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SLUЖBENI LIST
AUTONOMNE    POKRAJINE    VOJVODINE

OPШTI DEO

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ
између

Устечког региона 
(Чешка Република) 

и
Аутономне покрајине Војводине 

(Република Србија)

Устечког региона 

седиште: Велка Храдебни (Velká Hradební) 3118/48, 400 02 Усти над Лабем (Ústí nad Labem), Чешка Републикаидентификациони 
број: 70892156, – који заступа Олдрих Бубеничек, гувернер Устечког региона

и 

Аутономне покрајине Војводине 

седиште: Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, Република Србија идентификациони број:  100715243 – коју заступа Игор 
Мировић, председник Покрајинске владе (у даљем тексту: Стране)

602.

Стране су се договориле о следећем:

Члан 1.

У оквиру својих надлежности и у складу са законима Републике 
Чешке и прописима Устечког региона, као и у складу са законима 
Републике Србије и прописима Аутономне покрајине Војводине и 
у оквиру обостране сарадње, Стране су сагласне с тим да развијају 
и продубљују дугорочне односе, као и да подржавају сарадњу у 
областима привреде и трговине, науке, технологије и образовања, 
здравства и социјалне политике, регионалног развоја, туризма и 
културе.

Члан 2.

Стране ће подстицати спровођење заједничких пројеката који 
ће допринети повећању конкурентности одговарајућих регио-
налних производа, с циљем бољег искоришћавања потенцијала 
производних активности на територији Устечког региона и Ауто-
номне покрајине Војводине.

Члан 3.

Стране ће подстицати развој сарадње у области стручног образо-
вања и научноистраживачког рада, едукацијом и разменом стручња-
ка, наставника и студената, као и организовањем краткорочних или 
дугорочних студијских боравака, округлих столова и симпозијума.

Члан 4.

Стране ће подстицати сарадњу у области здравства и социјалне 
политике у виду преноса и размене искустава, припреме пројека-
та, као и реализације краткорочне и дугорочне стручне праксе 
медицинског особља у здравственим и социјалним установама.

Члан 5.

Стране наглашавају важност сарадње у области развоја, посеб-
но када је реч о припреми и коришћењу основних докумената за 
ефикасно спровођење кохезионе политике, путем размене искус-
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тава у вези с добијањем средстава из програма Европске уније, 
као и спровођењем пројеката финансираних из фондова Европске 
уније или путем неког другог вида финансијске помоћи.

Члан 6.

У области туризма – на основу узајамне сагласности – Стране 
ће учествовати на сајмовима туризма у Чешкој Републици и у Ре-
публици Србији, те ће промовисaти значајне догађаје у Устечком 
региону и Аутономној покрајини Војводини. Стране ће ставити 
акценат на сарадњу између институција и других организација, 
одговорних за развој туризма.

 
Члан 7.

Стране ће подстицати сарадњу у области културе – посебно 
организовање културних активности и догађаја (као што су фес-
тивали, изложбе, позоришне представе и концерти). Такође, оне 
ће подржати и активности удружења сународника.

Члан 8.

Имплементација овог меморандума и услови за реализацију 
заједничких активности биће дефинисани током заједничких 
састанака који ће се одржати по потреби – у договорено време и 
на договореном месту – или на основу писане кореспонденције.

Свака страна сама сноси своје трошкове.

Члан 9.

Овај меморандум ступа на снагу на дан потписивања и за-
кључује се на неодређено време.

Свака од страна може раскинути овај меморандум у било ком 
тренутку, без навођења разлога.

Раскид меморандума ступиће на снагу на дан пријема писаног 
обавештења о престанку важења меморандума – једне стране 
другој страни, на адресу њеног седишта.

Меморандум је састављен у шест примерака – по два примерка 
на чешком, два – на српском и два – на енглеском језику, при чему 
сваки од њих има једнако правно дејство.

Овај меморандум усвојиле су Скупштина Устечког региона 
– Закључком број 009/9Z/2017, дана 11. децембра 2017. године и 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине – Закључком број 
101-93-4/2018-01, дана 06. марта 2018. године.

У случају спора, меродаван је текст меморандума на енглеском 
језику.

за Устечки регион
(Чешка Република)

гувернер
Олдржих Бубеничек,ср.

за Аутономну покрајину Војводину
(Република Србија) 

председник Покрајинске владе
Игор Мировић,ср.

603.

На основу члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О КЊИЗИ ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се графички стандарди визуелног 
идентитета, као и начини примене идејних решења садржаних у 
Књизи графичких стандарда Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Књига стандарда).

Члан 2.

Графичке стандарде који су садржани у Књизи стандарда, у 
обавези су да примењују органи Аутономне покрајине Војводине, 
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Секретаријат 
Покрајинске владе, службе и управе које оснива Покрајинска влада.

Члан 3.

Књига стандарда чини саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука 
о Књизи графичких стандарда Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 20/2013). 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-209/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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604.

