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ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ
БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АП ВПЈВПДИНЕ, У
2020. ГПДИНИ -ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА ПБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИПНУ ПРПМПЦИЈУ И ПРПМПЦИЈУ
ТРАДИЦИПНАЛНИХ ПРПИЗВПДА ИЗ АП ВПЈВПДИНЕ-

На пснпву шлана 16. и 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист
АПВ”, брпј 37/14, 54/14 ‒ др.пдлука, 37/16 и 29/17), Ппкрајински секретар за привреду и туризам,
дпнпси
ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АП ВПЈВПДИНЕ, У
2020.ГПДИНИ -ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА ПБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИПНУ ПРПМПЦИЈУ И ПРПМПЦИЈУ
ТРАДИЦИПНАЛНИХ ПРПИЗВПДА ИЗ АП ВПЈВПДИНЕОпште пдредбе и дефиниције
Члан 1.
Правилникпм п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за суфинансираое
прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП Впјвпдине, у 2020. гпдини -ппдизаое
квалитета пбјеката за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних прпизвпда из АП
Впјвпдине- (у даљем тексту: Правилник), уређују се: циљеви, услпви, намена, ппступак дпделе
бесппвратних средстава кап и други битни елементи пд знашаја за дпделу бесппвратних средстава.
Ппд пбјектима за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних прпизвпда из АП
Впјвпдине се сматрају сампстални пбјекти или деп прпстпра ппстпјећег пбјеката, кап и уређени
прпстпри на птвпренпм кпји испуоавају услпве за: припрему и услуживаое тпплих и хладних јела,
пића и напитака из претежнп сппствене прпизвпдое, услуживаое и дегустаципну прпмпцију вина,
других прпизвпда пд вина, других алкпхплних и безалкпхплних пића, традиципналних прехрамбених
прпизвпда, других дпмаћих прпизвпда из претежнп сппствене прпизвпдое, кап и прганизпвану
дегустаципну прпмпцију, кпмисипнп и кпмерцијалнп излагаое прпизвпда вище удружених
прпизвпђаша крпз дегустаципне, угпститељске или прпдајне пбјекте.
Ппд уређеним прпстприма на птвпренпм у смислу претхпднпг става пвпг правилника се
сматрају: птвпрене или ппкривене терасе и платпи, салетле, винпградарске, впћарске и шпбанске
куће и кплибе, традиципналне куће, префабрикпвани пбјекти, видикпвци и слишнп.
Циљеви
Члан 2.
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) дпдељује
бесппвратна средства пбезбеђенa Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП Впјвпдине за
2020. гпдину, у пквири прпграма– уређеое и развпј у пбласти туризма, прпграмске активнпсти –
развпј туристишкпг пптенцијала АП Впјвпдине, екпнпмске класификације– субвенције приватним
предузећима, – капиталне субвенције приватним предузећима из извпра финансираоа– прихпди из
бучета, у циљу унапређеоа туристишке ппнуде АП Впјвпдине крпз:
- Ппдрщку развпју туризма у АП Впјвпдини крпз ппдстицаое рада привредних субјекта са
циљем ппдизаоа нивпа квалитета пбјеката за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију
традиципналних прпизвпда из АП Впјвпдине;
- Унапређеоа кпнкурентнпсти туристишке ппнуде АП Впјвпдине крпз ппдстицаое развпја и
ппдизаое нивпа квалитета винскпг и гастрпнпмскпг туризма;
- Пмпгућаваоа изласка и јашаоа пласмана прпизвпђаша из АП Впјвпдине на нпва тржищта крпз
прганизпвану и сталну прпмпцију, кпмисипнп и кпмерцијалнп излагаое прпизвпда вище
удружених прпизвпђаша на другим тржищтима;
- Прпдужеое бправка и пптрпщое туриста у АП Впјвпдини ради унапређеоа квалитета услуга и
дпдатних туристишких садржаја у гастрпнпмскпм и винскпм туризму;
- Ппдстицаоа ппвећаоа прихпда привредних субјеката и птвараоа нпвих радних места, те
ппраст ппреских прихпда и накнада Републике Србије.
Кпнкурс за дпделу средстава
Члан 3.
Средства из шлана 2. Правилника дпдељују се најмаое једнпм гпдищое на пснпву Јавнпг
кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима за суфинансираое прпјеката пд
знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2020. гпдини -ппдизаое

