
 

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 
и 29/2017) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  локалним самоуправама са 
територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала  у 
2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 32/2018 од 04.07.2018. године), Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е 

 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ 
ПОТЕНЦИЈАЛА  У 2018. ГОДИНИ        
                                                                                                      
1. ЦИЉ 
       Циљ доделе бесповратних средстава је развој туризма на територији Аутономне покрајине 
Војводине, подстицањем  локалних самоуправа  за побољшање и модернизацију туристичких 
потенцијала и унапређењe туристичке понуде АП Војводине.  
 
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 
       Средства су намењена за подршку локалним самоуправама, са територије АП Војводине за:  

1. израду планске и пројектне документације (документи просторног и урбанистичког планирања, 
пројектно-техничка документација, студије и документи по међународним правилима 
неопходни за пројекте из фондова ЕУ и других страних донатора и сл.) од значаја за унапређење 
туристичке понуде локалне самоуправе; 

2. израду и постављање туристичке сигнализације; 
3. а) уређење грађевинског земљишта и изградњу /унапређење постојеће комуналне 

инфраструктуре као основе и неопходног услова за развој туристичких капацитета и садржаја 
(изградња  приступних  саобраћајница и паркинг простора, електро-енергетска инфраструктура, 
системи за водоснабдевање  и  каналисање  отпадних  вода  са уређајима  за  пречишћавање  
отпадних  вода, хидротехнички објекти у складу са прописима којима се уређује пловидба, 
телекомуникацијски системи и уређаји за мерење, системи за прикупљање, сортирање, 
одвожење и прераду чврстог отпада и др); 
б) реконструкцију, изградњу и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног 
значаја за функционисање и развој туризма ( визиторски центри, туристички инфо центри, 
културно-историјски споменици, археолошки локалитети, музеји, објекти наутичког туризма, 
објекти циклотуризма, објекти за одмор и рекреацију,  локације на којима се одржавају 
туристичке манифестације, бине, базени, конгресне дворане, туристички кампови, видиковци, 
објекти уз природне атракције и др.), као и изградњу, реконструкцију и опремање објеката са 
другим туристичким наменама и садржајима;  

     ц) уређење  земљишта  намењеног  општој  рекреацији  и набавку пратеће опреме (ски стазе, 
пешачке стазе, трим стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе, мобилијери, уређење обала река 
и језера, панорамски путеви, пловила и др.); 

     д) унапређење бањског-здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида у 
циљу унапређења здравственог туризма на територији АП Војводине.  

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте која се реализују до 
30.06.2019. године. 

Подносилац пријаве  може поднети две пријаве на Конкурс.  
 

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
 
          Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије АП Војводине. 
             Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су  Правилником о додели бесповратних  
средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за 
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине 
Војводине  у 2018. години (у даљем тексту: Правилник).  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
      Секретаријат додељује средства у укупном износу од 28.000.000,00 динара. 

1) За тачку 1. Намене Средстава до  1.000.000,00  динара 
2) За тачку 2. Намене Средстава  до  2.000.000,00  динара 
3) За тачку 3. Намене Средстава до 10.000.000,00 динара 

 
    Поменути износи су са урачунатим ПДВ-ом. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. 
Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења пројекта прописани су 

Правилником. 
 
5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања 
од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником. 
                                                

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ 
     Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте 
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА  У 
2018. ГОДИНИ”, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, 
сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

 Рок за подношење пријаве је 20.08. 2018. године. 
 

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 
Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник о додели бесповратних  средстава локалним 

самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине  у 2018. години могу се 
преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 
8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 
путем телефона 021 4874-236 и 021 4874-669, од 10.00 до 14.00 часова. 
 

 

    
 

           ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
                              И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                          Иван Ђоковић 
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