
             
 
            На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2018. гпдину 
(„Службени лист АПВ“, брпј: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), шлана 43. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 
и 29/2017) и шлана 3. Правилника п дпдели бесппвратних средстава  привредним субјектима за 
суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине у 2018. гпдини - Ппдизаое квалитета пбјеката за дегустацију („Службени лист АПВ”, бр. 
32/2018 пд 04.07.2018. гпдине), Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Секретаријат),  р а с п и с у ј е 
 
 

ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА  ЗА 
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АП  ВПЈВПДИНЕ 

У 2018. ГПДИНИ-ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА ПБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ 
БРПЈ: 144-401-5208/2018-04 

  
 
 
1. ЦИЉ 
           Циљ Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима за суфинансираое 
прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. 
гпдини- Ппдизаое квалитета пбјеката за дегустацију (у даљем тексту: Кпнкурс) је унапређеое 
туристишке ппнуде АП Впјвпдине. 
 
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства су  намеоена за: 
1. Ппдизаоа нивпа квалитета и капацитета пбјеката за дегустацију крпз 

субвенципнисаое: 
                   А) изградое, дпградое, рекпнструкције, адаптације, санације и инвестиципнпг 

пдржаваоа пбјеката за дегустацију у складу са Закпнпм п планираоу и изградои;  
 Б) израде прпјектнп технишке дпкументације за активнпсти из ташке 1. ппд А. 
 

2. Ппремаое пбјеката за дегустацију,  крпз субвенципнисаое: 
- Набавке мащина и  ппреме за угпститељску делатнпст и набавка мпбилијара. 
 

3. Ппремаое прпстпра  за дегустаципну прпмпцију, кпмисипнп и кпмерцијалнп излагаое 
прпизвпда у прпдајнпм пбјекту или на прпдајнпм месту, крпз субвенципнисаое:  
 
- Набавке  ппреме и мпбилијара. 
 

Средства ппредељена за намене из: 

 Ташке 1., 2. и 3. мпгу бити дпдељена за све прпјекте кпји се реализују у перипду пд 
04.11.2017. дп 30.11. 2018. гпдине. 
 

  Јавни кпнкурс представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи. 

Ппднпсилац пријаве мпже да ппднесе једну  пријаву за једну намену средстава.  
 

3. ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ 
Правп ушещћа на Кпнкурсу имају микрп и мала привредна друштва и предузетници (у даљем 

тексту: Ппднпсилац пријаве), кпји је регистрпван у Агенцији за привредне регистре дп 30.06.2018. 
гпдине и има седищте, пднпснп регистрпван пгранак на теритприји АП Впјвпдине. 
  Услпви за ушещће на Јавнпм кпнкурсу прпписани су Правилникпм п дпдели бесппвратних 
средстава привредним субјектима за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј  туристишкпг 
пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. гпдини-Ппдизаое квалитета пбјеката за 
дегустацију (у даљем тексту: Правилник).  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНПС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
      Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 30.000.000,00 динара. 
      Изнпс средстава према намени утврђује се у висини  дп 50%  прихватљивих трпщкпва и тп за: 

 
1. Ппдизаоа нивпа квалитета и капацитета пбјеката за дегустацију крпз 

субвенципнисаое: 
 

      А) најмаое 500.000,00 динара дп највище 3.000.000,00 динара, а за прпјекате  кпд кпјих се 
аплицира за пбјект за дегустацију и за уређен прпстпр на птвпренпм(кумулативнп),  у висини 
дп највище 5.000.000,00 динара; 
      Б) најмаое 100.000,00 динара дп највище 2.000.000,00 динара. 
 

           2. Ппремаое пбјеката за дегустацију,  крпз субвенципнисаое: 
 

     - најмаое пд 200.000,00 динара дп највище 2.000.000,00 динара. 
 
3. Ппремаое прпстпра  за дегустаципну прпмпцију, кпмисипнп и кпмерцијалнп излагаое 

прпизвпда ,у прпдајнпм пбјекту или на прпдајнпм месту, крпз субвенципнисаое:  
 

     - најмаое 500.000,00 динара дп највище 1.500.000,00 динара. 
 

       Изнпси су без урачунатпг ПДВ-а.  
 
            Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 
 
  Исплата средстава се врши пп принципу рефундације накпн правдаоа прихватљивих 
трпшкпва реализпваних приликпм спрпвпђеоа прпјекта а кпји су прпписани Правилникпм. 
 

Прихватљиви трпщкпви реализпвани приликпм спрпвпђеоа прпјекта прпписани су 
Правилникпм. 

 
5. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

Пптребна дпкументација, критеријуми за дпделу средстава, дпнпщеое пдлуке и друга питаоа 
пд знашаја за Јавни кпнкурс прпписани су Правилникпм. 

 
6. НАЧИН И РПК ДПСТАВЉАОА ПРИЈАВЕ 

Пријаву с пптребнпм дпкументацијпм дпставити ппщтпм на адресу:  Ппкрајински секретаријат 
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са назнакoм на лицу кпверте       
„КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАОЕ 
ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ 
ВПЈВПДИНЕ  У 2018. ГПДИНИ-ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА ПБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ ”, или лишнп на 
писарници ппкрајинских пргана управе у згради Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 
шаспва. 
 

Рпк за ппднпшеое пријаве  је 06.август 2018. гпдине. 
 

7. ИНФПРМАЦИЈЕ П ПРЕУЗИМАОУ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ 
  Текст Кпнкурса, пбразац пријаве и Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним 
субјектима за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј  туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине у 2018.гпдини-Ппдизаое квалитета пбјеката за дегустацију, мпгу се преузети са 
интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 
8. КПНТАКТ ЗА ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

 
     Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам 
путем телефпна 021/487-4172 свакпг раднпг дана, пд 10.00 дп 14.00 часпва. 
 
 

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

