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ПОЗИВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ У 

„РЕГИСТРУ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА И ПРОИЗВОДА У СЕКТОРУ КРЕАТИВНЕ 

ИНДУСТРИЈЕ“ 
 

1.0 ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине објављује Позив за регистрацију у „Регистар 

пружалаца услуга и производа у сектору креативних индустрија“ у оквиру пројекта 

„CCI4TOURISM: Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за 

валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Jадранско-јонском 

региону” који се реализује у оквиру Интеррег АДРИОН програма. 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине позива релевантне добављаче и/или пружаоце 

услуга који послују у сектору KKИ (Културне и Креативне Индустрије) да се региструју у 

Регистар пружалаца услуга и производа у сектору креативних индустрија (у даљем 

тексту: Регистар). 

Регистар ће се користити у сврхе имплементације CC4Tourism пројекта и само 

регистровани добављачи и/или пружаоци услуга ће моћи да учествују у ваучер шеми 

предвиђеној CC4Tourism пројектом. 

 1.1 Позив за регистрацију 

Позив је део активности Т3.2 CCI4TOURISM пројекта. Циљ активности је дефинисање 

транспарентне и отворене процедуре у циљу креирања регистра добављача у ККИ 

сектору који нуде производе и/или услуге које би могле бити корисне актерима који 

послују у сектору туризма, а као средство за унапређење туристичке понуде. 

Регистровани добављачи ће имати прилику да сарађују са МСП у сектору туризма 

креирајући иновативне и креативне пројекте који ће, ако буду одобрени, бити 

финансирани кроз ваучер шемуфинансирања. Да би учествовали у ваучер шеми, 

неопходно је да добављачи буду претходно регистровани. Регистар ће функционисати 

као база података добављача услуга и/или производа у ККИ сектору где исти могу 

понудити своје услуге и производе за вредност од највише 5.000,00 € (са ПДВ-ом) 

финансираних путем ваучер шеме. 

Након комплетирања Регистра, регистровани добављачи из ККИ сектора могу бити 

потенцијално одабрани за развој иновативног и креативног пројекта у сарадњи са малим 

и средњим предузећима активним у сектору туризма, а за унапређивање туристичке 

понуде на подручју Србије. Одабрани пројекти у оквиру тог Позива имају могућност да 

добију ваучер у износу од највише 5.000,00 € за своју реализацију. Одабрани добављачи 

из ККИ сектора који се налазе у Регистру ће за пружене услуге и/или производе у склопу 

одабраних пројеката бити плаћени кроз ваучер шему. Добављачи у ККИ сектору ће 

понудити своје производе и/или услуге малим и средњим предузећима активним у 

области туризма, а које ће бити обухваћене одобреним пројектом. 

 

2.0 КРАТАК САЖЕТАК  

 

Да би могли да се региструју, неопходно је да добаљач у ККИ сектору испуњава следеће 

критеријуме: 

2.1. Буде регистрован као предузетник, д.о.о., МСП или удружење, 
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2.2. Буде активан на подручју Аутономне покрајине Војводине, 
2.3. Нуди производе и/или услуге са специфичном експертизом у области културних 

и креативних индустрија. Молимо погледати Анекс 1 – NACE код – Европска 
класификација индустријских делатности. 

2.4. Има релевантно искуство у последње 3 године. 
2.5. Добављач ККИ мора бити директни пружалац услуге и/или производа, а не 

посредник. 
2.6. Има релевантан оперативни капацитет (нпр. људске ресурсе). 

 
Позивају се заинтересоване добављачи из ККИ сектора да се региструју, а регистрација 
је бесплатна. 

 

3.0 ПОТРЕБНИ ПОДАЦИ 

Подаци које је неопходно да добављачи доставе кроз Регистар су следеће: 

3.1 Назив фирме; 
3.2 ПИБ број; 
3.3 Регистарски број; 
3.4 Контакт подаци овлашћеног заступника; 
3.5 Кратак профил компаније (највише 500 карактера); 
3.6 Опис иновативних аспеката услуга и/или производа који ће се понудити (највише 

1500 карактера); 
3.7 Има делатност класификовану у оквиру једне или више делатности наведених у 

Прилогу 1 - NACE код (еквивалентно шифри делатности према Уредби о 
класификацији делатности - "Сл. гласник РС", бр. 54/2010). 

