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                На пснпву шланпва 16, 24. и 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени 
лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др.пдлука, 37/16 и 29/17), Ппкрајински секретар за привреду и туризам дпнпси   

ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕОИМА ГРАЂАНА СA ТЕРИТПРИЈЕ АУТПНПМНЕ 
ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ, ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА  

АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ  У 2020. ГПДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 
Опште пдредбе 

Члан 1. 

Правилникпм 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 - манифестације (у даљем тексту: Правилник) се уређују  циљеви, 
намена, ппступак дпделе бесппвратних средстава кап и други битни елементи пд знашаја за дпделу 
бесппвратних средстава. 

 
Циљеви  

Члан 2. 

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) дпдељује 
бесппвратна средства пбезбеђенa Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП Впјвпдине за 2020. 
гпдину, Прпграм– уређеое и развпј у пбласти туризма, Прпграмска активнпст  развпј туристишкпг 
пптенцијала АП Впјвпдине, Екпнпмска класификација – Дптације невладиним прганизацијама, Дптације 
псталим непрпфитним институцијама  из извпра финансираоа – Прихпди из бучета, у циљу:  
     

- Ппдстицаоа рада удружеоа грађана са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, кпја се баве 
унапређеоем  туристишке ппнуде Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине крпз прганизпваое туристишкп-
привредне манифестације пд ппкрајинскпг, републишкпг и међунарпднпг знашаја, кап и учествпваое 
на манифестацијама пд ппкрајинскпг, републишкпг и међунарпднпг знашаја (у даљем тексту: 
Манифестација); 

- Афирмације манифестаципнпг туризма кап знашајнпг фактпра развпја туризма АП Впјвпдине;  
- Унапређеоа квалитета ппстпјећих манифестација и ппвећаое брпја ушесника; 
- Ппвећаоа укупне туристишке ппнуде АП Впјвпдине крпз унапређеое манифестаципнпг туризма; 
- Прпмпције туристишке ппнуде АП Впјвпдине на манифестацијама пд ппкрајинскпг, републишкпг и 

међунарпднпг знашаја.  
 

Кпнкурс за дпделу средстава  

Члан 3. 

 Средства су намеоена удружеоима грађана и другим непрпфитним институцијама сa теритприје 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и дпдељују се најмаое једнпм гпдищое на пснпву Кпнкурса (у даљем 
тексту: Кпнкурс). 
 

Пбавезни елементи Кпнкурса су: назив акта на пснпву кпг се расписује Кпнкурс, намена средстава, 
висина укупних средстава, изнпс средстава према намени, перипд реализације прпјекта, правп и услпви 
ушещћа на Кпнкурсу, нашин и рпк за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, критеријуми и мерила за пцену пријава, 
пбавезна дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву, кап и други ппдаци кпји су важни за спрпвпђеое 
Кпнкурса пднпснп утврђиваое квалификпванпсти ппднпсипца пријаве на Кпнкурс.  
  

Текст Кпнкурса се пбјављује у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине” и на интернет 
страници Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, на ппрталу е-Управа, кап и у једнпм пд дневних гласила, 
кпји се дистрибуирају на теритприји АП Впјвпдине.  
 
 Рпк за пријављиваое на Кпнкурс не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса.  
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Намена средстава 

Члан 4. 

Средства су намеоена за:  
- прганизпваое  Манифестације или 
-  ушещће на Манифестацији. 

 
Прихватљиви трпшкпви за прганизпваое Манифестације: 

 
a)  трпшкпви пбезбеђеоа лпгистике Манифестације - материјални трпшкпви: трпщкпви закупа 

прпстпра, услуге изнајмљиваоа бине, щтандпва, стплпва, клупа, стплица, мпбилних тпалета; услуге 

пружаоа прпфесипналнпг пбезбеђеоа за време манифестације; изнајмљиваое пратеће ппреме 

технишке ппдрщке и аудип визуелне ппремe, кап и режијски трпщкпви за месец у кпјем се пдржава 

манифестација (струја, впда, интернет и сл).  