квалитета пбјеката за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних прпизвпда из АП
Впјвпдине- (у даљем тексту: Кпнкурс).
Пбавезни елементи Кпнкурса су: назив акта на пснпву кпг се расписује Кпнкурс, намена
средстава, висина укупних средстава, изнпс средстава према намени, перипд реализације прпјекта,
правп и услпви ушещћа на Кпнкурсу, нашин и рпк за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, критеријуми и
мерила за пцену пријава, пбавезна дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву, кап и други ппдаци
кпји су важни за спрпвпђеое Кпнкурса пднпснп утврђиваое квалификпванпсти ппднпсипца пријаве
на Кпнкурс.
Текст Кпнкурса се пбјављује у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине” и на
интернет страници Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, кап и у једнпм пд дневних гласила, кпји
се дистрибуирају на теритприји АП Впјвпдине.
Рпк за пријављиваое на Кпнкурс не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пбјављиваоа
Кпнкурса.
Намена средстава
Члан 4.
Средства су намеоена за прпјекте:
1. Ппдизаоа нивпа квалитета и капацитета пбјеката за дегустаципну прпмпцију и
прпмпцију традиципналних прпизвпда из АП Впјвпдине крпз субвенципнисаое:
- Изградое, дпградое, рекпнструкције, адаптације, санације и инвестиципнпг пдржаваоа
пбјеката у складу са Закпнпм п планираоу и изградои;
2. Опремаое прпстпра
за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних
прпизвпда, кпмисипнп и кпмерцијалнп излагаое прпизвпда, у прпдајнпм пбјекту или на
прпдајнпм месту, крпз субвенципнисаое:
- Набавке ппреме и мпбилијара.
Прихватљиви трпшкпви:
За тачку 1. ппд А:
 изградоа пбјекта пбухвата: претхпдне радпве, припремне радпве за грађеое, грађеое пбјекта
и струшни надзпр у тпку грађеоа пбјекта;
 дпградоа пбјекта пбухвата: извпђеое грађевинских и других радпва кпјима се изграђује нпви
прпстпр ван ппстпјећег габарита пбјекта, кап и надзиђиваое пбјекта, и са оим шини
грађевинску, функципналну или технишку целину;
 рекпнструкција пбјекта пбухвата: извпђеое грађевинских и других радпва на ппстпјећем
пбјекту у габариту и вплумену пбјекта кпјима се утише на испуоаваое пснпвних захтева за
пбјекат, меоа технплпщки прпцес; меоа сппљни изглед пбјекта или ппвећава брпј
функципналних јединица, врщи замена уређаја, ппстрпјеоа, ппреме и инсталација са
ппвећаоем капацитет;
 адаптација пбјекта пбухвата: извпђеое грађевинских и других радпва на ппстпјећем пбјекту,
кпјима се врщи прпмена прганизације прпстпра у пбјекту, врщи замена уређаја, ппстрпјеоа,
ппреме и инсталација истпг капацитета, а кпјима се не утише на стабилнпст и сигурнпст пбјекта,
не меоају кпнструктивни елементи, не меоа сппљни изглед и не утише на безбеднпст суседних
пбјеката, сапбраћаја, защтите пд ппжара и живптне средине;
 санација пбјекта пбухвата: радпве на ппстпјећем пбјекту кпјима се врщи ппправка уређаја,
ппстрпјеоа и ппреме, пднпснп замена кпнструктивних елемената пбјекта, кпјима се не меоа
сппљни изглед, не утише на безбеднпст суседних пбјеката, сапбраћаја и живптне средине и не
утише на защтиту прирпднпг и неппкретнпг културнпг дпбра, пднпснп оегпве защтићене
пкплине, псим рестауратпрских, кпнзерватпрских радпва и радпва на ревитализацији;
 инвестиципнп пдржаваоа пбјекта пбухвата: извпђеое грађевинскп-занатских, пднпснп других
радпва зависнп пд врсте пбјекта у циљу ппбпљщаоа услпва кприщћеоа пбјекта у тпку
експлпатације.
За тачку 2:
 угпститељски мпбилијар (лакп ппкретљиви елементи, мпнтажнп-демпнтажни елементи
/щанк, панпи, пграде, ппдијуми, платпи, и др./, расхладне и тппле ветрине, расвета и др.);

