13.Подаци о државној помоћи

Покрајински секретаријат за регионални рзвој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је у
току 2018. године доделио државну помоћ у укупном износу од 530.775.645,00 динара.
Сходно Закону о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, број 51/2009), Покрајински
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је поднео
пријаву Комисији за контролу државне помоћи о дозвољености државне помоћи из Покрајинске
уредбе о условима и начину доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне
политике Аутономне покрајине Војводине. Комисија за контролу државне помоћи је донела
Решење број:401-00-00084/1/2017-01 од 2. октобра 2017. године којим се дозвољава државна
помоћ која се додељује на основу дате Уредбе.
Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење
мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017) утврђени
су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола
реализације пројеката за које су додељена средства.
Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са
реализацијом новог инвестиционог пројекта додељена су средства за отварање нових радних
места у малим, средњим и великим привредним друштвима повезаних са реализацијом нових
инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.
Средства су додељена следећим привредним друштвима:
Ред.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Привредно друштво
„Аеропак“ доо Палић
„Градина систем“ доо Темерин
„Greiner packaging“ доо Оџаци
„Био панон“ доо Нови Сад
„Apple world“ doo, Riđica
„Goodwill Pharma“ доо Суботица
„Atos Fructum“ доо Мала Ремета
„Luxol Since 1884“ доо Зрењанин
„Novares Serbia“ доо Зрењанин
„Stamevski“ doo Stara Pazova
„Бликпродукт“ доо Кикинда
„Pro Wood“ доо Беочин
„Em Commerce“ доо Бачка Топола
„ATB Sever“ doo Subotica
„Свелатрон“ доо Суботица
„Onicelli“ доо Ада
„Фрезал“ доо Рума
„Виторог-промет“ доо Нови Сад
„Džimi Commerce“ доо Пригревица
„Macchiato kuća“ doo Novi Sad

Износ
26.373.600,00
19.008.000,00
5.940.000,00
27.442.800,00
4.752.000,00
8.553.600,00
11.880.000,00
17.582.400,00
23.760.000,00
11.761.200,00
4.752.000,00
5.346.000,00
9.504.000,00
8.910.000,00
7.128.000,00
4.752.000,00
9.504.000,00
10.692.000,00
4.752.000,00
8.553.600,00

УКУПНО

230.947.200,00

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава
повезаних са реализацијом инвестиција додељена су бесповратна средства за куповину опреме
малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине.
Средства су додељена следећим привредним друштвима:
Ред.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Привредно друштво
"Агролек" доо Нови Сад
"Мотоил" доо Нови Сад
"Арборспалет 2010" доо Бачка Паланка
"Мохачи" доо Стара Моравица
"Технограђа" доо Бачка Паланка
"Кири123" доо Панчево
"Tron Теx" доо Нови Сад
"Делта Техник Маролд" доо Беочин
"Челик" доо Бачки Јарак
"Axioma plus" доо Сремска Митровица
"Dilemma Brewery" доо Панчево
"Bom Trade" доо Нови Сад
"M&S" доо Сириг
"НС Плакат" доо Нови Сад
"Lamex" доо Нови Сад
"Mv Forest 021" доо Нови Сад
УКУПНО

Износ
7.083.276,00
10.000.000,00
6.187.900,00
2.007.640,00
2.050.000,00
2.098.473,00
3.363.000,00
10.000.000,00
9.648.402,00
5.925.195,00
4.680.000,00
10.000.000,00
3.264.301,00
10.000.000,00
9.627.058,00
3.893.200,00
99.828.445,00

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са
реализацијом инвестиционог пројекта расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“
17.09.2018. године додељена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и
великим привредним друштвима на територији АП Војводине.
Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Р.Б.
1
2
3
4
5
6
7
8

Привредно друштво
„НЕБО ПАЛ доо Чока“
„ВИСА-ПРОМ доо Кањижа“
„CHAMPICOMP доо Плочица“
„ЕУРОИН доо Земун-Угриновци
„VEGA IT SOURCING доо Нови Сад“
„ЈОВИСТЕ доо Суботица“
„CAPRIOLO доо Бачка Топола“
„ГЕНЕЗА доо Кањижа“

Износ
7.071.000,00
55.978.750,00
6.481.750,00
38.899.050,00
4.714.000,00
11.667.150,00
18.856.000,00
3.535.500,00

9
10
11
12
13
14

„БИОТРЕНД ДОНАТО доо Нови Сад“
„TIM-COP доо Темерин“
„VIP GROUP доо Сомбор“
„НС ПЛАКАТ доо Нови Сад“
„EXTRA AUTO TRANSPORT доо Врбас“
„TASTYLAND доо Сента“
УКУПНО:

5.303.250,00
8.013.800,00
11.785.000,00
10.606.500,00
4.714.000,00
12.374.250,00
200.000.000,00

14. Подаци о државној помоћи
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу је, сходно Решењу Комисије за контролу државне помоћи
број:401-00-00084/1/2017-01 од 02. октобра 2017. године доделио дозвољену
државну помоћ малим, средњим и великим привредним друштвима у 2018. години.
Подаци о средствима додељене државне помоћи у 2018. години објављени су
у Извештају о извршењу финансијског плана
на интернет презентацији
Секретаријата:http://region.vojvodina.gov.rs/Finansijski_plan_i_izvestaji
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