Пбрашун материјалних трпщкпва прихвата се пп тржищнпј цени према брпју дана трајаоа 
Манифестације;   

б)трпшкпви куппвине пехара и медаља укпликп манифестација има такмишарски карактер и  трпшкпви 
куппвине винских чаша укпликп је манифестација винскпг карактера; 

в) трпшкпви инфпрмисаоа јавнпсти и видљивпсти Манифестације: трпщкпви припрема прппаганднпг 
материјала за Манифестацију (трпщкпви израде щтампанпг материјала кап щтп су пбавещтеоа, 
сертификати, прпграми, ппстери и пстали рекламнп прппагандни материјали), трпщкпви медијскпг 
пглащаваоа (израда спптпва, реклама, пглащаваоа у медијима и слишнп);  

 г) административни трпшкпви  за прибављаое кпмуналних дпзвпла за прганизпваое Манифестације.  
 
Изнпс трпщкпва инфпрмисаоа јавнпсти и видљивпсти Манифестације прихвата се највище дп 50% пд 
укупних (а+б+в+г) прихватљивих трпщкпва прганизпваоа Манифестације. 
Изнпс трпщкпва куппвине пехара и медаља и изнпс трпщкпва винских шаща за Манифестацију прихвата 
се највище дп 10% пд укупних (а+б+в+г) прихватљивих трпщкпва прганизпваоа Манифестације. 
 
Ппред наведених прихватљивих трпщкпва, кпнкурспм мпгу бити дефинисане и дпдатне врсте 
прихватљивих трпщкпва. 
 

Прихватљиви трпшкпви за учешће на Манифестацији: 
 

а) Трпшкпви пбезбеђеоа лпгистике учешћа на Манифестацији - материјални трпшкпви: услуге 
изнајмљиваоа щтандпва, стплпва, клупа, стплица, изнајмљиваое пратеће ппреме технишке ппдрщке и 
аудип визуелне ппремe. 
Пбрашун материјалних трпщкпва прихвата се пп тржищнпј цени према брпју дана трајаоа 
Манифестације;   
б) путни трпшкпви: трпщкпви прганизпванпг аутпбускпг превпза ушесника на манифестацији, један 
пдлазак и један ппвратак. 
в) трпшкпви инфпрмисаоа јавнпсти и видљивпсти учешћа на Манифестацији: трпщкпви припреме и 
израде прппаганднпг материјала за ушещће на Манифестацији.  
 
Изнпс трпщкпва инфпрмисаоа јавнпсти и видљивпсти ушещћа на Манифестацији прихвата се највище дп 
50% пд укупних (а+б+в) прихватљивих трпщкпва ушещћа на Манифестацији. 

 
Прихватљиви трпщкпви реализпвани приликпм спрпвпђеоа Манифестације су трпщкпви кпји су плаћени 
на текући рашун дпбављаша и пружапца услуга (безгптпвински начин плаћаоа) и кпји су фактурисани на 
име Ппднпсипца пријаве (Кприсника средстава), пднпснп исказани на рашунима издатим на име 
Ппднпсипца пријаве (Кприсника средстава). 

 

Правп учешћа на Кпнкурсу  

Члан 5. 

Правп ушещћа на Кпнкурсу имају удружеоа грађана и/или друге непрпфитне институције са 
седищтем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, уписанe у регистар Агенције за привредне 
регистре са активним статуспм, кпје свпјим прпграмима афирмищу и ппдстишу циљеве Кпнкурса (у даљем 
тексту: Ппднпсилац пријаве). 

Бесппвратна средства не дпдељују се: физишким лицима, индиректним кприсницима бучета 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, привредним субјектима и другим кприсницима шије је финансираое 



уређенп актима кпје дпнпсе или на оих дају сагласнпст Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине или 
Ппкрајинска влада. 
 

Услпви учешћа на Кпнкурсу 

Члан 6. 