 ппрема (намещтај /стплпви, стплице, сепареи, пплице, и др., без пбзира на материјал пд кпга
су направљени/, климатизаципни и вентилаципни системи).
Сва финансијска средства везана за пдпбрени прпјекат мпрају бити фактурисана на име
Кприсника средстава, пднпснп исказана на рашунима издатим на име Кприсника средстава.
Финансијска средства из претхпднпг става мпрају бити плаћена на текући рачун дпбављача и
пружапца услуга (безгптпвински начин плаћаоа), изузев финансијских средстава чији је начин
плаћаоа дефинисан угпвпрпм кпји је Кприсник средстава закључип са Развпјним фпндпм
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине ДОО Нпви Сад на пснпву Кпнкурса за дугпрпчне кредите за развпј
туризма.
Неприхватљиви трпшкпви:
 запстали дугпви, губици и камате;
 трпщкпви плаћаоа ппреза и царина, зарада, прганизпваое игара на срећу и сл;
 куппвина земљищта или пбјеката;
 ситни угпститељски инвентар;
 губици настали приликпм кпнверзије валуте;
 плаћаое пратећих такси;
 настали путем кпмпензације;
 сви пстали трпщкпви кпји нису наведени ппд прихватљивим трпщкпвима.
Правп учешћа на кпнкурсу
Члан 5.
Правп ушещћа на Кпнкурсу имају микрп и мала привредна друштва и предузетници (у даљем
тексту: Ппднпсилац пријаве), кпји су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем
тексту: АПР) са активним статуспм.
Услпви учешћа на Кпнкурсу
Члан 6.
ОПШТИ УСЛОВИ:
1) да је регистрпван у Агенцији за привредне регистре и има седищте, пднпснп регистрпван
пгранак на теритприји АП Впјвпдине; 1
2) Да је уписан у винарски и винпградарски регистар (за привредне субјекте-прпизвпђаче
вина) /регистар прпизвпђаша јаких алкпхплних пића (за привредне субјекте прпизвпђаче
јаких алкпхплних пића);
3) да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда;
4) да над оим није ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације;
5) да није у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна лица;
6) да није кпристип средства пп другпм пснпву за исту намену;
7) да нема неиспуоених угпвпрних пбавеза према Секретаријату;
8) да није у тещкпћама, а према дефиницији привреднпг субјекта у тещкпћама, у складу са
Уредбпм п правилима за дпделу државне ппмпћи;
9) да је ппзитивнп ппслпвап (пстварип нетп дпбитак у ппслпваоу);2
10) да ппднпсилац пријаве и дпбављаш ппреме, пднпснп изврщилац услуге не представљају
ппвезана лица у складу са закпнпм;
11) да у билп кпм перипду у тпку три узастппне фискалне гпдине закљушнп са данпм дпнпщеоа
пдлуке п дпдели бесппвратних средстава, није примип дпзвпљену de minimis државну ппмпћ
шија би висина заједнп са траженим средствима прекпрашила изнпс пд 23.000.000,00 динара;
12) да Република Србија, аутпнпмна ппкрајина или јединица лпкалне сампуправе нема већинскп
ушещће у власнищтву;
13) да угпвпр п закупу/ппдзакупу траје најмаое 24 месеца ппшев пд дана расписиваоа Кпнкурса
укпликп ппднпсилац пријаве није и власник пбјекта;
14) да испуоава минималнп технишке услпве, у складу са закпнпм;
1
2

Кпнкурспм ће се ближе уредити услпв из шлана 6. ташка 1.
Кпнкурспм ће се ближе уредити услпв из шлана 6. ташка 9.

15) угпвпре п прпмпцији, пласману прпизвпда, кпмисипну или кпмерцијанпм излагаоу са
најмаое 10 прпизвпђаша или са најмаое једним удружеоем прпизвпђаша хране или пића са
теритприје АП Впјвпдине.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1) да је издат акт надлежнпг пргана кпји пдређује правила градое за пдређену лпкацију или за
извпђеое грађевинских радпва или да је ппднет захтев надлежнпм пргану за издаваое акта
кпји пдређује правила градое за пдређену лпкацију или за извпђеое грађевинских радпва 3
(за тачку 1. Намене средстава);
2) Да у сампсталнпм пбјекту за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних
прпизвпда, или делу прпстпра ппстпјећег пбјекта пднпснп у неппсреднпј близини има
пбезбеђен прпстпр за паркираое најмаое 5 путнишких впзила, пднпснп једнпг аутпбуса;
3) Да у пбјекту за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних прпизвпда ппседују
капацитет за најмаое 50 ппсетилица;
4) Да у сампсталнпм пбјекту за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних
прпизвпда, или делу прпстпра ппстпјећег пбјекта за дегустаципну прпмпцију ппседују
кухиоу за припремаое и услуживаое тпплих и хладних јела, пића и напитака;
5) Да у уређенпм прпстпру на птвпренпм ппседује: пдгпварајуће ппсуде за дпставу хране и
пића, ппгпдне за превпз и шуваое хране и пића; мпбилни фрижидер или мини-хладоашу
ппгпдну за превпз и шуваое хране и пића; кпрпе или кпнтејнере за пдлагаое смећа; један
сппљни тпалет (мпбилни, мпнтажни или шврстп грађен) или угпвпрпм пмпгућена-дефинисана
упптреба санитарнпг швпра у пбјекту у близини; цистерну или пдгпварајући резервпар са
технишкпм впдпм за најмаое 50 ппсетилаца;
Ппред наведених услпва, Кпнкурспм мпгу бити дефинисани и други услпви.
Дпкументација кпја се ппднпси на Кпнкурс
Члан 7.
Пбавезна дпкументација кпја се ппднпси4:
1. Пппуоен и пптписан пверен пбразац пријаве на Кпнкурс (преузима се са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs);
2. Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) привреднпг субјекта из АПР, не старији пд
датума пбјављиваоа Кпнкурса пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за
пверу);
3. Увереоa:
- ппреске управе да је ппднпсилац пријаве измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе, не старије пд
дана пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена пд стране јавнпг бележника) и
- надлежне лпкалне Ппреске управе да је ппднпсилац пријаве измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд дана пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или
фптпкппија пверена пд стране јавнпг бележника);

4. Извещтај и пбрасци: 5
3

пднпси се на изградоу, дпградоу и рекпнструкцију у складу са Закпнпм п планираоу и изградои (“Службени гласник РС“, брпј 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014,145/2014 и 83/2018) (рещеое п лпкацијским услпвима или
грађевинска дпзвпла).
4

Схпднп шлану 29. Закпна п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за пвераваое пптписа,
рукпписа и преписа надлежни су јавни бележници (нптари). Изизетнп, у градпвима и ппщтинама за кпје нису именпвани јавни
бележници (нптари), надлежнпст за пвераваое задржавају ппщтинске управе и судпви (пснпвни судпвпви, судске јединице и пријемне
канцеларије пснпвних судпва).

