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БРПЈ: 144-401-1149/2018-04-1                         ДАТУМ:  08.10.2018. гпдине 
 

   
           На пснпву шлана 9. Уредбе п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава 
за финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа („Службени гласник РС”, брпј 16 
/18), шлана 9. и шлана 10. Правилника п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана сa 
теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг 
пптенцијала  Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. гпдини - манифестације, брпј 144-401-1149/2018-
04 пд 02.07.2018. гпдине (у даљем тексту: Правилник), Кпнкурсна кпмисија за спрпвпђеое ппступка пп 
Kпнкурсу за дпделу бесппвратних средстава удружеоима грађана са теритприје Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине у 2018. гпдини – манифестације, брпј 144-401-1149/2018-04-1 пд 15.07.2018. гпдине (у даљем 
тексту: кпнкурс) утврдила је предлпг листе вреднпваоа и рангираоа пристиглих пријава  кпји се 
предлажу за суфинансирое. 
 

ПРЕДЛПГ ЛИСТЕ ВРЕДНПВАОА И РАНГИРАОА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПП КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ 
БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТПРИЈЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ 

ВПЈВПДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА 
АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ У 2018. ГПДИНИ –МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

 
ПРИЈАВЕ КОЈЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

рб Назив корисника средстава Назив пројекта 

организација/ 
учешће на 

манифестацији 

брпј 
бпдпва 

1 Културно просветно друштво 
Карпати 

Фестивал карпати - Хорски 
фестивал Карпати 

прганизација 
127 

2 
Ловачко друштво Сусек 2. Ловачки гулаш - Сусек 2018 прганизација 

116 

3 Војвођански народни 
оркестар Гајде  

Сусрет војвођанских гајдаша 2018 прганизација 
136 

4 Невладина организација 
Промоција 

Вршачки карневал прганизација 
130 

5 Едукативни центар за развој 
туризма 

Међународни фестивал вина 
Винофест 2018 

прганизација 
129 

6 За бољи Нови Кнежевац 
удружење 

7. сусрет бивших и садашњих 
житеља села Филић 

прганизација 
137 

7 Инжењери заштите животне 
средине 

Water fest 2017 међународни 
фестивал посвећен унапређењу и 
очувању водних ресусрса 

прганизација 
142 

8 
Клуб Тиса 63 Манић - Тиса 63 

прганизација 
148 

9 
Еко центар Водомар  

14. међународни Бин фестивал - 
пасуљијада 

прганизација 
136 

10 
Мила пет центар Ревија и фестивал моде Red carpet 

прганизација 
132 

11 
Покрет горана Новог Сада 28. Новосадско пролеће  - Природа 

на рецепт 
прганизација 

123 



12 
УСР Шаран 35. Дани рибара 2018 

прганизација 
139 

13 
Пчелари Фрушке горе Апитуризам у Војводини 2018 

прганизација 
137 

14 
Кооператива АШЦ Summer 3p festival 2018. godine 

прганизација 
143 

15 
Ориго 6. Сармијада 

прганизација 
129 

16 Ред витезова вина Арена 
забаткиенсис Палићке винске свечаности 

прганизација 
126 

17 
Еко натурал  

12. традиционални међународни 
котлић 

прганизација 
140 

18 
Евроинтеграције 

18. међународни традиционални 
котлић у кувању дивљачи Визић 
2018 

прганизација 
138 

19 Удружење земљорадника 
северне Војводине 

29. Бербански дани на Палићу - 6. 
Рајски плодови - Наши Плодови 

прганизација 
127 

20 Центар за органску 
производњу Селенча 

12. Фестивал традиционалне хране 
органског квалитета Селенча 

прганизација 
139 

21 
Био пчелиња клиника Пчелиња клиника 2018 

прганизација 
128 

22 
Удружење омладине Врбас Фијакеријада 

прганизација 
132 

23 Завичајно друштво 
Фрушкогорје 17. Дани Вина Ривица 

прганизација 
135 

24 
Чувари Потисја 

Укуси Војводине (учешће на 
манифестацији) 

