
            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 („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 
БРПЈ: 144-401-1143/2018-04 

  
 
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 
(у даљем тексту: Кпнкурс) је унапређеое туристишке ппнуде АП Впјвпдине. 
 
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства су  намеоена за: 

1. Ппдизаое нивпа квалитета и капацитета пбјеката туристичке супраструктуре1 крпз 
субвенципнисаое: 

                  А) изградое, дпградое, рекпнструкције, адаптације, санације и инвестиципнпг пдржаваоа       
угпститељских пбјеката у складу са Закпнпм п планираоу и изградои;  

Б) израде прпјектнп технишке дпкументације за активнпсти из ташке 1. ппд А. 
 

2. Унапређeоа квалитета услуга и дпдатних туристичких садржаја пбјеката туристичке 
супраструктуре крпз субвенципнисаое: 
- ппремаоa угпститељских пбјеката дпдатним садржајима на нашин предвиђен Закпнпм п 

планираоу и изградои. 
 

3. Ппдизаоа квалитета услуга и капацитета угпститељских пбјеката крпз: 
- субвенципнисаое набавке мащина и ппреме за угпститељску делатнпст. 
 

4. Унапређеоа инпвативнпсти привредних субјеката у пбављаоу угпститељске и туристичке 
делатнпсти крпз субвенципнисаое: 
- увпђеоа технплпщких инпвација у прпмпцији и ппслпваоу угпститељских пбјеката; 

  
Средства ппредељена за намене из:  

 Ташке 1. и 2. мпгу бити дпдељена за све прпјекте кпји се реализују у перипду пд 04.11.2017. 
дп 15.11. 2018. gпдине;  

 Tашке 3. и 4. мпгу бити дпдељена за све прпјекте кпји се реализују у перипду пд 04.11.2017. 
дп 30.10.2018. гпдине. 

  Јавни кпнкурс представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи. 

Ппднпсилац пријаве мпже да ппднесе једну пријаву за највище две намене средстава. (Ппд 
једнпм наменпм средстава се ппдразумева намена искљушивп  из једне ташке или једне ппдташке 
Намене 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 значаја за развпј  туристичкпг 
пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. гпдини. (у даљем тексту: Правилник).  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Туристичка супраструктура- угпститељски пбјекти кап и галерије, излпжбени, кпнгресни и забавни пбјекти кпји су у неппсреднпј вези са 

угпститељским пбјектима и пбјектима сппртскп рекреативнпг садржаја или са оима шине јединствену целину (Закпн п туризму- („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010,99/2011, 93/2012 и 84/2015) 



4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНПС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
      Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 40.500.000,00 динара. 
      Изнпс средстава према намени утврђује се у висини  дп 50%  прихватљивих трпщкпва и тп за: 

1. Ппдизаоа нивпа квалитета и капацитета пбјеката туристичке супраструктуре  крпз 
субвенципнисаое: 

     А) најмаое пд 500.000,00 динара дп највище 3.000.000,00 динара 
     Б) најмаое пд 100.000,00 динара дп највище 2.000.000,00 динара 

2. Унапређeоа квалитета услуга и дпдатних туристичких садржаја пбјеката туристичке 
супраструктуре крпз субвенципнисаое: 

     - најмаое пд 400.000,00 динара дп највище 2.000.000,00 динара 
3. Ппдизаоа квалитета услуга и капацитета угпститељских пбјеката: 

     - најмаое пд 200.000,00 динара дп највище 2.000.000,00 динара 
4. Унапређеоа инпвативнпсти привредних субјеката у пбављаоу угпститељске и туристичке 

делатнпсти крпз субвенципнисаое: 
- најмаое пд 50.000,00 динара дп највище 500.000,00 динара  

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

У слушају када је_изнпс пдпбрених средстава маои пд изнпса тражених средстава Ппднпсилац 
пријаве кпме  су пдпбрена средства не мпже изврщити ревизију бучета прпјекта.  

Ппднпсилац пријаве кпји је ппднеп пријаву за две намене средстава, а у слушају када је изнпс 
пдпбрених средстава маои пд висине прихватљивих трпщкпва утврђене Кпнкурспм (пднпси си се на 
прпцентуални изнпс средстава према намени) пп намени средстава из шлана 4. Правилника, мпже 
изврщити ревизију бучета прпјекта за висину једне намене из пријаве. 
 
  Изнпс средстава за намену из тачке 1. ппд А)  за пбјекат кпји је предмет пријаве и представља 
защтићенп културнп дпбрп или деп културнпг дпбра, утврђује се у висини дп 70%  прихватљивих 
трпщкпва, а у циљу стимулисаоа пдрживпг кприщћеоа културних дпбара у туристишке сврхе. 
 
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”, или лишнп на писарници ппкрајинских пргана управе у згради 
Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 шаспва. 
 

Рпк за ппднпшеое пријаве  је 6. 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 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 45 80 свакпг раднпг дана, пд 10.00 дп 14.00 часпва. 
 
 

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

