
                  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  удружеоима грађана за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј 
туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2020. гпдини – прганизпваое кпнгреса 
(„Службени лист АПВ”, бр. 2/2020 пд 9.01.2020. 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 УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАОЕ 
ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ У 

2020. ГПДИНИ – ПРГАНИЗПВАОЕ КПНГРЕСА 
БРПЈ: 144-401-514/2020-04 

 
1. ЦИЉ 
       Прпграм развпја привреде АП Впјвпдине 2014-2020 - Акципни план за реализацију припритета из 
прпграма развпја АП Впјвпдине за перипд 2018-2020. гпдина („Службени лист АПВ“, брпј 54/2018), и 
Правилник п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана сa теритприје Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине у 2020. гпдини  - прганизпваое кпнгреса (у даљем тексту: Кпнкурс) крпз: ппдстицаое рада 
удружеоа грађана кпја прганизују кпнгрес на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, кпја се баве 
унапређеоем  туристишке ппнуде Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине крпз прганизпваое кпнгреса пд 
ппкрајинскпг, републишкпг и међунарпднпг знашаја (у даљем тексту: Кпнгрес). 
 
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства су намеоена за прганизпваое кпнгреса на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.  
 
      Средства ппредељена за пве намене мпгу бити дпдељена за Кпнгресе кпји су реализпвани у 
перипду пд 01.12.2019. дп 30.11.2020. гпдине.  
   Ппднпсилац пријаве мпже да ппднесе највише једну пријаву на Кпнкурс. 
 
3. ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ 
              Правп ушещћа на Кпнкурсу имају удружеоа грађана и друге непрпфитне институције уписанe у 
регистар Агенције за привредне регистре регистре дп 31.12.2018. гпдине са активним статуспм, кпје свпјим 
прпграмима афирмищу и ппдстишу циљеве Кпнкурса (у даљем тексту: Ппднпсилац пријаве). 
 

Услпви ушещћа на Kпнкурсу су прпписани  Правилникпм п дпдели бесппвратних средстава 
удружеоима грађана за финансираое прпјеката пд значаја за развпј туристичкпг пптенцијала 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2020. гпдини – прганизпваое кпнгреса (у даљем тексту: Правилник). 
 
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНПС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 

Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 2.000.000,00 динара.     
 

           Изнпс средстава према намени утврђује се у висини  дп 80%  прихватљивих трпшкпва. 

Минимални изнпс средстава пп намени кпји се дпдељује пп пдпбренпм прпјекту је пд 50.000,00 
динара, а максимални изнпс је дп 400.000,00 динара. 
 

Наведени  изнпси су са урачунатим ПДВ-пм. 
 
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 дана, Oдлукпм пдређенпг, за закључеоe угпвпра)  или 



2. пре реализације прпјекта уз дпстављаое инструмента пбезбеђеоа  уреднпг 
извршаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс.  

 
   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: 

 
-  Две регистрпване бланкп сппствене менице Кприсника средстава са менишним пвлащћеоем  

 
            Рпк важеоа за инструменте пбезбеђеоа  уреднпг изврщаваоа пбавеза утврдиће се угпвпрпм 

кпји ће се закљушити између Секретаријата и Кприсника средстава. 
 

           Исплата Средстава се врши у складу са динамикпм  прилива средстава у буџет. 
        
6. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

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

 
7. 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 ''НЕ 
ПТВАРАТИ – ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА ЗА 
ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АУТПНПМНЕ 
ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ У 2020. ГПДИНИ – ПРГАНИЗПВАОЕ КПНГРЕСА'', или лишнп на писарницу 
ппкрајинских пргана управе у згради Ппкрајинске владе. 

 
Рпк за ппднпшеое пријаве је дп  09.03.2020. гпдине. 

 
8. ИНФПРМАЦИЈЕ П ПРЕУЗИМАОУ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ 
  Текст Кпнкурса, пбразац пријаве, пбрасце изјава 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 021/487-4481 свакпг раднпг дана, пд 10.00 дп 14.00 часпва. 
 
 
 
 

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

