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На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс), 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 туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Аутономне 
покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала 
Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”, бр. 39/2021. од 15.09. 
2021. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам  р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 
2021. ГОДИНИ 

Број: 144-401-7956 /2021-04  
 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат)  додељује 
бесповратна средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 
за 2021. годину, Програма 1507 – Уређење и развој у области туризма,  Програмска активност 
1001 – развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине, Економска 
класификација 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 00 – 
Приходи из буџета,  туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП 
Војводине за финансирање пројеката из области туризма.     

1. ЦИЉ КОНКУРСА 

Циљ Јавног Конкурса за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних 
самоуправа 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 унапређење,  промоција, очување и обогаћивање туристичке понуде АП 
Војводине у складу са законом.   
   
      2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 
Бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара су намењена за подршку 
туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за реализацију 
пројеката и активности (у даљем тексту: Пројекат) који су у складу са годишњим програмима 
рада и планом промотивних активности туристичких организација локалних самоуправа.  
Пројекти који су предмет финансирања овог Конкурса су:  

A) промоција и развој туристичких вредности јединице локалне самоуправе;  

Б) унапређење развоја туризма кроз програме едукација и усавршавања вештина запослених у 
туристичкој делатности.  

Бесповратна средства намењена су за реализацију Пројеката у периоду од дана исплате 
средстава  до  31.12.2021. године.  

   
3. ПРАВО И УСЛОВИ  УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ   

  
Право учешћа на Конкурсу имају туристичке организације локалних самоуправа са територије 
АП Војводине уписанe у  надлежни регистар  као јавне службе, односно којима је оснивач 
локална самоуправа.      
Туристичке организације могу поднети једну пријаву обе намене из тачке 2. овог Конкурса.  
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Услови учешћа на Конкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава  
туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Аутономне покрајине 
Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне 
покрајине Војводине у 2021. години (у даљем тексту: Правилник). Правилник се преузима на 
интернет презентацији Секретаријата www.spriv.gov.rs  
 
Додатни услов: Укупна вредност пројекта не може да буде мања од 100.000,00  динара ни већа 
од  500.000,00 динара за обе намене из тачке 3. овог конкурса.   
 

4. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ  
 

Бесповратна средстава одобравају се у износу од 100.000,00 динара до 500.000,00  динара            
односно  100 одсто  вредности Пројекта са ПДВ.  
      
Прихватљиви трошкови пројекта су прописани Правилником.   
Средства која се додељују не могу се користити за плаћање  заосталих дугова, губитака и                     
камата,  као ни за друге трошкове кои нису у складу са наменом средстава.  
  

5.  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ 

    Обавезна документација која се подноси на Конкурс је прописана Правилником.   
 

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ  
 

Образац пријаве  и образац Изјеве се преузимају на интернет презентацији Секретаријата: 
www.spriv.vojvodina.gov.rs.  
 
Пријава, образац Изјаве са потребном документацијом се достављају поштом на адресу: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, 
са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС   -  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“, или лично 
предајом на Писарници покрајинских органа управе  у згради Покрајинске владе, сваког радног 
дана од 9 до 14 сати.  
 
Рок за подношење пријаве је до 8.10. 2021. године. 
          
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 
путем телефона  021  - 487-4248  радним даном од 10.00  до 14.00 сати.  
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