(а) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему двпјнпг коигпвпдства – кппија
Извещтаја за статистишке пптребе, са стаоем на дан 31. децембар кпји је предат АПР, у складу
са шланпм 6. ташка 1. и ташке 9. (пбрасци: биланс стаоа, биланс успеха и статистишки биланс); 6
(б) Биланс стаоа-преглед прпмета и стаоа кпнта главне коиге на ппследои дан месеца кпји
претхпди месецу расписиваоа Кпнкурса (за привредне субјекте кпји су пснпвани у перипду пд 1.
јануара гпдине у кпјпј је пбјављен Кпнкурс), у складу са шланпм 6. ташка 1. и ташке 9.;
(в) Паущални ппрески пбвезници: фптпкппија пбрасца КПП, пптврда пд свих ппслпвних банака п
прпмету на рашуну у гпдини пбјављиваоа Кпнкурса и Рещеоа на ппрез пд прихпда пд
сампсталне делатнпсти, у складу са шланпм 6. ташка 1. и ташке 9.;
5. Увереое Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа п брпју заппслених лицаппднетих пријава на псигураое, закљушнп са ппследоим данпм месеца кпји претхпди месецу
пбјављиваоа Кпнкурса;
6. Рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница за тачку 2. Намене средстава (пригинал
или пверена фптпкппија пд стране Ппднпсипца пријаве);7
7. Предрашун или предрашун-птпремница или предугпвпр-птпремница, за тачку 2. Намене
средстава (пригинал или пверена фптпкппија пд стране Ппднпсипца пријаве);8
8. Изјаве кпје се дају ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у прилпгу
пријавнпг пбрасца (на интернет презентацији Секретаријата):
- п прихватаоу услпва утврђених кпнкурспм;
- да су дати ппдаци у Пријави истинити и верпдпстпјни;
- да нема неизмирених пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам,
пднпснп оегпвпм правнпм претхпднику;
- п примљенпј дпзвпљенпј de minimis државнпј ппмпћи у три узастппне фискалне гпдине
закљушнп са данпм ппднпщеоа пријаве;9
- п сагласнпсти за кприщћеое датих ппдатака;
- п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата;
- да није у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна лица;
- да ппднпсилац пријаве и дпбављаш ппреме, пднпснп изврщилац услуге не представљају
ппвезана лица у складу са закпнпм;
- да Република Србија, аутпнпмна ппкрајина или јединица лпкалне сампуправе нема
већинскп ушещће у власнищтву;
- Изјаве у складу са шланпм 6. Правилника, ташке 2., 3., 4. и 5. „Дпдатних услпва“.
Дпдатна дпкументација:
За тачку 1. Намене средстава:
1. Дпказ п власнищтву над неппкретнпсти на кпјпј се реализује инвестиција кпја је предмет
пријаве Ппднпсипца захтева, не старији пд дана расписиваоа Кпнкурса (пригинал или пверена
фптпкппија извпда из Катастра неппкретнпсти-пвера кпд јавнпг бележника/надлежнпг суда);
2. Угпвпр п закупу или ппдзакупу неппкретнпсти на кпјпј се реализује инвестиција кпја је предмет
пријаве Ппднпсипца захтева (пригинал или пверена
фптпкппија-пвера кпд јавнпг
бележника/надлежнпг суда) када неппкретнпст није у власнищтву ппднпсипца пријаве;

5

У слушају кад рпк за дпстављаое пријава на Кпнкурс истекне пре закпнскпг рпка за дпстављеоа Извещтаја за статистишке пптребе и
финансијских извещтаја Ппднпсилац пријава је у пбавези да у пквиру пбавезне дпкументације дпстави Закљушни лист (пресек брутп
биланса) за гпдину кпја претхпди гпдини расписиваоа Кпнкурса. У слушају да је Ппднпсилац пријаве и Кприсник средстава, Ппднпсилац
пријаве је дужан да дпстави дпкументацију, у складу са ташкпм 4. пбавезне дпкументације кпја се ппднпси на Кпнкурс, пре ппднпщеоа
извещтај п реализпванпм прпјекту)
Ппднпсилац пријаве је пдгпвпран за исправнпст ппднетих финансијксих извещтаја. У слушају да ппстпји билп каква измена у предатим
финансијксим извещтајима, ппднпсилац пријаве је дужан да их дпстави секретаријату у рпку пд 5 дана пд настале прпмене.
6
Ппднпсилац пријаве кпји је тпкпм 2018. гпдине впдип ппслпвне коиге пп систему прпстпг коигпвпдства –за 2018. гпдину треба да
дпстави кппију ппрескпг биланса пбвезника ппреза на дпхпдак грађана на прихпде пд сампсталне делатнпсти (пбразац ПБ2) са
пбавещтеоем ПУ п успещнпм пријему.
7
Рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница треба да буду у пптпунпсти усаглащени са предметпм пријаве за ташку 2. Намене
средстава.
8
Предрашун или предрашун-птпремница или предугпвпр-птпремница треба да буду у пптпунпсти усаглащени са предметпм пријаве.
9
У перипду пд дана ппднпщеое пријаве на Кпнкурс па дп дана пптписиваоа угпвпра, у слушају да је Ппднпсилац пријаве и Кприсник
средстава, Ппднпсилац пријаве је дужан да пбавести секретаријат п насталим прпменама кпје би утицала на прекпрашеое de minimis
државне ппмпћи.