ушещће 
105 

25 
Планадијум 

10. Јубиларни пландиштански сајам 
привреде, пољопривреде и туризма 
- Пландиште 018 

прганизација 
128 

26 
Тодо танго Нови Сад Танго Град 

прганизација 
136 

27 

Савез проналазача Војводине 

Међународни фестивал иновација, 
знања и стваралаштва ТЕСЛА ФЕСТ 
2018  

прганизација 
123 

28 
За будућност Торде Слава села Торда у знаку јубилеја  

прганизација 
142 

29 
Рок култура Паланачки Дунав Фест 2018 

прганизација 
129 

30 Фестивал Сланине - 1988 - 
Сланинијада  Сланинијада 2018 

прганизација 
124 

31 
Иницијативе младих 

Фестивал Роцквиллаге Банатски 
Соколац - сеоски туризам као 
покретач развоја општине 
Пландиште 

ушещће 

92 

32 
Пријатељи Панчева Интернационални карневал Панчево 

прганизација 
152 

33 
Хенди Ветерник удружење Војвођанска камперијада 2 

прганизација 
132 

34 
Удружење произвођача 
грожђа и вина са ознаком 
географског порекла Срем - 
Фрушка гора 

Салон вина Војводине прганизација 

133 

35 
Мирошкине рукотворине Одјеци белог мајдана Раковац 

прганизација 
122 

36 
Живот као инспирација 

Туристичко-привредна 
манифестација Хеј, салаши 2018 

прганизација 
132 

37 Удружење виноградара и 
воћара Висови 

Дани веселе машине - такмичење у 
печењу ракије 

прганизација 
116 

38 
Центар за едукативни развој НС Вируал 

прганизација 
117 



39 

Промоција здравог живота 

Туристичко-привредна 
манифестација Бизнис на штиклама 
2018 

прганизација 
136 

40 
Петроварадин медија Чарде и банде 2018. 

прганизација 
137 

41 
HBO Color Media Events Book talk 2018 

прганизација 
131 

42 
Тесла глобал форум Тесла глобал форум 2018 

прганизација 
138 

43 
Фортунс МЕКСТ конференција 

прганизација 
149 

44 Кинолошко друштво Јужна 
Бачка 

Организација Међународне изложбе 
паса мешанаца и непризнатих раса 
и ФЦЕ ЦАЦИБ - специјака Стафорда 
(Амстафф) 

прганизација 

137 

45 
Клуб жена Бело Блато Слатки дан у Белом Блату 

прганизација 
126 

46 
Друштво Ирижана у Иригу Пударски дани 

прганизација 
130 

47 
Малин удружење грађана Вински маратон 

прганизација 
134 

48 
Пони кутак Пролећни фестивал вина 

прганизација 
136 

49 
Руменачка Пихтија 2003 Руменачка пихтијада 2018 

прганизација 
145 

 
 
 

                
ПРИЈАВЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 
 

РБ 
Назив корисника средстава Назив пројекта 

Број 
бодова 

Предложени 
износ 

1 
Војвођански народни оркестар 
Гајде  

Сусрет војвођанских гајдаша 2018 
136  70,000.00 

2 
За бољи Нови Кнежевац 
удружење 

7. сусрет бивших и садашњих житеља 
села Филић 137  120,000.00 

3 
Инжењери заштите животне 
средине 

Water fest међународни фестивал 
посвећен унапређењу и очувању 
водних ресусрса  142 250,000.00 

4 Клуб Тиса 63 Манић - Тиса 63  148 450,000.00 

5 Еко центар Водомар  
14. међународни Бин фестивал - 
пасуљијада  136 690,000.00 

6 Мила пет центар Ревија и фестивал моде Red carpet  132 900,000.00 

7 УСР Шаран 35. Дани рибара 2018  139 120,000.00 

8 Пчелари Фрушке горе Апитуризам у Војводини 2018  137 200,000.00 

9 Кооператива АШЦ Summer 3p festival 2018. godine  143 480,000.00 

10 Еко натурал  
12. традиционални међународни 
котлић  140 480,000.00 

11 Евроинтеграције 
18. међународни традиционални 
котлић у кувању дивљачи Визић 2018  138 120,000.00 

