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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 KИ (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 актерима и МСП у сектору 

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

финансирани кроз ваучер шему финансирања. 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 КИ сектору где исти могу 

понудити своје услуге и производе за вредност од највише 3.000,00 € (са ПДВ-ом) 

финансираних путем ваучер шеме. 

Након комплетирања Регистра, регистровани добављачи из КИ сектора могу бити 

потенцијално одабрани за развој иновативног и креативног пројекта у сарадњи са 

актерима активним у сектору туризма, а за унапређивање туристичке понуде на подручју 

АП Војводине. Одабрани пројекти у оквиру тог Позива имају могућност да добију ваучер 

у износу од највише 3.000,00 € за своју реализацију. Одабрани добављачи из КИ сектора 

који се налазе у Регистру ће за пружене услуге и/или производе у склопу одабраних 

пројеката бити плаћени кроз ваучер шему. Добављачи у сектору КИ ће понудити своје 

производе и/или услуге актерима 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 КИ сектору испуњава следеће 

критеријуме: 
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2.1. Буде регистрован као предузетник, д.о.о., МСП или удружење, 
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 од минимално 1 године. 
2.5. Добављач ККИ мора бити директни пружалац услуге и/или производа, а не 

посредник осим у случају набавке опреме. 
2.6. Има релевантан оперативни капацитет (нпр. људске ресурсе). 

 
Позивају се заинтересовани добављачи пружаоци услуга 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 24. августа 2022. 

Уколико сте добављач из сектора КИ, 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. 

mailto:office@vojvodinahouse.eu
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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. 
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ANNEX I                  ПРИЛОГ 1 
 

NACE 
CODE 
Шифр

а 
делат
ности 

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 

9001 Performing arts Извођачка уметност 

9002 Support activities to performing arts 
Друге уметничке делатности у оквиру 
извођачке уметности 
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9003 Artistic creation Уметничко стваралаштво 

910 
Libraries, archives, museums and other 
cultural activities 

Рад библиотека, архива, музеја, галерија 
и збирки, завода за заштиту споменика 
културе и остале културне делатности 
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