3. Изјава власника неппкретнпсти кпјпм закупцу/ппдзакупцу дпзвпљава извпђеое радпва кпји су
предмет пријаве (пригинал или фптпкппија-пвера кпд јавнпг бележника/надлежнпг суда) када
неппкретнпст није у власнищтву ппднпсипца пријаве;10
4. Акт надлежнпг пргана кпјим се дпзвпљава извпђеое грађевинских радпва (пригинал или
пверена фптпкппија-пвера кпд јавнпг бележника/надлежнпг суда);11
5. Акт п упису у винарски и винпградарски регистар (за привредне субјекте-прпизвпђаше вина
)/регистар прпизвпђаша јаких алкпхплних пића (за привредне субјекте прпизвпђаше јаких
алкпхплних пића) - пригинал или
пверена фптпкппија-пвера кпд јавнпг
бележника/надлежнпг суда;
6. Предмер и предрашун радпва и ппреме израђен пд стране пдгпвпрнпг прпјектанта (пригинал
или пверена фптпкппија-пвера кпд јавнпг бележника/надлежнпг суда).
За тачку 2. Намене средстава:
1. Угпвпр п закупу или ппдзакупу неппкретнпсти на кпјпј се реализује инвестиција кпја је предмет
пријаве Ппднпсипца захтева (пригинал или пверена
фптпкппија-пвера кпд јавнпг
бележника/надлежнпг суда) када неппкретнпст није у власнищтву ппднпсипца пријаве;
2. Угпвпре п прпмпцији, пласману прпизвпда, кпмисипну или кпмерцијанпм излагаоу са најмаое
10 прпизвпђаша или са најмаое једним удружеоем прпизвпђаша хране или пића са теритприје
АП Впјвпдине (пригинал или пверена фптпкппија-пвера кпд јавнпг бележника/надлежнпг суда).
Ппднпсилац пријаве мпже дпставити и дпдатну дпкументацију за кпју прпцени да је пд
знашаја за критеријуме за дпделу ппдстицајних средстава.
Када се прилажу дпкумента на странпм језику дпставити и превпд на српскпм језику са
пверпм судскпг тумаша.
Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дпдатну
дпкументацију и инфпрмације.
Укпликп се прибавља дпкументација пп службенпј дужнпсти у складу са пдредбама закпна п
ппщтем управнпм ппступку пптребнп је истп изришитп наппменути у пријави на Кпнкурс.12
Ппред наведене дпкументације, Кпнкурспм мпже бити дефинисана и друга дпдатна
дпкументација.
Дпкументација дпстављена на Кпнкурс се не враћа.
Ппступаое с пријавама
Члан 8.
Пристигле пријаве са прилпженпм дпкументацијпм, пбрађује Кпмисија за преглед пријава,
пцеоиваое и израду предлпга за дпделу средстава (у даљем тексту: Кпмисија).
Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар)
рещеоем пбразује Кпмисију.
Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани
и струшоаци из пбласти за кпју је расписан Кпнкурс.
У зависнпсти пд брпја пристиглих пријава на Кпнкурс, ппкрајински секретаријат ће на предлпг
председника Кпмисије, из редпва заппслених пдредити пспбе за еведентираое и кпнтрплу
фпрмалне исправнпсти пријава.
Чланпви Кпмисије не мпгу истпвременп бити Кприсници средстава пп Кпнкурсу кпји се
спрпвпди и дужни су да пптпищу Изјаву п пдсуству сукпба интереса.
Верпдпстпјнпст ппдатака Кпмисија утврђује на пснпву ппднете дпкументације и изјаве кпју
пптписује пдгпвпрнп лице Ппднпсипца пријаве.
Пп пптреби, на предлпг Кпмисије, ппкрајински секретар мпже налпжити да се изврщи
дпдатна кпнтрпла усаглащенпсти ппдатака из кпнкурсне пријаве и дпстављене дпкументације са

10
11

Изјаву није пптребнп дпставити у слушају када је угпвпрпм закуппдпвац дпзвплип извпђеое радпва кпји су предмет пријаве.

У слушају да је Ппднпсилац пријаве дпставип надлежнпм пргану захтев за прибављаое предметнпг акта у пријави на Кпнкурс пптребнп
је дпставити ппднесак кпјим се дпказује да је захтев ппднет надлежнпм пргану.
12
Ппднпсилац пријаве на пбрасцу кпји је саставни деп пријаве на Кпнкурс треба да се изјасни п тпме да ли ће дпкументацију наведену ппд
ташкама 2. и 3. пбавезне дпкументације прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, пп службенпј дужнпсти.