12 
Центар за органску 
производњу Селенча 

12. Фестивал традиционалне хране 
органског квалитета Селенча  139 160,000.00 

13 Удружење омладине Врбас Фијакеријада  132 500,000.00 

14 
Завичајно друштво 
Фрушкогорје 17. Дани Вина Ривица  135 250,000.00 

15 Чувари Потисја 
Укуси Војводине (учешће на 
манифестацији)  105 80,000.00 

16 Тодо танго Нови Сад Танго Град  136 220,000.00 

17 За будућност Торде Слава села Торда у знаку јубилеја   142 140,000.00 

18 Иницијативе младих Фестивал Роцквиллаге Банатски  92 150,000.00 



Соколац - сеоски туризам као покретач 
развоја општине Пландиште (учешће 
на манифестацији) 

19 Пријатељи Панчева Интернационални карневал Панчево 152  900,000.00 

20 Хенди Ветерник удружење Војвођанска камперијада 2 132 500,000.00 

21 

Удружење произвођача 
грожђа и вина са ознаком 
географског порекла Срем - 
Фрушка гора 

Салон вина Војводине 

133  900,000.00 

22 Живот као инспирација 
Туристичко-привредна манифестација 
Хеј, салаши 2018 132 470,000.00 

23 Промоција здравог живота 
Туристичко-привредна манифестација 
Бизнис на штиклама 2018  136 600,000.00 

24 Петроварадин медија Чарде и банде 2018.  137 900,000.00 

25 Тесла глобал форум Тесла глобал форум 2018  138 550,000.00 

26 Фортунс МЕКСТ конференција  149 900,000.00 

27 
Кинолошко друштво Јужна 
Бачка 

Организација Међународне изложбе 
паса мешанаца и непризнатих раса и 
ФЦЕ ЦАЦИБ - специјака Стафорда 
(Амстафф)  137 

350,000.00 

28 Малин удружење грађана Вински маратон  134 500,000.00 

29 Пони кутак Пролећни фестивал вина  136 400,000.00 

30 Руменачка Пихтија 2003 Руменачка пихтијада 2018  145 150,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВЕ  
 

РБ 

Назив корисника 
средстава 

Назив пројекта Напомена 

1 

КАТУ удружеое грађана  Чварак фест 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације, нису 
прилпжени: Извпд из АПР-а, Увереое пд 
надлежне лпкалне Ппреске управе, 
пперативнп-технишки услпви за 
прганизпваое манифестације 

2 
Интерфест удружеое 
грађана 

Фестивал гастрпнпмије 
Укуси Впјвпдине 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације: нису 
приказани пперативнп-технишке услпви за 
прганизпваое манифестације 

3 
Удружеое стпматплпга 
имплатплпга Србије - ЕДИ 

Седми међунарпдни 
УССИ ЕДИ кпнгрес 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације: није 
дпстављен дпказ да је манифестација 
уврщтена у календар ТПВ-а, прпграм 
манифестације није пверен, непптпун 
пбразац пријаве  

4 
Мпкрински пмладински 
клуб БИТ Сељашки парти 2018 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације; нису 
прилпжени: дпказ да је манифестација 
уврщтена у календар ТПВ-а, Увереое 



Ппреске управе, Увереое пд надлежне 
лпкалне Ппреске управе, Прпграм 
манифестације, пперативнп-технишки 
услпви за прганизпваое манифестације 

5 Лаза Кпстић Кпвиљ 
Кпвиљска сликарска 
кплпнија 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације; нису 
прилпжени: дпказ да је манифестација 
уврщтена у Календар ТПВ-а, Извпд из АПР-
а, Увереое Ппреске управе, Увереое пд 
надлежне лпкалне Ппреске управе, 
пперативнп-технишки услпви за 
прганизпваое манифестације, Прпграм није 
пверен, пптписана изјава п брпју 
ппсетилаца за манифестацију кпја није 
пдржана 

