
 

                              
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  удружењима грађана за финансирање 
пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. 
години („Службени лист АПВ”, бр. 19/2021 од 21.4.2021. 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 НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ  

БРОЈ: 144-401-196/2021-04 

1. ЦИЉ 
Циљ Jавног конкурса за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са 
територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој 
туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години (у даљем тексту: 
Конкурс) је подстицање рада недобитних организација чије су активности усмерене на 
ревитализацију и туристичку валоризацију  материјалне, нематеријалне и сакралне баштине, а 
ради очувања и презентовања обичаја, традиције и вредности заступљених на територији АП 
Војводине, који су од јавног интереса и тиме доприносе повећању укупне туристичке понуде АП 
Војводине кроз јачање сегмента верског и едукативног у оквиру културног туризма. 
 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 
      Средства су намењена за адаптацију, санацију и инвестиционо одржавањe верских 

објеката у циљу туристичке валоризације материјалне, нематеријалне и сакралне баштине,  у 
складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о културним добрима.  

     Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за пројекте који се реализују у 
периоду од 01.06.2021. до 30.11.2021. године.  

       Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву. 

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

 Право учешћа на Конкурсу имају недобитне организације уписанe/унете у надлежан 
Регистар цркава и верских заједница, до 31.12.2018. године са активним статусом, које својим 
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве). 

 

Услови за учешће на Конкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава 
удружењима грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката 
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од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години (у 
даљем тексту: Правилник). 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 Oбјекат који је предмет пријаве мора представљати заштићено културно добро.  

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
 

 Секретаријат додељује средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара.  
 Максимални износ према намени средстава је 4.000.000, 00 динара.  
  Наведени износ је без урачунатог ПДВ-а. 
 

5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА 

Уговор са Корисником средстава ће се закључити пре подношења извештаја о реализованом 
пројекту. 

 Исплата средстава се врши пре реализације пројекта уз достављање инструмента 
обезбеђења уредног извршавања обавеза за одобрен износ и то: две регистроване бланко 
сопствене менице Корисника средстава, са меничним овлашћењем.   
             Рок важења инструменате обезбеђења  уредног извршавања обавеза утврдиће се 
уговором који ће се закључити између Секретаријата и Корисника средстава. 

           Корисник средстава који закључи уговор са Секретаријатом у обавези је  да набавку 
добара и услуга  предвиђених пројектом спроведе у склладу са Законом којим се уређују 
поступак јавних набавки, ако су испуњени услови за спровођење поступака. 

 Исплата средстава се врши у складу са динамиком прилива средстава у Буџет АПВ. 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Потребна документација и критеријуми за доделу средстава (који се односе на тачку 3. намене 
средстава дефинисане чланом 4. Правилника), доношење одлуке и друга питања од значаја за 
Kонкурс прописани су Правилником. 

 Документација за наведене критеријуме наведена је у члану 7. Правилника. 

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ 

Пријава са потребном документацијом се доставља поштом на адресу: Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, са назнакoм 
на лицу коверте ''НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
НЕДОБИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ'', или лично, предајом Писарници покрајинских органа 
управе  у згради Покрајинске владе. 

Рок за подношење пријаве је  17. мај 2021. године. 

8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 

 

Текст Конкурса, образац пријаве, обрасци изјава и Правилник се преузимају са интернет адресе 
Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs 

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


 

 

9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона 021/487 4838, сваког 
радног дана, од 09.00 до 13.00 сати.  

 
                                            

 
Покрајински секретар за привреду и туризам 

 

др Ненад Иванишевић  

 

 
 
 
 