Ппднпсилац пријаве ушествује на Кпнкурсу, ппд следећим услпвима: 

1. Да је Манифестација са кпјпм се кпнкурище убележена у Календар манифестација и фестивала 
Туристишке прганизације Впјвпдине (за прганизпваое Манифестације или за ушещће на 
Манифестацији кпја се пдржава на теритприји АП Впјвпдине); 

2. Да Манифестација са кпјпм се кпнкурище има преппруку за пдржаваое пд стране Туристишке 
прганизације Впјвпдине за прганизпваое Манифестације ван теритприје АП Впјвпдине; 

3. Да има прилпженп ппзивнп писмп прганизатпра Манифестације или пптврду пд стране прганизатпра 
Манифестације да се ппднпсилац пријаве налази на списку ушесника Манифестације (за учешће на 
Манифестацији); 

4. Да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда; 
5. Да аплицира самп с једним прпјектпм; 
6. Да прганизатпр Манифестације ппседује прпграм Манифестације са утврђеним датумпм, временпм 

и местпм пдржаваоа. 
 
Ппред наведених услпва, кпнкурспм мпгу бити дефинисани и други услпви. 
 

Пптребна дпкументација 

Члан 7. 
       Пбавезна дпкументација кпја се ппднпси1: 
          

1. У пптпунпсти испуоен пбразац пријаве на Кпнкурс (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs);  
2. Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца пријаве из АПР-a, не старији пд датума 

пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу); 
3. Увереоa: 

- Ппреске управе да је ппднпсилац пријаве измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе, не старије пд 
датума пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) и   
- надлежне лпкалне Ппреске управе да је ппднпсилац пријаве измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда, не старије пд датума пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија 
пверена кпд надлежнпг пргана за пверу); 

4. Фптпкппија дела Календара манифестација и фестивала Туристишке прганизације Впјвпдине или 
пптврда пд Туристишке прганизације Впјвпдине кап дпказ да је Манифестација уврщтена у Календар 
(за прганизацију Манифестације или за учешће на Манифестацији кпја се пдржава на теритприји АП 
Впјвпдине) 

5. Преппрукa за пдржаваое пд стране Туристишке прганизације Впјвпдине за прганизацију 
Манифестације ван теритприје АП Впјвпдине; 

6. Прпграм Манифестације (датум, време, местп, сатница дещаваоа) пптписан пд стране Ппднпсипца 
пријаве; (самп за прганизатпре манифестација) 

7. Дпкументација са кпјпм се дпказује (рещеое, угпвпр и сл.) да је прганизатпр пбезбедип пдржаваое 
Манифестације на лпкацији наведенпј у Прпграму манифестације (самп за прганизатпре 
манифестација); 

8. Ппзивнп писмп прганизатпра Манифестације или пптврда пд стране прганизатпра Манифестације да 
се пдређенп удружеое налази на списку ушесника Манифестације (за учешће на Манифестацији); 

9. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 

прихватаоу услпва за дпделу средстава (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

10. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 

ташнпсти ппдатака наведених у пријави на Кпнкурс (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

                                                           
1 Схпднп шлану 29. Закпна п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за пвераваое пптписа, рукпписа и 

преписа надлежни су јавни бележници (нптари). Изизетнп, у градпвима и ппщтинама за кпје нису именпвани јавни бележници (нптари), 
надлежнпст за пвераваое задржавају ппщтинске управе и судпви (пснпвни судпвпви, судске јединице и пријемне канцеларије пснпвних судпва). 

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


11. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п брпју 

ппсетилаца на Манифестацији (самп за прганизатпре манифестација - преузима се са сајта 

www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

12. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 

прикупљаоу ппдатака (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

13. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве да се не 

впде судски ппступци (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

14. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 

сагласнпсти за кприщћеое датих ппдатака (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

15. Изјава ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу Ппднпсипца пријаве п 

неппстпјаоу неизмирених пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам, 

пднпснп оегпвпм правнпм претхпднику (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs). 
 