шиоенишним стаоем на лицу места кпд ушесника на Кпнкурсу, п шему ће се сашинити извещтај /
записник.
Кпмисија ће пдбацити пријаве Ппднпсилаца:
 неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Кпнкурсу).
Благпвременпм се сматра пријава предата најкасније на дан истека рпка неппсреднп на
писарници Секретаријата или кпја је најкасније истпг дана ппслата ппщтпм Секретаријату, а щтп
се види из пешата или пптврде ппщте или другпг прпфесипналнпг дпстављаша;
 недппущтене пријаве (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису
предвиђени Кпнкурспм и пријаве кпје се не пднпсе на Кпнкурспм предвиђене намене и кпје су
супрптне пдредбама Правилника и Кпнкурса);
 непптпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази,
пријаве кпје су непптписане, с непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм плпвкпм,
пријаве ппслате факспм или електрпнскпм ппщтпм (e-mail), пријаве кпје нису ппднете на
пдгпварајућем пбрасцу, без пдгпварајућих пбавезних пппуоених ппдатака у пријави, кпје
садрже неразумљиве и нешитке ппдатке и слишнп), пријаве уз кпје није прилпжена пптребна,
тражена дпкументација;
 укпликп се утврди да су кпристили средства Секретаријата, а у угпвпренпм рпку нису испунили
раније угпвпрену пбавезу према Секретаријату или оегпвпм правнпм претхпднику
(Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва);
 кпјима су ппслпвни рашуни непрекиднп блпкирани пд дана ппднпщеоа пријаве на Кпнкурс дп
дана дпнпщеоа Пдлуке.
 укпликп се утврди да је прпјекат кпји је предмет пријаве суфинансиран пд стране
Секретаријата;
Критеријуми за дпделу Средстава
Члан 9.
Приликпм пдлушиваоа п пдпбраваоу Средстава, у пбзир ће се узимати следећи критеријуми:

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

БОД
да не

1. Усклађенпст прпјекта са Стратегијпм развпја туризма Републике Србије и Прпгрампм
10
развпја туризма АПВ
2.Преппзнатљивпст лпкалне сампуправе у Стратегији развпја туризма Републике Србије
за перипд пд 2016. дп 2025. гпдине, кап деп прпстпра туристичких дестинација (за
10
тачку 1. Намене средстава, пднпси се на седиште пбјекта кпји је предмет пријаве, а за
тачке 2. намене средстава пднпси се на седиште привреднпг субјекта)

0

0

3. Учешће жена у власништву
и управљаоу привреднпг субјекта/пснивачица
10 0
предузетничке радое (кумулативнп)
4. Кпришћеое средстава Секретаријата у перипду две гпдине кпје претхпде гпдини
0 15
пбјављиваоа Кпнкурса (за наведене намене из Правилника)
5. Степен развијенпсти лпкалне сампуправе (за тачку 1. Намене средстава, пднпси се на
седиште пбјекта кпји је предмет пријаве, за тачку 2. Намене средстава пднпси се на
седиште привреднпг субјекта)
- Степен развијенпсти пд изнад републишкпг прпсека и пд 100% дп 80% републишкпг
5
прпсека
- Степен развијенпсти пд 80% дп 60% републишкпг прпсека
10
- Степен развијенпсти пд исппд 60% републишкпг прпсека
15
6. Брпј заппслених
- Дп 5
5
- Пд 5 дп 10
10
- Прекп 10
15
7. Тржишни пптенцијал
10 0

8. Ппседпваое награда и признаоа за пстварене ппслпвне резултате у перипду 20152020.
9. Ппседпваое стандарда и сертификата привреднпг субјекта Ппднпсипца пријаве
10. Екпнпмска и функципнална пправданпст прпјекта
Пправдан
Вепма пправдан
Изузетнп пправдан
11. Очекиваое дппринпса унапређеоу стандарда и квалитета
12. Оригиналнпст и аутентичнпст прпјекта
Пригиналнп
Вепма пригиналнп
Изузетнп пригиналнп
13. Одрживпст прпјекта накпн завршетка финансијске ппдршке
Пдрживп
Вепма пдрживп
Изузетнп пдрживп
14. Значај прпјекта за развпј туристичке ппнуде АПВ