 

4.0 РЕГИСТРАЦИЈА 

Регистрације су отворене од 14. априла 2022. до 15. маја 2022. 

Уколико сте добављач из ККИ сектора, односно пружалац услуге и/или производа у ККИ 

сектору, и желите да се региструјете у „Регистар пружалаца услуга и производа у 

сектору креативних индустрија“, то можете учинити попуњавањем обрасца 

путем следећег линка. 

Закаснеле електронске пријаве неће бити разматране. 

 

5.0 ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ 

 

5.1 Одазив на овај Позив не подразумева аутоматско прихватање регистрације у 
„Регистру пружалаца услуга и/или производа у сектору креативних индустрија“. 
Претходно ће бити урађена оцена уноса у Регистар. 

5.2 Неопходно је да подаци унети током регистрације буду тачни и ажурни. Нетачне 
информације унете током процеса регистрације могу довести до деактивације. 

5.3 Не постоји ограничење за број добављача услуга и производа који се могу 
регистровати у Регистру. 

5.4 Добављачима је дозвољено да обезбеде више од једне врсте услуге и/или 
производа. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://www.stat.gov.rs/media/2622/klasifikacija-delatnosti-2010.pdf
https://forms.gle/WJmnKgwGiZXCNfRp8
https://forms.gle/WJmnKgwGiZXCNfRp8
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5.5 Пружалац услуге и/или производа може бити регистрован само једном. Ако 
желите да попуните било коју информацију коју сте изоставили, контактирајте 
нас. 

6.0 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

За додатне информације у вези са Позивом контактирајте нас путем следећег броја 

телефона: 

+381 21 310 20 82 

или путем контакт обрасца. 

 

https://forms.gle/J3ZCMV7egjoREaCcA
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THE CALL FOR REGISTRATION IN THE 
“REGISTRY OF SERVICE & PRODUCT PROVIDERS IN THE CREATIVE INDUSTRIES 

SECTOR” 

 

1.0 BACKGROUND 

The European Affairs Fund of Autonomous Province of Vojvodina announces a Call for 

registration in the “Registry of Service & Product Providers in the Creative Industries Sector” 

within the framework of the project “CCI4TOURISM: Strengthen entrepreneurial skills of 

Cultural and Creative Industries for the valorization of cultural heritage and the development 

of sustainable tourism models in the Adriatic-Ionian regions” implemented under the Interreg 

ADRION Programme. 

The European Affairs Fund invites qualified suppliers and/or service providers operating in 

CCI sector to register in the Registry of Service & Product providers in the Creative Industries 

Sector (hereafter: the Registry). 

The Registry will be used for the implementation purposes of the CC4Tourism project and 

only registered suppliers and/or service providers will be able to participate in the voucher 

funding scheme envisaged by the CCI4Tourism project. 

 1.1 The Call for Registration 

The Call is part of the Action T3.2 of the CCI4TOURISM project. The action aims to define a 

transparent and fair procedure in order to create a registry of CCIs that offer products and/or 

services that could be useful for the actors operating in the tourism sector, as means for the 

improvement of the tourism offer. The registered CCIs will have the opportunity to cooperate 

with tourism SMEs in innovative and creative projects, which if approved, will be funded 

through the voucher funding scheme. In order to participate in the voucher funding scheme, 

CCIs have to be previously registered. The Registry will operate as a database of CCI service 

and/or product suppliers where they can offer their services and products for a maximum 

value of 5.000,00 € (including VAT) available through the voucher funding scheme.  

After the completion of the Registry, registered CCIs can be potentially selected to develop 

an innovative and creative project jointly with tourism SMEs for the improvement of tourism 

offers in Serbia. The selected projects under that Call will receive a voucher for up to 

5.000,00 € for their implementation. The selected CCIs from the Registry will receive funding 

for their services and/or products in selected projects. The CCIs will offer their products 

and/or services to tourism SMEs to be included in the selected project. 

 

2.0 BRIEF SUMMARY  

 

To be able to register, the CCIs need to meet the following criteria: 

2.1. Be registered as an Entrepreneur, LLC, SME or association. 
2.2. Be active in the region of the Autonomous Province of Vojvodina and Serbia. 
2.3. Offer products and/or services with specific expertise in the field of Cultural and 

Creative Industries. Please refer to Annex 1 – NACE Code - the European industrial 
activity classification.  