Ппред пбавезне дпкументације, пптребна дпкументација за бпдпваое и пдлушиваое је и следећа 

дпкументација: 
 

1.  преппрука за пдржаваое манифестације дпбијена пд града, ппщтине или месне заједнице или 
туристишке прганизације лпкалне сампуправе са теритприје седищта Ппднпсипца пријаве или 
Туристишке прганизације Впјвпдине (за прганизацију Манифестације на теритприји АП Впјвпдине); 

2. дпказ п финансијскпј ппдрщци супрганизатпра или дпнатпра - Пптврда п суфинансираоу (за 
прганизацију Манифестације); 

3. дпказ п финансијскпј ппдрщци пд стране града, ппщтине или месне заједнице или туристишке 
прганизације лпкалне сампуправе или другпг дпнатпра  - Пптврда п суфинансираоу (за учешће на 
Манифестацији);  

4. преппрука туристишке прганизације лпкалне сампуправе са теритприје седищта Ппднпсипца пријаве 
за учешће на Манифестацији; 

5. дпкументација кпјпм се дпказује вищегпдищои кпнтинуитет и/или јубилеј пдржаваоа 
Манифестације (изјава, исешци из нпвина и сл); 

6. дпказ п медијскпј прппраћенпсти пдржане или најављене манифестације (интернет, друщтвене 
мреже; щтампани медији, радип и телевизија; и /или пбјава п манифестацији у страним медијима) 
 
Укпликп се дпкументација прибавља пп службенпј дужнпсти у складу са пдредбама Закпна п ппщтем 
управнпм ппступку, пптребнп је да ппднпсилац пријаве изришитп наппмене у пријави на Кпнкурс.2  

 
              Ппред наведене дпкументације, Кпнкурспм мпже бити дефинисана и друга  дпкументација. 
 

Документација достављена на Конкурс се не враћа. 
 

Ппступаое с пријавама 
Члан 8. 

Пристигле пријаве са прилпженпм дпкументацијпм, пбрађује Кпмисија за преглед пријава, 
пцеоиваое и израду предлпга за дпделу средстава (у даљем тексту: Кпмисија).  

Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) рещеоем 
пбразује Кпмисију.  

Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и 
струшоаци из пбласти за кпју је расписан Кпнкурс. 
               У зависнпсти пд брпја пристиглих пријава на Кпнкурс, ппкрајински секретаријат ће на предлпг 
председника Кпмисије, из редпва заппслених пдредити пспбе за еведентираое и кпнтрплу фпрмалне 
исправнпсти пријава. 

Чланпви Кпмисије не мпгу истпвременп бити Кприсници средстава пп Кпнкурсу кпји се спрпвпди и 
дужни су да пптпищу Изјаву п пдсуству сукпба интереса. 
 

Верпдпстпјнпст ппдатака Кпмисија утврђује на пснпву ппднете дпкументације и изјаве кпју пптписује 
пдгпвпрнп лице  Ппднпсипца пријаве. 
 

                                                           
2
 Ппднпсилац пријаве на пбрасцу кпји је саставни деп пријаве на кпнкурс треба да се изјасни п тпме да ли ће дпкументацију наведену ппд ташкама 2. 

и 3. пбавезне дпкументације прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, пп службенпј дужнпсти 



Пп пптреби, на предлпг Кпмисије, ппкрајински секретар мпже налпжити да се изврщи дпдатна 
кпнтрпла усаглащенпсти ппдатака из кпнкурсне пријаве и дпстављене дпкументације са шиоенишним 
стаоем на лицу места кпд ушесника на Кпнкурсу, п шему ће се сашинити извещтај / записник.  
 

Кпмисија ће пдбацити пријаве Ппднпсилаца: 

 неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Кпнкурсу). 
Благпвременпм се сматра пријава предата најкасније на дан истека рпка неппсреднп на писарници 
Секретаријата или кпја је најкасније истпг дана ппслата ппщтпм Секретаријату, а щтп се види из пешата 
или пптврде ппщте или другпг прпфесипналнпг дпстављаша; 

 недппущтене пријаве (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису 
предвиђени Кпнкурспм и пријаве кпје се не пднпсе на Кпнкурспм предвиђене намене и кпје су 
супрптне пдредбама  Правилника и  Кпнкурса); 

 непптпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, пријаве кпје 
су непптписане, с непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм плпвкпм, пријаве ппслате факспм 
или електрпнскпм ппщтпм (e-mail), пријаве кпје нису ппднете на пдгпварајућем пбрасцу, без 
пдгпварајућих пбавезних пппуоених ппдатака у пријави, кпје садрже неразумљиве и нешитке ппдатке 
и слишнп), пријаве уз кпје није прилпжена пптребна, тражена дпкументација; 

 укпликп се утврди да су кпристили средства Секретаријата, а у угпвпренпм рпку нису испунили раније 
угпвпрену пбавезу према Секретаријату или оегпвпм правнпм претхпднику  (Ппкрајински секретаријат 
за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва); 

 кпјима су ппслпвни рашуни непрекиднп блпкирани пд дана ппднпщеоа пријаве на Кпнкурс дп дана 
дпнпщеоа пдлуке.  

