
             
                  На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину 
(„Службени лист АПВ“, брпј: 54/2019), шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј 
управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и шлана 3. 
Правилника 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- („Службени лист 
АПВ”, бр. 2/20 пд 09.01.2020. 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 2020. ГПДИНИ -ППДИЗАОЕ КВАЛИТЕТА ПБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИПНУ ПРПМПЦИЈУ И ПРПМПЦИЈУ 

ТРАДИЦИПНАЛНИХ ПРПИЗВПДА ИЗ АП ВПЈВПДИНЕ- 
БРПЈ: 144-401-499/2020-04 

  
 
1. ЦИЉ 
           Циљ Јавнпг кпнкурса за дпделу 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: Кпнкурс) је унапређеое туристишке ппнуде АП Впјвпдине. 
 
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 
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. Ппремаое 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. 
 
Средства ппредељена за намене из: 

 Ташке 1. и 2. мпгу бити дпдељена за све прпјекте кпји се реализују у перипду пд 
01.12.2019. дп 30.11.2020. гпдине. 
 

  Kпнкурс представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи. 

       Ппднпсилац пријаве  мпже да ппднесе највище једну  пријаву, за једну или за пбе 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 и има седищте, 
пднпснп регистрпван пгранак на теритприји АП Впјвпдине. 
 

ППШТИ УСЛПВИ:  
1) да је регистрпван у Агенцији за привредне регистре дп 31.12.2018; 
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) у 2018. гпдини и да је у 2019. 
гпдини пстварип  најмаое исти  или већи прихпд у пднпсу на 2018. гпдину; 

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; 
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. 

 
ДПДАТНИ УСЛПВИ: 

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 1 (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; 

 
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНПС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
      Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 14.000.000,00 динара. 
      Изнпс средстава према намени утврђује се у висини  дп 50%  прихватљивих трпщкпва и тп за: 

 
1. Ппдизаоа нивпа квалитета и капацитета пбјеката  за дегустаципну прпмпцију и 

прпмпцију традиципналних прпизвпда из АП Впјвпдине  
 

       најмаое пд 500.000,00 динара дп највище 2.000.000,00 динара; 
 

           2. Ппремаое прпстпра  за дегустаципну прпмпцију и прпмпцију традиципналних прпизвпда, 
кпмисипнп и кпмерцијалнп излагаое прпизвпда, у прпдајнпм пбјекту или на прпдајнпм месту 

 
     - најмаое пд 200.000,00 динара дп највище 1.000.000,00  динара. 
 

У слушају када Ппднпсилац пријаве аплицира за две намене средстава изнпс средстава 
према намени (кумулативнп) мпже  да изнпси дп највище 3.000.000,00  динара. 

 
       Наведени изнпси су без урачунатпг ПДВ-а.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 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, 83/2018, 31/19 и 37/19   )  (рещеое п лпкацијским 
услпвима или грађевинска дпзвпла). 



5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА 
 Угпвпр са Кприсникпм средстава ће се закљушити  пре ппднпщеоа извещтаја п 

реализпванпм прпјекту. 
 

Исплата Средстава се мпже вршити: 
 

1.  пп принципу рефундације, накпн реализације прпјекта и закључеоа Угпвпра (за све 
прпјекте кпји се релизују дп 24. априла 2020. гпдине) или 

2. пре реализације прпјекта уз дпстављаое инструмента пбезбеђеоа  уреднпг 
извршаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс. (за све прпјекте кпји се релизују накпн 24. 
априла 2020. гпдине) 

 
     Исплата средстава пп принципу рефундације ће се изврщити накпн закљушеоа угпвпра, 

реализације прпјекта и правдаоа прихватљивих трпщкпва, кпји су прпписани Правилникпм, насталих  
приликпм спрпвпђеоа прпјекта.   

 
Укпликп се исплата средстава врщи пре реализације прпјекта, за све ташке Намене средстава, 

накпн дпнпщеоа Одлуке, а пре закљушеоа Угпвпра, Кприсник средстава је дужан да дпстави 
инструмент пбезбеђеоа  уреднпг изврщаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс   и тп: 
 
            За пдпбрена средства у изнпсу дп 1.000.000,00 динара: 

-  Две регистрпване бланкп сппствене менице Кприсника средстава, са менишним пвлащћеоем 
и  

- Две бланкп сппствене  менице пдгпвпрнпг лица Кприсника средстава, са менишним 
пвлащћеоем 

 
За пдпбрена средства у изнпсу пд 1.000.001,00 динара и више: 

1. Гаранција ппслпвне банке и две регистрпване бланкп сппствене  менице Кприсника средстава, 
са менишним пвлащћеоем или 

2. Авал ппслпвне банке и две регистрпване бланкп сппствене менице Кприсника средстава, са 
менишним пвлащћеоем. 

 
            Рпк важеоа за инструменте из ташке 1. и 2. пбезбеђеоа  уреднпг изврщаваоа пбавеза утврдиће 
се предугпвпрпм кпји ће се закљушити између Секретаријата и Кприсника средстава. 

 
Ппднпсилац пријаве кпме  су пдпбрена средства не мпже изврщити ревизију бучета прпјекта. 
 

         Ппднпсилац пријаве кпји је ппднеп пријаву за две намене средстава (два прпјекта), 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, правда прихватљиве трпщкпве за висину једне намене (једнпг прпјекта) из пријаве. 
 
 
5. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

Пптребна дпкументација, критеријуми за дпделу средстава, дпнпщеое пдлуке и друга питаоа 
пд знашаја за Кпнкурс прпписани су Правилникпм. 

 
              Ппред дпкументације кпја се ппднпси на Кпнкурс  наведене у шлану 7.  Правилника, 
Ппднпсилац пријаве ппднпси и следећу дпкументацију: 

 
 Увереое пдељеоа Министарства пдбране Републике Србије п ушещћу у пружаним 

сукпбима у перипду пд 17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна 1999. гпдине, не старије пд 30 
дана пд дана пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена кпд 
надлежнпг пргана за пверу) – самп у слушају акп је валсник/пдгпвпрнп лице или заппслени 
ушествпвап/ли у пружаним сукпбима у ппменутпм перипду. 

 Дпказ п стешенпм статусу пспба са инвалидитетпм (рещеое и М пбразац) 
 

Ппред критеријума за дпделу средства наведених у шлану 9. Правилника, дпдатни критеријуми 
су: 

 

ДПДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ     БПД 

  да не 

1. Власник и пдгпвпрнп лице (кумулативнп)  је/су ушесник/ци у пружаним 
сукпбима у перипду пд 17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна 1999. гпдине  

15 0 



2. Кпд Ппднпсипца пријаве су заппслена лица кпја су ушесници  у  
пружаним сукпбима у перипду пд  17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна 
1999. гпдине 

15    0 

3. Кпд Ппднпсипца пријаве су заппслене пспбе са инвалидитетпм у складу 
са закпнпм п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са 
инвалидитетпм)  

15 0 

 
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       
„ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ 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- БРПЈ: 144-401-499/2020-04“, или лишнп на 
писарници ппкрајинских пргана управе у згради Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 
шаспва. 
 

Рпк за ппднпшеое пријаве  је 09.03. 2020. гпдине. 
 

7. ИНФПРМАЦИЈЕ П ПРЕУЗИМАОУ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ 
  Текст Кпнкурса, Образац пријаве, Изјаве и Правилник, 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 41 72 свакпг раднпг дана, пд 10.00 дп 14.00 часпва. 

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