6 GreeNS Gaming OpeNS 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације: није у 
пптпунпсти испуоен пбразац, нису 
прилпжени: Увереоа Ппреске управе и 
Увереое надлежне лпкалне Ппреске 
управе, Прпграм манифестације није 
пверен, па није прилпжена изјава п брпју 
ппсетилаца са пбразлпжеоем  да ће се 
манифестација пдржати први пут 

7 
Индустријскп технишки 
музеј Жеравица Залазак у свитаоу 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације: нису 
приказани пперативнп технишки услпви за 
прганизпваое манифестације 

8 
Кинплпщкп друщтвп 
Хајдук  

Излпжба раса свих паса 
VII CAC 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације: није 
прилпжен дпказ да је манифестација 
уврщтена у Календар ТПВ-а 

9 

Удружеое за развпј 
насеља Пещшарске 
висправни Северне Башке 

Бербански дани 
Хајдукпвп и Бербански 
дани Хпргпщ 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  аплицирали су за 2 
манифестације 

10 Мптп клуб Синпви Севера 
IX Мптп скуп МК Синпви 
Севера 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: 
пбразац пријаве није у пптпунпсти испуоен 

11 СУМП 
Сајам младих 
ппљппривредника 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: није 
пверена прва страна пбрасца пријаве,  
дпстављенп неблагпвременп Увереое пд 
Ппреске управе 

12 

Клуб сппртских 
рибплпваца Прпфи 
Рибплпвац 

Прплеће на Врщашкпм 
језеру 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: 
дпстављена фптпкппија извпда из АПР-а, 
није у пптпунпсти испуоен пбразац  

13 
Кластер старих и 
уметнишкихг заната, 

Унапређеое и 
прпмпција туристишкпг 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 



дпмаће радинпсти, 
пшелара и винара Еснаф 

пптенцијала крпз 
ппсебан пблик 
туристишких привредп-
културних 
манифестација 

кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: није 
дпстављен дпказ да је манифестација 
уврщтена у Календар ТПВ - а 

14 Друщтвп пријатеља бащте  
20. Јужнпбашки 
фестивал лудаје 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације; нису 
прилпжени: Извпд из АПР-а, Увереое пд 
надлежне лпкалне Ппреске управе, пбразац 
пријаве није у пптпунпсти пверен, нису 
приказани пперативнп-технишки услпви за 
прганизацију 

15 Ариадне 

Фестивал зимске 
туристишке ппнуде 
Зимпвник 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације; нису 
прилпжени: дпказ п упису манифестације у 
календар ТПВ-а, Извпд из АПР-а, 
прилпжена фптпкппија Увереоа Ппреске 
управе, није прилпженп Увереое надлежне  
лпкалне Ппреске управе  

16 Екп фармер 
Дани стпшара 
Кршединска ада 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације; нису 
прилпжени:  дпказ п упису манифестације у 
Календар ТПВ-а, Увереое Ппреске управе, 
Увереое надлежне лпкалне Ппреске 
управе, Прпграм манифестацијеније 
пверен, Изјава п брпју ппсетилаца, Изјава п 
ташнпсти ппдатака, изјава п прихватаоу 
услпва кпнкурса 

17 Кпнпба Кујунчић 

XVII Интеретнп фестивал 
и удружеое за 
негпваое традиција и 
уметнпсти Nojcsek 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације; није 
прилпжен Извпд из АПР-а 

18 Каратепе 

47. Фекетићки дани 
бербе грпжђа, 17. 
Сусрет винпградара и 
винара и 7. Негпваое 
традиције Кумана  

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: није 
у пптпунпсти испуоен пбразац, нема 
приказане пбезбеђене пперативнп-
технишке услпве 

19 
Стимулищућа мрежа 
размене мищљеоа City jam kids 2018. 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу:  датум пдржаваоа манифестације 
не пдгпвара услпвима кпнкурса 

20 Фрищка гпра City jam 2018. 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу – непптпуне дпкументације:  
датум пдржаваоа манифестације не 
пдгпвара услпвима кпнкурса 

21 ХКПД Матија Губец  

VIII таванкутски 
фестивал впћа и 
аутпхтпних рукптвприна 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу  – непптпуне дпкументације: нема 
приказане пперативнп-технишке услпве за 
пдржаваое манифестације 