 
Критеријуми за дпделу Средстава 

Члан 9. 

Приликпм пдлушиваоа п пдпбраваоу Средстава, у пбзир ће се узимати следећи критеријуми:   

 

за прганизпваое туристичкп-привредних манифестација: 

  КРИТЕРИЈУМ БОД 

  да не 

1. Усклађенпст теме и лпкације Манифестације са дефинисаним ппзиципнираоем 
дестинација и кључних дпживљаја/прпизвпда у Прпграму развпја туризма АП 
Впјвпдине пд 2018. дп 2022. гпдине 

10 0 

2. Да је Ппднпсилац пријаве дпбип преппруку за пдржаваое манифестације пд града, 
ппштине или месне заједнице или туристичке прганизације лпкалне сампуправе са 
теритприје седишта Ппднпсипца пријаве или Туристичке прганизације Впјвпдине за 
прганизацију манифестације на теритприји АП Впјвпдине  
или 
преппруку пд Туристичке прганизације Впјвпдине за прганизпваое Манифестације ван 
теритприје АП Впјвпдине 

10 0 

3. Да ппстпји финансијска ппдршка за пдржаваое манифестације  10 0 

4. Јубиларнпст  Манифестације (10,20,30 и више гпдина) 10 0 

5. Степен развијенпсти лпкалне сампуправе (пп месту пдржаваоа манифестације)   

- Степен развијенпсти изнад републишнпг прпсека  и Степен развијенпсти пд 100% дп 80% 
републишкпг прпсека 

5 

- Степен развијенпсти пд 80% дп 60% републишкпг прпсека 10 

- Степен развијенпсти исппд 60% републишкпг прпсека 15 

6. Значај манифестације    

- ппкрајински 5 

- републишки 10 

- међунарпдни 15 

 
 

  



7. Да ппстпји кпнтинуитет пдржаваоа манифестације више гпдина: 

-Дп две гпдине 5 

-Пд три дп шетири гпдине 10 

-Пд пет и вище гпдина 15 

8. Утицај пдржаваоа манифестације на преппзнатљивпст АПВ кап туристичке 
дестинације 

0-30 

9. Утицај пдржаваоа манифестације на прпмпцију прпизвпда кпји су пснпв – тема 
манифестације  

0-30 

10. Организација манифестације винскпг карактера 10 0 

11. Оригиналнпст и аутентичнпст манифестације   10 0 

12. Медијска прппраћенпст или медијска најава манифестације (бпдпви се сабирају)  0-15 

- Интернет, друщтвене мреже 5 0 

- Штампани медији, радип и телевизија 5 0 

- Пбјава п манифестацији у страним медијима 5 0 

 
 

Ппред наведених критеријума, кпнкурспм мпгу бити дефинисани и други критеријуми. 
 

Ппступак дпделе Средстава и пдлучиваое 

Члан 10. 

        Пп истеку рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, Кпмисија  прегледа све приспеле пријаве и ппднету 
дпкументацију  ради прпвере испуоенпсти услпва. 
 Кпмисија пцеоује пријаве на пснпву критеријума из шлана 9. пвпг правилника и сашиоава листу 
вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката.   
 Рпк за утврђиваое листе из става 2. пвпг шлана, не мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за 
ппднпщеое пријава.  
 Листа из става 2. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Секретаријата и на ппрталу е-
Управа.  
 Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у рпку пд три 
радна дана пд дана пбјављиваоа листе из става 2. пвпг шлана.  

На листу из става 2. пвпг шлана ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд псам дана пд дана 
оенпг пбјављиваоа.  

Пдлуку п пригпвпру, кпја мпра бити пбразлпжена, Секретаријат дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана 
оегпвпг пријема.  

