
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 66/2020), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), а сходно члану 
10. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката  
од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизање нивоа квалитета и 

капацитета објеката туристичке супраструктуре („Службени лист АПВ”, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године), 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), д о н о с и 
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по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизање нивоа 

квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре. 
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На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање 
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизање нивоа 

квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре, број 144-401-193/2021-04, од 01.03.2021. 
године и измене Јавног конкурса од 16.03.2021. године, објављених у листу “Дневник“,  ''Службеном  
листу АПВ'', број 11/2021 и број 15/2021 и на интернет страници Покрајинског секретаријата за привреду и 
туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs, додељују се средства у укупном износу од 64.000.000,00 динара 
следећим учесницима: 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/


RB Назив подносиоца пријаве Намена средстава 
Одобрен износ 
(у динарима) 

 

 
1 

 
 

AKTIVA BIZNIS DOO 
SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
2 

 
 

ALEKSANDAR KOBAC PR, SUR KORDUN 
SREMSKA KAMENICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
1.000.000,00 

 
 

3 

 

ALEKSANDRA MEDAN PR GRAĐEVINSKA 
RADNJA GARNI IDEAL 

ZRENJANIN 

2. опремања угоститељских објеката 
додатним садржајима на начин 

предвиђен Законом о планирању и 
изградњи 

 
 

1.000.000,00 

 

 
4 

 
 

ALKIONA DOO 
SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
5 

 
ANDRIĆ DOO ZA TRGOVINU, 
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 

SOMBOR 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
1.500.000,00 

 

 
6 

 
ANĐELKO BUDIŠA PR UGOSTITELJSKA 

RADNJA CENTRAL HOUSE 
TITEL 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

7 

ARANKA NIKOLIĆ PR RENT A KAR, 
UGOSTITELJSTVO I IZNAJMLJIVANJE 

NEKRETNINA UNISEX FOREVER 
SOMBOR 

2. опремања угоститељских објеката 
додатним садржајима на начин 

предвиђен Законом о планирању и 
изградњи 

 

2.000.000,00 

 

 
8 

 
 

CENTRAL GH BP DOO 
BAČKA PALANKA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
9 

 

CIKLOCONIS DOO 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 

Законом о планирању 
и изградњи 

 

 
3.000.000,00 



 

 
10 

 
 

DEDIN SALAŠ DOO 
ČENEJ 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
11 

 
 

DOO PORTO A TIM 
SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 
 
 

12 

DRAGAN JANKOV PREDUZETNIČKA 
RADNJA ZA MONTAŽU CENTRALNOG 
GREJANJA, KLIMA UREĐAJA I GASNIH 

POSTROJENJA I UGOSTITELJSTVO 
PLAMEN - GRAD 

MRAMORAK 

 
2. опремања угоститељских објеката 

додатним садржајима на начин 
предвиђен Законом о планирању и 

изградњи 

 
 
 

3.000.000,00 

 

 
13 

 

DRAŽEN ĐURĐIĆ PR VINARIJA ZA 
PROIZVODNJU I PRERADU GROŽĐA I 

PROIZVODNJU VINA ĐURĐIĆ 
SREMSKI KARLOVCI 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 

Законом о планирању 
и изградњи 

 

 
3.000.000,00 

 

 
14 

 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA ŠPEDICIJU 

UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 
KORALŠPED DOO                          

SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
15 

 
 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I 
USLUGE SIRMIUM FRUIT DOO  

                                ŠID 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
16 

 
GORAN ANIČIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA 

ARENA BIG 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
17 

 
 

GRAND LINE DOO 
SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 



 

 
18 

 

IGOR ERHARTIČ PR SAMOSTALNA 
UGOSTITELJSKA TRGOVINSKA RADNJA 

CITY HOSTEL 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
19 

 
IVICA KRPAN PR UGOSTITELJSKA RADNJA 

CENTAR KIP 
ODŽACI 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
1.000.000,00 

 

 
20 

 
 

KELENO DOO 
SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
21 

 
 

KONOBA RIBA RIBI GRIZE REP DOO 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
1.000.000,00 

 

 
22 

 
 

MEROPA DOO ZA PROMET I USLUGE 
SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
23 

 
MIODRAG MILINKOVIĆ PR DESTILERIJA 

MILINKOVIĆ 
VETERNIK 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
1.500.000,00 

 

 
24 

 
 

NATAŠA LUKIĆ PR TRGOVINA JUST CLICK 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
25 

 
NIKOLA LJUBOJA PR UGOSTITELJSKA 

RADNJA GAUDIUM CONCEPT 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
1.000.000,00 



 

 
26 

 
RADENKO KLIMENTA PREDUZETNIK, 

USLUGE SMEŠTAJA VILLA AMI NS 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
27 

 
 

ROAD SIDE DOO 
PALIĆ 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
28 

 
 

SCOMEDIASCO DOO 
NOVI SAD 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
29 

 
STANKA VIDIĆ PREDUZETNIK PEKARA I 

TRGOVINA VIDIĆ M&M 
RAVNO SELO 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
3.000.000,00 

 

 
30 

 

SVETOZAR PAJOVIĆ UR VIRPAZAR 
LOVĆENAC 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 

 
31 

 

TROFEJ SUR ZORAN OSTOJIN PR 
STAJIĆEVO 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 

 
2.000.000,00 

 
 

32 

 
VLAJNIĆ GROUP DOO 

ŽABALJ 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 
 

2.000.000,00 

 
 

33 

 
   DOO ZA PROMET ROBE NA 

VELIKO I MALO GLORIA 
         SUBOTICA 

1A. изградње, доградње, 
реконструкције, адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања 
угоститељских објеката у складу са 
Законом о планирању и изградњи 

 
 

2.000.000,00 

  
УКУПНО: 

 

64.000.000,00 



 

 