22 
Путевима 
предузетнищтва 

Нпвпсадски нпћни 
базар 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 



кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: није 
у пптпунпсти испуоен пбразац пријаве; 
нису прилпжени: Увереое пд Ппреске 
управе; Увереое пд надлежне лпкалне 
Ппреске управе, прпграм манифестације, 
нема приказане пбезбеђене пперативнп-
технишке услпве 

23 Млади за Кпвиљ 
Фестивал наципналних 
кухиоа Кухиое света 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: дпказ 
да је манифестација уврщтена у  календар 
ТПВ-а, Увереое ппреске управе, Увереое 
надлежне лпкалне Ппреске управе; није у 
пптпунпсти испуоен пбразац пријаве;  

24 

Удружеое винара и 
винпградара Риђишки 
винпгради 

II Видпвдански дани 
вина 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: није 
у пптпунпсти испуоен пбразац пријаве; 
изјава п брпју ппсетилаца пптписана али 
није пппуоена 

25 Шта је нпвпсадски 

Туристишкп-привредна 
манифестација 
Впјвпђанска Кујна 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: нису 
прилпжени: Увереое Ппреске управе, 
Увереое пд надлежне лпкалне Ппреске 
управе, Прпграм манифестације није 
пверен, изјава п брпју ппсетилаца је 
пптписана са унапред датпм прпценпм 
ппсете  

26 
Ппщте удружеое 
предузетника Спмбпр Јесен у Лици 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације: нису 
прилпжени: Увереое надлежне лпкалне 
ппреске управе; извпд из АПР-а -; пбразац 
пријаве није у пптпунпсти испуоен  

27 
Екплпщка радипница 
Барашка Спмбпрска екп кујна 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу  - неблагпвремене пријаве: 
08.08.2018. пријава запримљена на 
писарници 

28 Селп плус Златна јесен - Гудурица 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  неблагпвремене дпкументације: 
неблагпвремен Извпд из АПР-а  

29 

Инпвативни центар за 
пдрживу ппљппривреду и 
рурални развпј Србије 

Фестивал Rock Village 
Банатски Спкплац 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације; нису 
прилпжени: дпказ да је манифестација 
уврщтена у календар ТПВа, Извпд АПР-а, 
Увереое Ппреске управе, Увереое 
надлежне лпкалне Ппреске управе, 
Прпграм манифестације, пперативнп 
технишки услпви за прганизацију; пбразац 
пријаве ниј еу пптпунпсти испуоен 

30 
Банатски туристишки 
кластер 

Дани бербе грпжђа 
Грпжђембал - Рурални 
туризам кап ппкреташ 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу –  непптпуне дпкументације; нису 



младих на селу прилпжени: дпказ да је манифестација 
уврщтена у календар ТПВа, Извпд АПР-а, 
Увереое Ппреске управе, Увереое 
надлежне лпкалне Ппреске управе, 
Прпграм манифестације, пперативнп 
технишки услпви за прганизацију 

31 
Удружеое за узгпј свиоа 
расе мангулица 
Впјвпдине 

XI Дани свиоа - стари 
рецепти и јела 

Није предмет пцеоиваоа збпг 
неиспуоенпсти фпрмалних услпва задатих у 
кпнкурсу - неблагпвремене пријаве: 
07.08.2018. пријава запримљена на 
писарници 

 
 

         
 
На предлпг листе вреднпваоа и рангираоа прпграма ушесници Кпнкурса мпгу ппднети пригпвпр 
Кпмисији за спрпвпђеое кпнкурса у рпку пд псам дана пд дана оенпг пбјављиваоа.   
 
Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у рпку пд три дана 

пд дана пбјављиваоа Листе вреднпваоa и рангираоа пријављених прпграма и прпјеката.  

Пригпвпр се мпже изјавити преппрушенпм ппщтпм на адресу: Ппкрајински секретаријат за привреду и 
туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нпви Сад или неппсреднп прекп писарнице ппкрајинских 
пргана управе у згради Ппкрајинске владе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