2.4. Have relevant experience in the last 3 years. 
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2.5. CCIs have to be direct providers of services and/or products and not act as 

intermediaries. 

2.6. Have relevant operational capacity (e.g. human resources). 
 
Interested CCIs are invited to register and the registration is free of charge.  

 

3.0 REQUIRED DATA 

The suppliers will have to provide the following information in the Registry: 

3.1 Company name 
3.2 VAT number; 
3.3 Registration number; 
3.4 Contact details of authorized representative(s); 
3.5 Short company profile (max. 500 characters); 
3.6 Description of innovative aspects of services and/or product to be offered (max. 1500 

characters); 
3.7 Have their industrial activity classified in one or more of the activities listed in Annex 

1 - NACE code (equivalent to Šifra delatnosti according to Uredba o klasifikaciji 
delatnosti - "Sl. glasnik RS", br. 54/2010). 

 

4.0 REGISTRATION 

Registration is open from 14 April 2022 until 15 May 2022. 

If you are a CCI supplier and/or service provider and would like to register in “Registry of 

Service & Product Providers in the Creative Industries Sector”, you can do so via the 

following form. 

Late electronic submissions will not be accepted. 

5.0 TERMS AND CONDITIONS 

 

5.1 Responding to this call does not imply an automatic registration acceptance in 
the in “Registry of Service & Product Providers in the Creative Industries Sector”. 
The evaluation of the registration entries will be done beforehand. 

5.2 Data entered during registration must be accurate and up to date. Inaccurate 
information entered during the registration process may result in deactivation. 

5.3 There is no limit to the number of Service & Product Providers that can be 
registered within the Registry. 

5.4 Suppliers are allowed to provide more than one kind of service and/or product. 

5.5 A Service & Product Provider can only be registered once. If you would like to fill 
in any information that you have omitted, please contact us. 

 
6.0 ENQUIRIES 

For further information regarding the Call, please contact us via the following phone number: 

+381 21 310 20 82  

or online contact form link. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://www.stat.gov.rs/media/2622/klasifikacija-delatnosti-2010.pdf
https://forms.gle/WJmnKgwGiZXCNfRp8
https://forms.gle/WJmnKgwGiZXCNfRp8
https://forms.gle/J3ZCMV7egjoREaCcA
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ANNEX I                  ПРИЛОГ 1 
 

NACE CODE 
Шифра 

делатности 
Activity Делатност 

 
Printing and service activities 
related to printing 

Припрема за штампу и припрема за 
медије 

1813 Pre-press and pre-media services Услуге припреме за штампу 

 Release of pre-prepared content 
Пуштање унапред припремљених 
садржаја 

1820 Reproduction of recorded media Умножавање видео записа 

3240 Manufacture of games and toys Производња игара и играчака 

 Audiovisual products   Аудиовизуелни производи 

5911 
Motion picture, video and 
television programme production 
activities 

Производња кинематографских дела, 
аудио-визуелних производа и 
телевизијског програма 

5912 
Motion picture, video and 

television programme post-

production activities 

Делатности које следе након фазе 

снимања у производњи 

кинематографских дела и 

телевизијског програма 

5913 
Motion picture, video and 
television programme distribution 
activities 

Дистрибуција кинематографских дела, 
аудио-визуелних дела и телевизијског 
програма 

5914 
Motion picture projection 
activities 

Делатност приказивања 
кинематографских дела 

5920 
Sound recording and music 
publishing activities 

Снимање и издавање звучних записа и 
музике 

 
 Television, radio and 
communication 

 Телевизија, радио и комуникација 

6020 
Television programming and 

broadcasting activities 

Производња и емитовање телевизијског 

програма 

6201 Computer programming activities Рачунарско програмирање 

6202 Computer consultancy activities 
Консултантске делатности у области 
информационе технологије 

6311 
Data processing, hosting and 
related activities 

 Обрада података, хостинг  сл. 

6312 Web portals Веб портали 

6391 News agency activities Делатности новинских агенција 

 Advertising Оглашавање 

7311 Advertising agencies Делатност рекламних агенција 

 Specialised design Специјализован дизајн 

7410 Specialised design activities 
Специјализоване дизајнерске 
делатности 

7420 Photographic activities Фотографске услуге 

 

 


