
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
Број: 401-00-1084/2017-04

13. јун 2017.
Б е о г р а д

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14),у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. 
гласник РС”, број99/16) и Закључком Владе Републике Србије 05 број 401-1992/2017 од 10. 
марта 2017. године, доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ ИРАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

У 2017. ГОДИНИ

I. По спроведеном Конкурсу за доделу субвенција за очување и развој традиционалних 
заната у 2017. години, додељују се субвенције за очување и развој традиционалних заната у 
Републици Србији следећим привредним субјектима (корисницима субвенција):

1. Ненад Стевановић ПР, Грнчарска радња „НЕОЛИТ“ Врање, субвенција у износу 
од 300.000,00 динара;

2. Соња Радишић ПР, Занатска радња за производњу тканина „СОЊА ТКАЊЕ“, 
Рума, субвенција у износу од 300.000,00 динара;

3. Свећарско лицидерска радња Драган Веселиновић ПР, Лозовик, субвенција у 
износу од 300.000,00 динара;

4. Љиљана Вулић ПР, Самостална занатска радња „АСУРА“, Старо Ланиште, 
Јагодина, субвенција у износу од 300.000,00 динара;

5. Мирослав Сороћко ПР Производња производа од крзна, Беркасово, субвенција у 
износу од 400.000,00 динара;

6. Занатска задруга „ПОВЕСМО“, Шабац, субвенција у износу од 400.000,00 динара;
7. Марјан Стошић ПР, Самостална занатска радња „СТОШИЋ ГРНЧАРИЈА“, 

Врање, субвенција у износу од 400.000,00 динара;
8. Производња ручно тканих и чворованих тепих „АЛЕКСИЋ-АБ“, Јагодина,

субвенција у износу од 400.000,00 динара;
9. Уметничка радионица „ИЕ81С1Ч100“, Душан Стошић ПР, Врање, субвенција у 

износу од 400.000,00 динара;
10. АнаМиловић ПР, Самосталназанатскарадња „АНА“, Атеница, субвенција у 

износу од 400.000,00 динара;
11. Иконописна радионица Сандра Станковић ПР, Кикинда,субвенција у износу од

400.000,00 динара;
12. „Рукотворине Етно мреже доо“, Београд, субвенција у износу од 400.000,00 динара;
13. „НОВИ НОВИТЕТ -ДУНАВ ДОО“, Бездан,субвенција у износу од 400.000,00 

динара;
14. МиодрагСтојадиновић ПР, Опанчарскарадња „ДЕДА, УНУК И УНУКА“, 

Велика Плана, субвенција у износу од 400.000,00 динара;



15. Милана Марјановић ПР Радионица за израду народниж ношњи „СРБИЈАНСКИ 
ВЕЗ“ Скела, Обреновац ,субвенција у износу од 600.000,00 динара;

16. Самостална занатска радња за израду народних ношњи и опанака „КИРИ“ 
Калуђерица, субвенција у износу од 600.000,00 динара;

17. Студио за дизајн и производњу сувенира „ГМ ИЕ81С1Ч“, Ивана Милијев ПР, 
Ниш, субвенција у износу од 600.000,00 динара

18. Предузеће за проф. рехаб. и запош. особа са инвалидитетом „РШОТЕХ ТШКО“ 
ДОО, Пирот, субвенција у износу од 600.000,00 динара;

19. Самостална занатска лончарско грнчарска радња „ЂОРЂЕВИЋ“, Драган 
Ђорђевић ПР, Обреновац, субвенција у износу од 600.000,00 динара;

II. Министраство трговине, туризма и телекомуникација ће исплатити износ 
субвенција из тачке I. овог решења на рачун корисника субвенције, у укупном износу од
8.200.000,00 динара, а на терет буџета Републике Србије за 2017. годину.

III. Субвеницје из претходне тачке могу се, сходно тачки I Намена и износ 
субвенција КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ од 17. маја 2017. године, користити искључиво 
за развој традиционалних заната, за намену коју је корисник субвенције навео у потписаном и 
овереном Обрасцу СЗТЗ. Корисници субвенција наведени под редним бројевима 9. до 16. и 19 
треба да ускладе своје пројекте са износом примљене субвенције -  не мењајући основну намену 
како је наведена у пријави или да разлику између траженог износа субвенције и примљене 
субвенције покрију из сопствених средстава, у ком случају нема измена пријављеног пројекта.

