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Одлуком о додели средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава 
удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање 
пројеката од значаја развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. 
години-Манифестације   број 144-401-922/2019-04 ( у даљем тексту: Одлука),  одобрена су 
средства Корисницима средстава  по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава 
удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање 
пројеката од значаја развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. 
години-Манифестације (у даљем тексту: Конкурс). 
 
 
Након више постављених питања од стране Корисника средстава, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам објављује: 
 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 
 

1. Корисници средстава дужни су да Извештај  о реализованом пројекту, описан у  члану 12.  
став 1. тачка 1. Правилника  о додели бесповратних средстава удружењима грађана сa 
територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој 
туристичког потенцијала  Аутономне покрајине Војводине у 2019. години - манифестације 
(у даљем тексту: Правилник), доставе  Секретаријату извештај  у року од 15 дана доношења 
Одлуке ( за Манифестације које се буду одржале до доношења Одлуке) и у року  од 15 
дана од дана завршетка Манифестације (за Манифестације које ће се одржати после 
доношења Одлуке).  
 Дакле, рокови се односе на целокупан пројекат који је реализован. Под реализованим 
пројектом се сматра да  је пројекат у целости реализован у складу са пријавом закључно са 
исплатом средстава, у складу са ставом 2. наведеног члана Правилника. 
 

2. Приликом достављања Извештаја о реализованом пројекту,  Секретаријат нарочито 
наглашава да у табеларном делу – Приказу буџета пројекта,  Корисници средстава треба да 
унесу бројеве и датуме фактура, називе издавалаца фактура, бројеве  и датуме  
одговарајућих извода, појединачне цифре, као и  укупан збир средстава којим се пројекат 
правда. 
 

3. Корисник средстава не може вршити ревизију буџета, у складу са чланом 10. Правилника, 
те ће Секретаријат, приликом разматрања Извештаја узимати у обзир износ који је 
назначен у пријавном обрасцу, а који мора бити у складу са прихватљивим трошковима и 
односом средстава описаних чланом 4. Правилника. 

 
4. Секретаријат је приликом доношења Одлуке  разматрао све чињенице  и усклађеност 

пријава са свим одредбама Правилника, а између осталих, чланом 4. Правилника – 
прихватљиви и  неприхватљиви трошкови. Секретаријат ће, приликом разматрања 
Извештаја узети у обзир само прихватљиве трошкове утврђене приликом разматрања 
пријаве. 

 
5. Документација, у смислу члана 12. став 2. Правилника која се се доставља Секретаријату од 

стране овлашћеног лица Корисника средстава, не мора бити оверена печатом Корисника 
средстава. 

 

 