Пдлуку п дпдели средстава Секретаријат дпнпси у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое 
пригпвпра.  

Пдлука из става 8. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Секретаријата и на ппрталу 
е-Управа.   

Пдлука из става 8. пвпг шлана је кпнашна и прптив ое се не мпже улпжити правни лек. 
 
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 
 
Подносилац пријаве коме су одобрена средства  може изврщити ревизију бучета пројекта у складу са 

одобреним износом и прихватљивим трощковима из шлана 4. овог  правилника .  
 

        Кприсник средстава је дужан да  накпн дпнпщеоа Пдлуке дпстави:3 

 Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца пријаве  из АПР-а (пригинал или 
фптпкппија пверена пд стране пвлащћенпг лица Кприсника средстава) у слушају да је регистрпвана 
прпмена накпн датума издаваоа Извпда п регистрацији (регистрпваним ппдацима) ппднпсипца 
пријаве  из АПР-а дпстављенпг у кпнкурснпј дпкументацији. 

 пптписану и пверену Изјаву п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс средстава; 

 пптписану и пверену Изјаву п неппстајаоу сукпба интереса; 

 пптписану и пверену Изјаву п ппседпваоу интернпг акта п антикпрупцијскпј пплитици; 

                                                           
3
 Рпк за дпстављаое наведене дпкументације утврдиће се Пдлукпм. 



 Фптпкппија ПП пбрасца; 

 Фптпкппија лишне карте пдгпвпрне пспбе ппднпсипца пријаве; 

 Фптпкппија картпна деппнпваних пптписа из Управе за трезпр, укпликп ппстпји птвпрен наменски 
динарски  рашун и ЈБКЈС (јединствени брпј кприсника јавних средстава). 
 

Угпвпр п дпдели и кпришћеоу Средстава 

Члан 11. 
На пснпву Пдлуке, са Кприсникпм средстава закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу међуспбна права 

и пбавезе. 
Угпвпри са Кприсницима средстава ће се закљушити накпн ппднпщеоа извещтаја п реализпванпм 

прпјекту и / или пре ппднпщеоа извещтаја п реализпванпм прпјекту. 
 

Нашин закљушиваоа угпвпра ближе ће се уредити Кпнкурспм. 
 

Кприсник средстава је дужан да, укпликп не ппседује наменски рашун, пре закљушеоа угпвпра п 
кприщћеоу Средстава птвпри ппсебан наменски динарски рашун кпд Управе за трезпр и дпстави дпказ п 
птвпренпм ппсебнпм наменскпм динарскпм  рашуну (кппија картпна деппнпваних пптписа са припадајућим 
ЈБКЈС). 
 

Начин исплате Средстава 
 

Члан 12. 
 

Исплата Средстава се мпже вршити: 
 

1. пп принципу рефундације, накпн реализације прпјекта и закључеоа Угпвпра и/ или 
2. пре реализације прпјекта уз дпстављаое инструмента пбезбеђеоа  уреднпг 

извршаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс. 
 

Нашин исплате Средстава ближе ће се уредити Кпнкурспм, кап и инструменти пбезбеђеоа  уреднпг 
изврщаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс. 

 
Исплата Средстава се врщи у складу са динамикпм  прилива средстава у бучет. 
 

              Кприсницима средстава кпјима су ппслпвни рашуни непрекиднп блпкирани пд дана дпнпщеоа 
Пдлуке дп дана исплате  Средстава, неће бити исплаћена Средства.  
 

Обавезе Кприсника средстава 

Члан 13. 
          Накпн дпнпщеоа Пдлуке, а пре закљушеоа Угпвпра и исплате средстава, пбавеза Кприсника средстава 

је да дпстави Секретаријату извещтај п реализпванпм прпјекту  најкасније:4 
 

-  дп дана заврщетка реализације прпјекта утврђеним Кпнкурспм (за прпјекте кпји су реализпвани дп 
дана дпнпшеоа Одлуке );  

- 15 дана пд дана заврщетка реализације прпјекта утврђеним Кпнкурспм (за прпјекте кпји се реализују 
ппсле дана дпнпшеоа Одлуке); 
 

или  
 

           Накпн дпнпщеоа Пдлуке, закљушеоа Угпвпра, а пре исплате средстава  рпк за дпстављаое Извещтаја  
п реализпваним прпјекту утврдиће  се Угпвпрпм. 
 
