
             На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 60/2018), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника о 
додели бесповратних средстава  привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години -Набавка машина и 
опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката- 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/2019 од 13.02.2019. године), Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам (у даљем тексту: Секретаријат),  р а с п и с у ј е 
 

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА  ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП  ВОЈВОДИНЕ 

У 2019. ГОДИНИ -НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И  УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У 
ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА - 

БРОЈ: 144-401-918/2019-04 
 
 

1. ЦИЉЕВИ 
           Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за 
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине 
Војводине у 2019. години -Набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и 
пословању угоститељских објеката - (у даљем тексту: Конкурс) су:  

- Подршка развоју туризма у АП Војводини кроз подстицање рада привредних субјекта са циљем 
подизања нивоа квалитета услуга угоститељских објеката;  

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП Војводине; 
- Увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката; 
- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и отварања нових радних места, те пораст 

пореских прихода и накнада Републике Србије.  
 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 
            Средства су намењена за пројекте: 

1. Подизања квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање: 
- набавке машина и опреме за угоститељску делатност. 
 

2. Унапређења иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и 
туристичке делатности кроз субвенционисање: 
- увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката. 
 

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте који се реализују у 
периоду од 01.12.2018. до 30.11.2019. године;  
 
 Kонкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи. 

Подносилац пријаве може да поднесе једну пријаву за једну намену 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 најкасније  60 дана 
пре дана објављивања Конкурса и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП 
Војводине. 
  Услови за учешће на Kонкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој  туристичког потенцијала 
Аутономне покрајине Војводине у 2019. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких 
иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката- (у даљем тексту: Правилник).  
 
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
      Секретаријат додељује средства у укупном износу од 12.000.000,00 динара. 
      Износ средстава према намени утврђује се у висини  до 50%  прихватљивих трошкова и то за: 
 

1. Подизања квалитета услуга угоститељских објеката  
- набавке машина и опреме за угоститељску делатност 

         најмање од 200.000,00 динара до највише 1.000.000,00 динара 
 



2. Унапређења иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и 
туристичке делатности  
- увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката 

           најмање од 100.000,00 динара до највише 400.000,00 динара 
 
            Поменути износи су без урачунатог ПДВ-а.  
 
               Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у складу са динамиком  прилива 
средстава у буџет, након правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом 
спровођења пројекта који су прописани Правилником. 
 
              Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извршити ревизију буџета пројекта. 
 
5. 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. 

 
6. 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       
„JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  У 2019. ГОДИНИ -НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И  УВОЂЕЊЕ 
ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА -”, или лично 
на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 
часова. 
 

Рок за подношење пријаве  11. април 2019. године. 
 

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 
  Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој  туристичког потенцијала Аутономне 
покрајине Војводине у 2019.години могу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 
8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
     Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 
путем телефона 021/487 46 69 сваког радног дана, од 10.00 до 14.00 часова. 
 
 

 

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