IV. Привредни субјекти из тачке I. овог решења дужни су да Министраству трговине, 
туризма и телекомуникација доставе Извештај о употреби субвенције на начин и у роковима 
који су дефинисани тачком V Исплата субвенција и подношење Извештаја о употреби 
субвенција КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

V. Субвенције из тачке I. овог решења додељују се бесповратно.

Образложење

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС”, број99/16) и 
Закључком Владе Републике Србије 05 број 401-1992/2017 од 10. марта 2017. године, 
опредељена су финансијска средства у оквиру раздела 30 -  Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација (у даљем тексту: Министарство), програм 1506 -  Развој трговине и заштите 
потрошача, ПА 0005- Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната 
апропријације економске класификације 454 -  Субвенције приватним предеузећима, за 
финансирање пројекта наведених у глави III. НАМЕНА СРЕДСТАВА, функција 410 -  Општи 
економски и комерцијални послови и послови по питању рада, у износу од 8.200.000 динара. 
Право на коришћење субвенције -  бесповратних средстава са економске класификације 454 - 
имају привредна друштва, задруге и предузетници, уписани у регистар Агенције за привредне 
регистре, са активним статусом, под условом да се налазе у Евиденцији сертификованих старих 
и уметничких заната и послова домаће радиности која се води у Министарству привреде 
(“Службени гласник РС“, број 56/12) и да се баве следећим традиционалним занатима: ткањем, 
ћилимарством, везом, терзијским занатом, кожухарством, опанчарством, филигранством, 
грнчарством, бачварством, казанџијским занатом, коларством, лицитарством, млинарством и 
пекарством, иконописом и израдом традиционалних музичких инструмената ( у даљем тексту: 
15 традиционалних заната).

Министар трговине, туризма и телекомуникација Решењем број 119-01-106/2017-04 од 8. 
маја 2017. Еодине, именовао је трочлану Комисију ради утврђивања предлога о додели 
субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2017. години (у 
даљем тексту: Комисија). Комисија је на свом првом састанку 17. маја 2017. сачинила 
Конкурсну документацију и Образац СЗТЗ, на основу Програма распореда и коришћења 
субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2017. години.Конкурсна документација
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-  Јавни позив објављена је на званичној Интернет страници Министарства18. маја 2017. године, 
а рок за подношење пријава истекао је 2. јуна 2017. године. Комисија је на другом састанку 
одржаном 8. јуна 2017. годинеотворила коверте са пријавама на Конкурс, које су пристигле 
поштом или преко писарнице. Том приликом је констатовано да је 25 пријава на Конкурс 
примљено благовремено, о чему је сачињен табеларни преглед који је означен као Табела 1 
(списак пристиглих пријава на Конкурс). Прегледом појединачних пријава, даље је утврђено да 
6 (шест) пријава не испуњава услове из Конкурса, и то:

Полазећи од услова Конкурса, тачке II Правоучешћа став 3 тачка 2),где су децидно 
наведени занати којима треба да се баве привредни субјекти: 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),увидом у пријаве Комисија је 
утврдила да следеће три пријаве не испуњавају овај услов из Конкурса:

1. Ана Филиповић ПР, Самостална занатска радња Шешири и капе КОВАЧ
2. Горан Новаковић ПР, Самостална занатска радња АСТРА Нови Сад и
3. Зорица Станковић ПР, Радионица за израду текстилних предмета ВУНА , Ниш.

Комисија је даље утврдила да три привредна субјекта нису доставила доказ о томе да су 
уписани у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће 
радиности, која се води у Министарству Привреде („Службени гласник РС“, број 56/12). 
Полазећи од обавезе државне управе да прибавља податке који се воде код државних органа, 
увидом у Евиденцију код Министарства привреде, Комисија је утврдила да се следећи 
привредни субјекти не налазе у Евиденцији, чиме не испуњавају услов из Конкурса:

1. Милена Јоцић ПР Грнчарска радња,Књажевац
2. Маријана Лазаревић ПР, Радња за производњу текстилних прекривача за под

тепиха, поњава и асура, Ниш и
3. Јованка Томић ПР, Радња за производњу обуће ЈОКА И ЗОКИ, Ниш

Стога је Комисија одбацила горе наведених шест пријава као формално неисправне и 
приступила је оцењивању 19 пријава,за које је утврђено да су формално исправне.

Комисија је, ценећи (1.) усклађеност циљева пројекта из пријаве са програмским 
циљевима, (2.) прецизност и квалитет активности и очекиваних резултата пројекта корисника 
субвенције и (3.) референце корисника субвенције, оценила19 пријаваи то премакритеријумима 
који су објављени у Конкурсу и утврђени Програмом о распореду и коришћењу субвенција за 
очување и развој традиционалних заната у 2017. години (Закључком Владе Републике Србије 05 
број 401-1992/2017 од 10. марта 2017. године) сачињавајући бодовну листу.

По извршеном бодовању свих 19 пријава, сачињен је Извештај о оцењивањуконкурсних 
пријава, о чему је сачињена Табела2 ( Извештај о оцењивању пристиглих пријава). На
основу укупног броја бодова за сваку од 19 пријава, Комисија је утврдила ранг листу свих 
формално исправних пријава на Конкурс, сачинивши табеларни преглед Ранг листа пријава на 
Конкурс, који је означен као Табела 3.

Износ појединачне субвенције привредном субјекту одређен је према треженом износу 
субвенције и броју бодова на Ранг листи.