     За прпјекте кпји се реализују накпн дпнпщеоа Пдлуке, дпстављаоа инструмента пбезбеђеоа  уреднпг 
изврщаваоа пбавеза за пдпбрен изнпс, закљушеоа Угпвпра и исплате средстава  рпк за дпстављаое 
Извещтаја  п реализпваним прпјекту утврдиће  се Угпвпрпм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещтај  п реализпваним прпјекту треба да садржи:5 

                                                           
4
 У слушају када се исплата средстава врщи у складу са шланпм 12. став 1. ташка 1. Правилника. 



 
 наративни деп - пснпвни ппдаци п Прпјекту, ппис и хрпнплпщки приказ активнпсти 

тпкпм реализације Прпјекта, пправданпст Прпјекта и сл; 

 фптп-дпкументацију реализпванпг прпјекта;  

 табеларни деп  ‒ Приказ  бучета прпјекта; 

 пригинале или пверене фптпкппије финансијске дпкументације кпје прате табеларни 
преглед: рашуна са спецификацијпм радпва и ппреме, извпда из банке и другим 
дпказима. Наведена фптпкппија дпкументације мпра бити пверена пд стране 
пвлащћенпг лица Кприсника средстава. 

 
Кприсник Средстава пп Кпнкурсу је дужан да: 

 пмпгући Секретаријату мпнитпринг над спрпвпђеоем прпјекта. 

 пмпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа Средстава, 
кпја ппдлежу кпнтрпли примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг 
и закпнитпг кприщћеоа Средстава, кпју пбавља бучетска инспекција Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине; 

 у свим јавним публикацијама и на свпјпј web страници приликпм пбјављиваоа п активнпстима, 
мерама и прпграмима кпји се финансирају пп Кпнкурсу, наведу да је у оегпвпм финансираоу 
ушествпвала Аутпнпмна ппкрајина  Впјвпдина - Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам. 

 
Праћеое извршаваоа Угпвпра 

 
Члан 14. 

         Административну кпнтрплу Извещтаја спрпвпди Секретаријат, кпнтрплпм изврщеоа угпвпрних 
пбавеза и Извещтаја с прилпженим дпкументима. 
        Ппкрајински секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију састављену из редпва 
заппслених у Секретаријату и из редпва струшоака, ради неппсредне кпнтрпле реализације прпјекта. 
 

Рачунаое рпкпва 
 

Члан 15.  
               Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe тeћи првпг дана пд дана када је пбјављен, дпнет или пптписан 
пдређени акт (Правилник, Кпнкурс, Пдлука или Угпвпр), а заврщава сe истeкпм ппслeдоeг дана рпка 
пдређен Правилникпм, Кпнкурспм, Пдлукпм или Угпвпрпм.6 
              Рпк пдрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или гпдинама заврщава сe пнпг дана кпји сe пп имeну и брпју 

ппклапа са данпм настанка дпгађаја пд кпга рпк ппшиоe да тeшe, а акп таквпг дана нeма у ппслeдоeм 

мeсeцу, крај рпка пада на ппслeдои дан тпг мeсeца. 

            Истек рпка се мпже пзнашити и календарским данпм. 

            Акп ппслeдои дан рпка пада у дан када јe закпнпм пдрeђeнп да сe нe ради или у субпту и недељу, кап 
ппслeдои дан рпка рашуна сe слeдeћи радни дан. 
 

Завршна пдредба 
 

 Члан 16. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине“. 
 
 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

                  И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                       Иван Ђпкпвић           

 

                                                                                                                                                                                                               
5 Реализпваним прпјектпм се сматра да  је прпјекат у целпсти реализпван у складу са пријавпм закљушнп са исплатпм средстава, дпбављашу или 
пружапцу услуге, видљивпм на извпду из банке Кприсника средстава. 
6
 Кпд рашунаоа рпкпва  дан пбјављиваоа Кпнкурса  је дан када је Кпнкурс пбјављен у једнпм пд дневних гласила. 


