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Ј а в н и   п о з и в 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: 

Министарство), на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-4097/2018 од 

4. маја 2018. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за 

очување и развој традиционалних заната у 2018. години (у даљем тексту: Програм), 

позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за 

доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици 

Србији у 2018. години  (у даљем тексту: Конкурс). У оквиру Програма, 

традиционалним занатима сматрају се: ткање, ћилимарство, вез, терзијски занат, 

кожухарство, опанчарство, филигранство, грнчарство, бачварство, казанџијски 

занат, коларство, лицитарство, млинарство и пекарство, иконопис и израда 

традиционалних музичких инструмената (у даљем тексту: 15 традиционалних 

заната). 

Програмски циљеви односно сврха доделе субвенција је очување и унапређење 

заната који су традиционални у Републици Србији, повећање броја запослених 

лица која располажу знањем и вештинама традиционалних заната и промоцију 

производа и услуга традиционалних заната. Субвенције по овом Програму 

представљају наменска финансијска средства и додељују се бесповратно. 

 

I Намена и износ субвенција 

Субвенције намењене за развој традиционалних заната користе се за следеће 

намене: 

 1) за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави једним од 15 

традиционалних заната; 

 2) за промоцију производа и услуга 15 традиционалних заната.  
 

 Привредни субјекти пријављују своје пројекте искључиво на обрасцу СЗТЗ (који је 

саставни део конкурсне документације) и могу да конкуришу за доделу субвенција за 

једну или обе наведене намене. Пријаве у којима није наведена намена неће бити 

разматране. 

 Пројекат може да траје од шест до максимално девет месеци, рачунајући од 1. 

августа 2018. године (датум подношења пријаве на обавезно социјално осигурање 

за запосленог). 

 Привредни субјекти који конкуришу за намену 1) тачке I могу конкурисати за 

субвенцију у износу од 300.000 динара или 400.000 динара; 

 Привредни субјекти који конкуришу за две намене, и то за 1) и 2) тачке I став 

1. могу конкурисати за субвенцију у износу од 600.000 динара, и то: 450.000 динара 

за намену из тачке 1) и 150.000 динара за намену и 2) тачке I став 1. 

Укупан максималан број субвенција које ће Министарство одобрити је 

двадесетиједан, и то: четири субвенције по 600.000 динара, пет субвенција по 400.000 

динара и дванаест субвенција по 300.000 динара – што чини укупан износ субвенција 

од 8.000.000 динара. 

 Уколико су трошкови пројекта привредног субјекта већи од износа одобрене и 

исплаћене субвенције, корисник субвенције дужан да обезбеди сопствена средства за 

износ разлике између укупних трошкова и примљене субвеницје. 
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II Право учешћа  

У складу са Програмом, традиционални занат означава вештину, нарочито 

ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних 

производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и 

технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење 

претежно једноставних алата. 

Привредним субјектима сматрају се привредна друштва, задруге и 

предузетници. 

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти уписани у регистар 

Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), са активним статусом, под 

условом да се налазе:  

(1) у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова 

домаће радиности (у даљем тексту: Евиденција) која се води у Министарству 

привреде (“Службени гласник РС“, број 56/12) и  

(2) да се баве једним од 15 традиционалних заната. 

 

Право учешћа на конкурсу немају привредни субјекти: 

 

1) код којих је покренут стечајни поступак, односно поступак ликвидације; 

2) који имају доспеле, а неизмирене пореске и друге финансијске обавезе према 

Републици Србији (осим у случају одобреног репрограма ових дуговања); 

3) ако је предузетник, односно одговорно лице привредног субјекта осуђивано 

или се против њега води истрага или кривични поступак у вези са делима из области 

привреде, односно у вези са њиховом делатношћу; 

4) Задруге које нису ускладиле општа акта са Законом о задругама („Сл. 

гласник РС“, број 112/15). 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ОБРАСЦУ СЗТЗ:  

 

Привредни субјекат који конкурише за субвенцију прилаже потписану 

изјаву да се бави једним од 15 традиционалних заната. Пријаве на конкурс које не 

садрже потписану изјаву, неће бити разматране. 
 

Напомена: 

 

Привредни субјекти могу поднети само једну пријаву на конкурс. 

Предузетник који је привремено одјављен у АПР-у, нема право учешћа на 

Конкурсу.  
 

III Начин подношења пријаве на Конкурс 

Пријаву, која у складу са Програмом представља Захтев за коришћење 

бесповратних средстава, привредни субјекти подносе Министарству на обрасцу 

СЗТЗ, најкасније до петка, 1. јуна 2018. године.  

Благовремено примљене пријаве ће се сматрати оне које буду предате на 

писарници Министарства у згради Немањина 22-26 или достављене поштом, на адресу: 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за трговину, Немањина 

22-26, 11000 Београд. 

Dragica Stankovic
Highlight

Dragica Stankovic
Highlight

Dragica Stankovic
Highlight
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Поштански печат на ковертама – за пријаве послате поштом, не сме имати датум 

после 1. јуна 2018. године.   

Затворени коверат који садржи образац СЗТЗ, потписане изјаве и прилоге 

мора бити читко означен на предњој страни коверте, следећим текстом: 
 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА 

ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЗАНАТЕ 

НЕ ОТВАРАТИ ! 

 

Пријава на конкурс за доделу субвенције обавезно садржи попуњен образац 

СЗТЗ (мора бити потписан и оверен на одговарајућим страницама), потписану изјаву и 

прилог, којим се доказује испуњеност услова у складу са овим јавним позивом. 

