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 удружењима грађана са територије
Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала
Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса („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 О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У
2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА
БРОЈ: 144-332-1-1/2018-04
1. ЦИЉ
Циљ Јавног конкурса о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години организовање конгреса (у даљем тексту: Конкурс) је подстицање рада удружења грађана која организују
конгрес на територији Аутономне покрајине Војводине, која се баве унапређењем туристичке понуде
Аутономне покрајине Војводине кроз организовање конгреса од покрајинског, републичког и
међународног значаја (у даљем тексту: Конгрес).
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за организовање конгреса на територији Аутономне покрајине Војводине.
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за Конгресе који су реализовани у
периоду од 01.01.2018. до 30.11.2018. године.
Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву на Конкурс.
3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге непрофитне институције уписанe у
регистар Агенције за привредне регистре пре 01.01.2018. године са активним статусом, које својим
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).
Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних
средстава удружењима грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години –
организовање конгреса. (у даљем тексту: Правилник).
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
Минимални износ средстава по намени који се додељује по одобреном пројекту је 50.000,00 динара,
а максимални износ је 350.000,00 динара.
Поменути износи су са урачунатим ПДВ-ом.
Износ одобрених Средстава може бити мањи од износа тражених Средстава.
У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа тражених средстава Подносилац
пријаве коме су одобрена средства не може извршити ревизију буџета пројекта.
Исплата средстава се врши по принципу рефундације након правдања прихватљивих трошкова
реализованих приликом спровођења пројекта, а који су прописани Правилником.
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, 21 000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте ''НЕ
ОТВАРАТИ - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – КОНГРЕСИ'', или
лично на писарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

Рок за подношење пријаве је 31.10.2018. године.
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве, обрасце изјава и Правилник 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 021/487-4481 сваког радног дана, од 10.00 до 14.00 часова.