Како је Конкурсом предвиђено двадесет и пет субвенција, могуће је доделити свих 19 
субвенција привредним субјектима са ранг листе од ранга 1. до 19. Комисија је предложила 
министру, да се у складу са условима Конкурса, за пет прво рангираних пријава одобри 
субвенције у траженом износу од по 600.000,00 динара, за пријаве рангиране од 6. до 16. у 
износу од 400.000, и од рангираних од 17. до 19. субвенција у износу од 300.000 динара.

У складу са Конкурсом, учеснику може бити додељен тражени или умањени износ 
субвенције од траженог, у зависности од позиције на Ранг листи. Сходно томе, Комисија је 
предложила да се привредним субјектима који су тражили 600.000 рангираним од 9. до 16. 
додели субвенција од 400.000 динара, и привредном субјекту који је тражио 600.000 динара
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рангираном под 19 додели 300.000 динара. Наведени привредни субјекти рангирани од 9. до 16 
и 19 су дужни да ускладе своје пројекте са одобреним износом субвенције.

На основу ранг листе, у складу са пропозицијама Конкурса да се најбоље оцењеним 
пријавама по редоследу на Ранг листи додели 19 субвенција, и то: четири субвенције по 300.000 
динара, десет субвенције по 400.000 динара и пет субвенција по 600.000 динара, Комисија је 
утврдила предлог министру за доделу укупно 19 субвенција:

1. Ненад Стевановић ПР, Грнчарска радња „НЕОЈ1ИТ“ Врање, субвенција у износу од
300.000. 00 динара;

2. Соња Радишић ПР, Занатска радња за производњу тканина „СОЊА ТКАЊЕ“, Рума, 
субвенција у износу од 300.000,00 динара;

3. Свећарско лицидерска радња Драган Веселиновић ПР, Лозовик, субвенција у износу 
од 300.000,00 динара;

4. Љиљана Вулић ПР, Самостална занатска радња „АСУРА“, Старо Ланиште, Јагодина, 
субвенција у износу од 300.000,00 динара;

5. Мирослав Сороћко ПР Производња производа од крзна, Беркасово, субвенција у 
износу од 400.000,00 динара;

6. Занатска задруга „ПОВЕСМО“, Шабац, субвенција у износу од 400.000,00 динара;
7. Марјан Стошић ПР, Самостална занатска радња „СТОШИЋ ГРНЧАРИЈА“, Врање, 

субвенција у износу од 400.000,00 динара;
8. Производња ручно тканих и чворованих тепих „АЛЕКСИЋ-АБ“, Јагодина, субвенција 

у износу од 400.000,00 динара;
9. Уметничка радионица „ОЕб10ШОО“, Душан Стошић ПР, Врање, субвенција у износу 

од 400.000,00 динара;
10. Ана Миловић ПР, Самостална занатска радња „АНА“, Атеница, субвенција у износу 

од 400.000,00 динара;
11. Иконописна радионица Сандра Станковић ПР, Кикинда, субвенција у износу од

400.000. 00 динара;
12. „Рукотворине Етно мреже доо“, Београд, субвенција у износу од 400.000,00 динара;
13. „НОВИ НОВИТЕТ -ДУНАВ ДОО“, Бездан, субвенција у износу од 400.000,00 

динара;
14. Миодраг Стојадиновић ПР, Опанчарска радња „ДЕДА, УНУК И УНУКА“, Велика 

Плана, субвенција у износу од 400.000,00 динара;
15. Милана Марјановић ПР Радионица за израду народних ношњи „СРБИЈАНСКИ ВЕЗ“ 

Скела, Обреновац ,субвенција у износу од 600.000,00 динара;
16. Самостална занатска радња за израду народних ношњи и опанака „КИРИ“ 

Калуђерица, субвенција у износу од 600.000,00 динара;
17. Студио за дизајн и производњу сувенира „ГМ ОЕбКЗШ, Ивана Милијев ПР, Ниш, 

субвенција у износу од 600.000,00 динара
18. Предузеће за проф. рехаб. и запош. особа са инвалидитетом „Р1КОТЕХ ТК1КО“ 

ДОО, Пирот, субвенција у износу од 600.000,00 динара;
19. Самостална занатска лончарско грнчарска радња „ЂОРЂЕВИЋ“, Драган Ђорђевић 

ПР, Обреновац, субвенција у износу од 600.000,00 динара;

Привредни субјекти из тачке I. овог решења дужни су да субвенције користе наменски, а 
сходно тачки I Намена и износ субвенција КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ од 17. маја 2017. 
године итачки III. Намена средстава ПРОГРАМА РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ. 
Намену за коју ће користити средства привредни субјекти су пријавили у обрасцу СЗТЗ и 
истовремено су потписали одговарајућу Изјаву (која се налази на 8. страници Обрасца СЗТР).
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Извештај о употреби субвенције привредни субјекти достављају Министарствуна начин 
и у роковима који су дефинисани тачком V Исплата субвенција и подношење Извештаја о 
употреби субвенција КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ од 17. маја2017. године.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном леку:
Ово решење је коначно.
Против овог решења може се поднети тужба у парничном поступаку пред надлежним

Ово решење објавити на Интернет страници Министарства и доставитисвим учесницима 
у Конкурсу и архиви.

судом.
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