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На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 54/21, 07/22 и 37/21-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), Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини 
за 2022. годину и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава туристичким 
организацијама локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине за јачање 
капацитета туристичких организација у 2022.години број:  144-401-7088/2022-03 од 03.11.2022. 
године, („Службени лист АПВ”, бр. 47/2022), 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 ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА 

ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ 

Број: 144-401-7088 /2022-03 
 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат)  додељује 
бесповратна средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 
за 2022. годину, у разделу 16, Програм 0803 – Активна политика запошљавања, Програмска 
активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, Економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 – Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у зносу од 3.000.000,00 динара и Програма 1507 – Уређење и развој у области туризма,  
Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине, 
Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 – Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, у износу од 1.000.000,00 динара. 

1. ЦИЉ КОНКУРСА 

Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних 

самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс) је јачања 

њихових капацитета кроз финасирање стручне праксе и јачање техничке опремљености.   

       2. НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 

Бесповратна средства су намењена за подршку туристичким организацијама локалних 
самоуправа на територији АП Војводине за:    
А) јачање људских (стручних)  капацитета туристичких организација кроз финансирање стручне 
праксе лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији  
АП Војводине; 
Б) јачање техничких капацитета туристичких организација кроз набавку рачунарске опреме.   

          
 Бесповратна средства за намену из овог члана под  А) се додељују  за исплату новчане помоћи и 

трошкова превоза, као и трошкова осигурања за случај повреде на раду и за случај 
професионалне болести лица на стручној пракси.  

         Бесповратна средства за намену из овог члана под Б) се додељују за набавку рачунарске опреме 
на основу предрачуна/понуде/предуговора са добављачем.   

 
3. ПРАВО И УСЛОВИ  УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ   

 
Право учешћа на Конкурсу имају туристичке организације локалних самоуправа на  територији 
АП Војводине уписанe у  надлежни регистар  као јавне службе, односно којима је оснивач  
локална самоуправа.   
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Туристичка организација може поднети једну пријаву за  једну или за oбе намене из тачке 2. 
овог конкурса.  
   
Услови учешћа на Конкурсу прописани су Правилником о додели бесповратних средстава  
туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Аутономне покрајине 
Војводине за јачање капацитета туристичих организација у 2022. години (у даљем тексту: 
Правилник). Правилник се преузима на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.gov.rs  
 

 
4. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ  

 
Секретаријат додељује бесповратна средства Туристичким организацијама у укупном износу од 
3.000.000,00 динара за намену  средстава из тачке 2. овог конкурса под А), и 1.000.000,00 
динара за намену средстава из тачке 2. овог конкуса под Б).   
 
Износ средстава под А)   
 
Средства у укупном  износу од 3.000.000,00 динара додељују се за финансирање стручне праксе  
незапослених лица, која се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање са 
територије АП Војводине, у трајању од 12 месеци. 
 
Под исплатом из претходног става сматра се: исплата износа новчане накнаде у бруто износу од 
47.700,00 динара месечно, у који су укључени путни трошкови лица на стручној пракси, као и 
обрачун доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.  
  
Износ средстава под Б)  
 
Средства се додељују   у висини до  100 одсто од укупне вредности без ПДВ и без других зависних 
трошкова, а у износу од најмање 50.000,00 динара до највише 100.000,00 динара на име 
трошкова набавке рачунарске опреме за десктоп рачунаре,  преносне  рачунаре и  штампаче.  
 

5.  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ 

Обавезна документација која се подноси на Конкурс прописана је Правилником.   
 

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ  
 

Образац пријаве  и образац изјаве се преузимају на интернет презентацији Секретаријата: 
www.spriv.vojvodina.gov.rs.  
Образац пријаве, образац изјаве и сва потребна документација 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“- НЕ ОТВАРАТИ, 
или лично предајом на Писарници покрајинских органа управе на истој адреси, сваког радног 
дана од 9 до 14 сати.  
 
Рок за подношење пријаве је до 09.12.2022. године. 
  
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 
путем телефона  021/487-4145 - за стручну праксу и 021/487-4248 - за набавку рачунарске 
опреме,  радним даном од 10 до 14 сати. 

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