Привредни субјекат прилаже фотографије својих производа и/или штампани материјал 

(максимално 500 гр), којим доказује да се бави једним од 15 традиционалних заната. 

 Подносилац пријаве је обавезан да потпише и печатом овери странице 3, 4, 5, 7, 

8 и 9 у образцу СЗТЗ, на местима која су означена „Печат и потпис“.  Подносилац 

обавезно прилаже потписану Изјаву на свом меморандуму, у којој наводи којим од 15 

традиционалних заната се бави. Пријаве које су неблаговремене и/или некомплетне 

(без потписане изјаве и без потребних прилога), као и пријаве које нису у складу са 

овим јавним позивом, неће бити разматране. 

 

IV Комисија и оцена испуњености услова за доделу подстицаних 

средстава 

У складу са Програмом Конкурс за доделу субвенција спроводи Комисија коју је 

Решењем именовао министар надлежан за послове трговине (у даљем тексту: 

Министар).   

Комисија утврђује испуњеност услова за доделу субвенција у складу са 

Програмом и оцењује пријаве на основу следећих критеријума, те сачињава бодовну 

листу за сваку пријаву: 

(1) за усклађеност циљева пројекта привредног субјекта (корисника субвенције) 

са Програмским циљевима – сврхом доделе субвенција: од 1 до 5 бодова; 

(2) прецизност и квалитет активности и очекиваних резултата пројекта 

привредног субјекта (корисника субвенције): од 1 до 5 бодова; 

 3) референце привредног субјекта (корисника субвенције) које се односе на 

промоцију 15 традиционалних заната на изложбама и/или манифестацијама у земљи и 

иностранству, кроз штампане публикације и књиге на српском или страном језику, 

радионицама и семинарима у оквиру институција образовања, локалне самоуправе и сл. 

Референце, односно писани докази морају бити од организатора манифестације (сајам, 

изложба, радионица и сл.), органа државне управе, локалне самоуправе и сл. Привредни 

субјекат подноси максимално три референце: од 0 до 6 бодова. 

Укупан број бодова по пријави износи најмање 2 (два) бода, а највише 16 

(шестнаест) бодова. 

Потом, Комисија утврђује ранг листу на основу појединачних бодовних листа и 

сачињава Извештај о оцењивању пријава са предлогом расподеле расположивих 

средстава, односно предлогом да се подстицајна средства не доделе у случају да 

ниједна пријава не испуњава прописане услове. Комисија у Извештају предлаже 

министру да се најбоље оцењеним пријавама по редоследу на ранг листи додели 
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субвенција у износу од 600.000,00 динара, 400.000,00 динара или 300.000,00 динара. На 

основу Извештаја доноси се Решење о додели субвенција привредним субјектима, а до 

укупног износа субвенција од 8.000.000,00 динара, сходно Програму, односно Решење 

да се субвенције не доделе, у случају да ниједна пријава не испуњава прописане услове. 

Ово Решење, које потписује Министар, је коначно. Обавештење о додели субвенција се 

објављује на званичној Интернет страници Министарства. 

Учеснику Конкурса може бити одобрен тражени или мањи износ субвеницје 

од траженог, у зависности од позиције на ранг листи. У случају да привредни 

субјекат коме је одобрена субвенцја, у траженом или мањем износу од траженог, 

одустане од пројекта, одбије да прими субвенцију или изврши повраћај субвенције 

министарству, иста може бити одобрена привредном субјекту који је следећи на 

ранг листи. 
 

V Исплата субвенција и подношење Извештаја о употреби субвенција 

На основу Решења о додели субвенција привредним субјектима Министарство 

ће пренети динарски износ на рачун корисника субвеницје, а на терет буџета Републике 

Србије за 2018. годину. 

Корисник субвенције дужан је да достави Министарству Извештај о 

употреби субвенције (у даљем тексту: Извештај) који садржи наративни део 

(текстуално објашњење на шта су подстицајна средства утрошена и који су циљеви из 

пријаве постигнути) и финансијску и другу документацију (фотокопије оригиналних 

финансијских исправа о исплати плате и накнада, рачуна за примљене услуге, Образац 

МА, пореске извештаје, итд) којом доказује извршено плаћање за намену у складу са 

Конкурсном документацијом и Пројектом. Корисник субвенције дужан је да, у складу 

са Решењем о додели субвенција привредним субјектима, достави Министарству 

Извештај у року од 30 дана по утрошку укупног износа примљених подстицајних 

средстава, а не касније од 30. маја 2019. године.  

Ако Корисник није искористио примљену субвенцију, у пуном или делимичном 

износу, дужан је да у наративном делу то образложи (наведе разлоге због којих 

финансијска средства нису искоришћена) и изврши повраћај неутрошених 

финансијских средстава у корист буџета Републике Србије најкасније до 1. јуна 2019. 

године.  

Изузетно, Министарство може оставити накнадне рокове за достављање 

Извештаја и повраћај неутрошених финансијских средстава, а на основу образложеног 

писменог захтева корисника.  

Министарство ће опоменути Корисника субвенције о евентуалним недостацима 

Извештаја и утврдити рок за поступање Корисника субвенције, који не може бити краћи 

од 8 дана од дана пријема опомене за поступање. 

 

VI Додатне информације 

Додатне информације у вези са конкурсом и конкурсном документацијом се 

могу добити преко телефона 011/26-44-944, радним даном од 10 до 14 сати. 

Министарство ће све релевантне информације у вези са Конкурсом, као и евентуална 

додатна обавештења, објавити на интернет страници Министарства (www.mtt.gov.rs).   

Мејл адреса за електронску пошту је: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs 

http://www.mtt.gov.rs/