10

0

10

0

5
10
15
10 0
5
10
15
5
10
15
0 - 30

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ
1. Има најмаое 2 пптписана угпвпра са туристичким агенцијама п прганизпваоу 15 0
ппсета туриста у дегустаципним пбјектима
2. Ппред сппствене прпизвпдое ппседује најмаое 2 пптписана угпвпра п сарадои са
20 0
прпизвпђачама хране или прпизвпђачима пића са теритприје АП Впјвпдине
3. Има угпвпре п прпмпцији, пласману прпизвпда, кпмисипну или кпмерцијанпм
излагаоу са најмаое 15 прпизвпђача или са намаое два удружеоа прпизвпђача 40 0
хране или пића са теритприје АП Впјвпдине
4. Кпмплементарнпст дегустаципнпг пбјекта са укупнпм туристичкпм ппнудпм
0 - 20
ппштине/града у кпме се налази
5. Дегустаципни пбјекат је деп туристичке ппнуде Ппднпсица пријаве кпју прпмпвише
15 0
Туристичке прганизације града/ппштине
6. Значај прпјекта за развпј привредне ппнуде АПВ
0-30
Ппред наведених критеријума, Кпнкурспм мпгу бити дефинисани и други критеријуми.
Ппступак дпделе Средстава и пдлучиваое
Члан 10.
Кпмисија пцеоује пријаве на пснпву критеријума из шлана 9. пвпг правилника и сашиоава
листу
вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката на пснпву кпје сашиоава извещтај п
пцеоиваоу пријава.
На пснпву извещтаја Кпмисија сашиоава предлпг п расппдели средстава.
Ппкрајински секретар разматра извещтај и предлпг Кпмисије и дпнпси Пдлуку п дпдели
средстава (у даљем тексту: Пдлука).
Пдлука је кпнашна и прптив исте се не мпже улпжити правни лек.
Ппднпсилац пријаве кпме су пдпбрена средства не мпже изврщити ревизију бучета прпјекта.
Кприсник средстава је дужан да у рпку пд седам дана ппшев пд дана пбјаве Пдлуке на
званишнпј интернет страници Секретаријата, дпстави:
 пптписану и пверену изјаву п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс средстава;
 извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца пријаве из АПР-а (пригинал или
фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) у слушају када је прпмена регистрпвана

накпн датума издаваоа извпда п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца
пријаве из АПР-а дпстављенпг у кпнкурснпј дпкументацији;
 пптписану и пверену изјаву да предмет пријаве неће птуђити или дати другпм привреднпм
субјекту у закуп или на кприщћеое, без сагласнпсти Секретаријата, најмаое 24 месеца пд
дана пптписиваоа угпвпра п дпдели бесппвратних средстава.13
Пдлука п дпдели средстава кприсницима пбјављује се на званишнпј интернет адреси
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.
Угпвпр п дпдели и кпришћеоу Средстава
Члан 11.
На пснпву Пдлуке, са Кприсникпм средстава закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу
међуспбна права и пбавезе.
Угпвпри са Кприсницима средстава ће се закљушити накпн ппднпщеоа извещтаја п
реализпванпм прпјекту и / или пре ппднпщеоа извещтаја п реализпванпм прпјекту.
Нашин закљушиваоа угпвпра ближе ће се уредити Кпнкурспм.
Кприсник средстава је дужан да, укпликп не ппседује наменски рашун, пре закљушеоа угпвпра
п кприщћеоу Средстава птвпри ппсебан наменски динарски рашун кпд Управе за трезпр и дпстави
дпказ п птвпренпм ппсебнпм наменскпм динарскпм рашуну (кппија картпна деппнпваних пптписа са
припадајућим ЈБКЈС).
Начин исплате Средстава
Члан 12.
Исплата Средстава се мпже вршити:
1.

пп принципу рефундације, накпн реализације прпјекта и закључеоа Угпвпра и/
или
2. пре реализације прпјекта уз дпстављаое инструмента пбезбеђеоа уреднпг
извршаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс.
Нашин исплате Средстава ближе ће се уредити Кпнкурспм, кап и инструменти пбезбеђеоа
уреднпг изврщаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс.
Исплата Средстава се врщи у складу са динамикпм прилива средстава у бучет.
Кприсницима средстава кпјима су ппслпвни рашуни непрекиднп блпкирани пд дана
дпнпщеоа Пдлуке дп дана исплате Средстава, неће бити исплаћена Средства.
Обавезе Кприсника средстава
Члан 13.
Накпн дпнпщеоа Пдлуке, а пре закљушеоа Угпвпра и исплате средстава, пбавеза Кприсника
средстава је да дпстави Секретаријату извещтај п реализпванпм прпјекту у рпку пд најдуже:14
- 30 дана пд дана дпнпщеоа Пдлуке (за прпјекте кпји су реализпвани дп дана дпнпшеоа
Одлуке);
- 15 дана накпн реализације прпјекта (за прпјекте кпји се реализују ппсле дана дпнпшеоа
Одлуке).
Рпк за дпстављаое Извещтаја п реализпваним прпјекту утврдиће се Угпвпрпм у слушају када
се исплата средстава врщи у складу са шланпм 12. став 1. ташка 2. Правилника. (За прпјекте кпји се
реализују накпн дпнпшеоа Одлуке, дпстављаоа инструмента пбезбеђеоа уреднпг извршаваоа
пбавеза за пдпбрен изнпс, закључеоа Угпвпра и исплате средстава).
13

Уз сагласнпст Секретаријата Кприсник средстава предмет пријаве мпже птуђити или дати другпм привреднпм субјекту у закуп или на
кприщћеое, самп у слушају када Кприсник средстава прилпжи дпказ да ће се предмет пријаве кпристити за исту делатнпст кпју је пбављап
и Кприсник средстава.
14
У слушају када се исплата средстава врщи накпн дпнпщеоа Пдлуке и закљушеоа Угпвпра, рпк за дпстављаое Извещтаја п
реализпваним прпјекту утврдиће се Угпвпрпм.

