На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021.
годину („Службени лист АПВ“, број: 66/2020), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и
66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине у 2021. години - подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке
супраструктуре („Службени лист АПВ”, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године), Покрајински
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП
ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ - ПОДИЗАЊE НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА
ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ
БРОЈ: 144-401-193/2021-04
1. ЦИЉ
Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине у 2021. години - подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке
супраструктуре (у даљем тексту: Конкурс) је унапређење туристичке понуде АП Војводине.
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за:
1. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке
супраструктуре1 кроз субвенционисање:
А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог
одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и
изградњи;
Б) израде пројектно техничке документације за активности из тачке 1. под А.
2.

Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката
туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:
- опремањa угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен
Законом о планирању и изградњи.

Средства опредељена за намене из тачке 1. и 2. могу бити додељена за све пројекте
који се реализују у периоду од 15.03.2020. године до 01.10.2021. године;
Kонкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву за једну намену
средстава. (Под једном наменом средстава се подразумева намена искључиво из једне тачке
или једне подтачке Намене средстава).
3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници (у
даљем тексту: Подносилац пријаве), који је регистрован у Агенцији за привредне регистре и
има седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине.
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Туристичка супраструктура- угоститељски објекти као и галерије, изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној
вези са угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја или са њима чине јединствену целину (Закон о
туризму- („Сл. гласник РС“ бр.17/2019)

ОПШТИ УСЛОВИ:
1) да је регистрован у Агенцији за привредне регистре до датума 31.12.2020. године и има
седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине, као и да је
извршио регистрацију, односно да се евидентирао у Регистру туризма;
2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације;
4) да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
5) да није користио средства по другом основу за исту намену;
6) да нема неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату;
7) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу
са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
8) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у пословању) у 2018. и 2019. години;
9) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извршилац услуге не
представљају повезана лица у складу са законом;
10) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном
доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила
износ од 23.000.000,00 динара;
11) да Република Србија, aутономна покрајина или јединица локалне самоуправе нема
већинско учешће у власништву.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1) да обавља угоститељску делатност као претежну делатност или има регистрован
огранак (издвојено место) за обављање угоститељске делатности;
2) да је издат акт надлежног органа који одређује правила градње за одређену локацију
или за извођење грађевинских радова или да је поднет захтев надлежном органу за
издавање акта који одређује правила градње за одређену локацију или за извођење
грађевинских радова2 (за тачку 1. под А Намене средстава);
3) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца почев од дана расписивања
Конкурса уколико подносилац пријаве није и власник објекта;
4) да испуњава минимално техничке услове, у складу са законом;
5) да до истека рока од шест месеци, почев од дана објављивања Конкурса, не смањи
број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним
субјектом закључили уговор о раду на одређено време.
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 59.000.000,00 динара.
Износ средстава према намени утврђује се у висини до 80% прихватљивих трошкова и
то за:
1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре
А) најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара
Б) најмање од 100.000,00 динара до највише 1.000.000,00 динара
2. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката
туристичке супраструктуре
- најмање од 350.000,00 динара до највише 4.000.000,00 динара
Наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.
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односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014, 145/2014,83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20)
(решење о локацијским условима или грађевинска дозвола)

5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА
Уговор са Корисником средстава ће се закључити пре подношења извештаја о
реализованом пројекту, када је начин исплате средстава по принципу рефундације као и пре
подношења извештаја када је начин исплате пре реализације пројекта, уз достављање
инструмента обезбеђења уредног извршавања обавеза за одобрен износ.
Исплата Средстава се може вршити:3
1. по принципу рефундације, након закључења Уговора, реализације пројекта
и подношења извештаја ( за све пројекте који ће се реализовати до
01.10.2021. године) или
2. пре реализације пројекта уз достављање инструмента обезбеђења
уредног извршавања обавеза за одобрен износ након закључења Уговора
(за све пројекте који ће се реализовати након доношења Одлуке, а
најкасније до 01.10.2021. године)
Исплата средстава по принципу рефундације ће се извршити након закључења уговора,
реализације пројекта и правдања прихватљивих трошкова, који су прописани Правилником,
насталих приликом спровођења пројекта.
Уколико се исплата средстава врши пре реализације пројекта, за све тачке Намене
средстава, након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора, Корисник средстава је дужан
да достави инструмент обезбеђења уредног извршавања обавеза за одобрен износ и то:
Две регистроване бланко сопствене менице Корисника средстава, са меничним
овлашћењем и
Две бланко сопствене менице одговорног лица Корисника средстава, са меничним
овлашћењем

-

Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извршити ревизију буџета
пројекта.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ
Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга
питања од значаја за Kонкурс прописани су Правилником.
Поред документације која се подноси на Конкурс наведене у члану 7. Правилника,
Подносилац пријаве подноси и следећу документацију:
-
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Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве o
испуњeности минимално техничких услова, у складу са законом;
Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у случају
ако ће Подносилац пријаве бити и Корисник средстава, да до истека рока од шест
месеци, почев од дана објављивања Конкурса, не смањи број запослених за више од
10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о
раду на одређено време.

Након доношоње Одлуке Корисник средстава се изјашњава о начину исплате средстава, након чега ће Секретаријат донете
коначну одлуку о начину исплате средстава.

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са
назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ
БРОЈ: 144-401-193/2021-04, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Рок за подношење пријаве је 16.03.2021. године.
8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети са интернет адресе:
www.spriv.vojvodina.gov.rs
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и
туризам, путем телефона 021/487 45 80, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова или
преко Кол центра Покрајинскоg секретаријатa за привреду и туризам, путем телефона
0800/021-027, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