Извещтај п реализпваним прпјекту треба да садржи:15
- наративни деп - пснпвни ппдаци п Прпјекту, ппис и хрпнплпщки приказ активнпсти тпкпм
реализације Прпјекта, пправданпст Прпјекта и сл;
- фптп-дпкументацију реализпванпг прпјекта;
- табеларни деп ‒ Приказ бучета прпјекта;
- пригинале или пверене фптпкппије финансијске дпкументације кпје прате табеларни преглед:
рашуна са спецификацијпм радпва и ппреме, птпремница, извпда из банке и другим дпказима.
Наведена фптпкппија дпкументације мпра бити пверена пд стране пвлащћенпг лица Кприсника
средстава;
- Пкпншану ситуацију радпва и ппреме израђен пд стране пдгпвпрнпг прпјектанта (пригинал или
фптпкппија пверена пд стране јавнпг бележника) усклађена са прихватљивим трпщкпвима из
шлана 4. Правилника и са Предмерпм и предрашунпм радпва и ппреме (за тачку 1. Намене
средстава);16
- акт надлежнпг пргана за извпђеое грађевинских радпва (за тачку 1. Намене средстава)17





Кприсник Средстава пп Кпнкурсу је дужан да:
пмпгући Секретаријату мпнитпринг над спрпвпђеоем прпјекта, кап и на спрпвпђеоу пбавеза
утврђених Угпвпрпм Кприсника средстава.18
пмпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа
Средстава, кпја ппдлежу кпнтрпли примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг
ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа Средстава, кпју пбавља бучетска инспекција
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине;
у свим јавним публикацијама и на свпјпј web страници приликпм пбјављиваоа п
активнпстима, мерама и прпграмима кпји се финансирају пп Кпнкурсу, наведу да је у
оегпвпм финансираоу ушествпвала Аутпнпмна ппкрајина
Впјвпдина - Ппкрајински
секретаријат за привреду и туризам.

Кприсници средстава су у пбавези да накпн реализације прпјекта и пптписиваоа Угпвпра на
адреси где је реализпван прпјекат на видљивпм месту ппставе таблу са јаснп видљивим натписпм
„ПРПЈЕКАТ РЕАЛИЗПВАН УЗ ФИНАНСИЈСКУ ППДРШКУ ППКРАЈИНСКПГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ“. На табли треба да буде јаснп видљив грб Републике Србије и грбпви Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине, исппд кпјих је исписанп: „Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина –
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам“.
Праћеое извршаваоа Угпвпра
Члан 14.
Административну кпнтрплу Извещтаја спрпвпди Секретаријат, кпнтрплпм изврщеоа угпвпрних
пбавеза и Извещтаја с прилпженим дпкументима.
Ппкрајински секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију састављену из редпва
заппслених у Секретаријату и из редпва струшоака, ради неппсредне кпнтрпле реализације прпјекта.
Рачунаое рпкпва
Члан 15.

15 Реализпваним прпјектпм се сматра да је прпјекат у целпсти реализпван у складу са пријавпм закљушнп са исплатпм средстава,
дпбављашу или пружапцу услуге, видљивпм на извпду из банке Кприсника средстава.
16
Мпже дпћи дп пдступаоа Пкпншане ситуације у пднпсу на Предмер и предрашун радпва и ппреме. Пдступаоа не мпгу бити у знашајнпј
мери и не мпгу прпменити пснпв прпјекта са кпјим Ппднпсилац пријаве аплицира на Кпнкурс.
17 пднпси се на изградоу, дпградоу и рекпнструкцију у складу са Закпнпм п планираоу и изградои (“Службени гласник РС“, брпј 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) (грађевинска дпзвпла).
18
Мпнитпринг спрпвпди пвлащћенп лице Секретаријата или кпмисија пбразпвана рещеоем ппкрајинскпг секретара за врщеое
мпнитпринга.

Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe тeћи првпг дана пд дана када је пбјављен, дпнет или пптписан
пдређени акт (Правилник, Кпнкурс, Пдлука или Угпвпр), а заврщава сe истeкпм ппслeдоeг дана рпка
пдређен Правилникпм, Кпнкурспм, Пдлукпм или Угпвпрпм.19
Рпк пдрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или гпдинама заврщава сe пнпг дана кпји сe пп имeну и
брпју ппклапа са данпм настанка дпгађаја пд кпга рпк ппшиоe да тeшe, а акп таквпг дана нeма у
ппслeдоeм мeсeцу, крај рпка пада на ппслeдои дан тпг мeсeца.
Истек рпка се мпже пзнашити и календарским данпм.
Акп ппслeдои дан рпка пада у дан када јe закпнпм пдрeђeнп да сe нe ради или у субпту и
недељу, кап ппслeдои дан рпка рашуна сe слeдeћи радни дан.
Завршна пдредба
Члан 16.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђпкпвић

19 Кпд рашунаоа рпкпва дан пбјављиваоа Кпнкурса је дан када је Кпнкурс пбјављен у једнпм пд дневних гласила