На основу члана 32. став 1 тачка 4, члана 36. став 2 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 34. став 1 тачка 3. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС”, број: 99/2009 ‒ Одлука УСРС ‒ 67/2012) 
и  чланом 35. став 3 Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број: 55/2013 и 101/2017), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,   д о н е л а  ј е

ОДЛУКУ
О БРОЈУ МЕСТА ЗА УПИС УЧЕНИКА 
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број места за упис ученика у први 
разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војво-
дине у школској 2018/2019. години.

Члан 2.

У први разред средњих школа на територији Аутономне покраји-
не Војводине у школској 2018/2019. години, може се уписати уку-
пно 19.868 редовних ученика и 616 ученика са сметњама у развоју.

Члан 3.

Табелe са бројем места за упис ученика у први разред средњих школа 
на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2018/2019. 
години, по окрузима, градовима/општинама, школама, подручјима 
рада, образовним профилима, трајању образовања и језицима на који-
ма се остварује наставни програм, чине саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, када ће се и објавити у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-85/2017
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

605.

На основу члана  16. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и 
туризам, доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
 АП ВОЈВОДИНЕ, У 2018.ГОДИНИ

-ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ- 

Опште одредбе и дефиниције

Члан 1.

Правилником о  додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала АП Војводине, у 2018. години-Подизање 

квалитета објеката за дегустацију (у даљем тексту: Правилник), 
уређују се: циљеви, услови, намена, поступак доделе бесповрат-
них средстава као и други битни елементи од значаја за доделу 
бесповратних средстава. 

Под објектима за дегустацију се сматрају самостални објекти 
или део простора  постојећег објеката, као и уређени простори на 
отвореном који испуњавају  услове за: припрему и услуживање 
топлих и хладних јела, пића и напитака из претежно сопствене 
производње, услуживање и дегустацију вина, других производа 
од вина, других алкохолних и безалкохолних пића, традицио-
налних прехрамбених производа, млечних прерађевина, других 
домаћих производа из претежно сопствене производње, као и  ор-
ганизовану дегустациону промоцију, комисионо и комерцијално 
излагање производа више удружених произвођача кроз дегуста-
ционе, угоститељске или продајне објекте.

Под уређеним просторима на отвореном у смислу претходног 
става овог правилника се сматрају: отворене или покривене те-
расе и платои; салетле; виноградарске, воћарске и чобанске куће 
и колибе, традиционалне куће,  префабриковани објекти,  ви-
диковци и слично.

Циљеви

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обез-
беђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП 
Војводине за 2018. годину, Програм 1507 – уређење и развој у 
области туризма, Програмска активност 1001 – развој турис-
тичког потенцијала АП Војводине, Економска класификација 
454 – Субвенције приватним предузећима, 4542 – Капиталне 
субвенције приватним предузећима  из извора финансирања 01 
00 – Приходи из буџета, у циљу унапређења туристичке понуде 
АП Војводине кроз: 

- Подршку развоју туризма у АП Војводини кроз подсти-
цање рада привредних субјекта са циљем подизања ни-
воа квалитета објеката за дегустацију; 

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП 
Војводине кроз подстицање развоја и подизање нивоа 
квалитета винског и гастрономског туризма;

- Омогућавања изласка и јачања пласмана произвођача 
из АП Војводине на нова тржишта кроз организовану и 
сталну промоцију, комисионо и комерцијално излагање 
производа више удружених произвођача на другим тр-
жиштима;

- Продужење боравка и потрошње туриста у АП Војводи-
ни ради  унапређења квалитета услуга и додатних турис-
тичких садржаја у гастрономском и винском туризму;

- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и 
отварања нових радних места, те пораст пореских при-
хода и накнада Републике Србије.

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.  

Средства из члана 2. Правилника додељују се на основу Кон-
курса за  доделу бесповратних средстава привредним субјекти-
ма за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког 
потенцијала АП Војводине, у 2018. години-Подизање квалитета 
објеката за дегустацију (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса, односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 



13. јун 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 28 - Страна 1461

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 
дана, почев од дана објављивања Конкурса.

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за пројекте:

1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за де-
густацију кроз субвенционисање:

А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, са-
нације и инвестиционог одржавања објеката за де-
густацију у складу са Законом о планирању и из-
градњи; 

Б) израде пројектно техничке документације, за актив-
ности из тачке 1. под А).

2. Опремање објеката за дегустацију,  кроз субвенциони-
сање:

Набавке машина и  опреме за угоститељску делатност и набав-
ка мобилијара.

3. Опремање простора  за дегустациону промоцију, коми-
сионо и комерцијално излагање производа, у продајном 
објекту или на продајном месту, кроз субвенционисање: 

Набавке опреме и мобилијара.

Прихватљиви трошкови:

За тачку 1. под А)

• изградња објекта обухвата: претходне радове, припрем-
не радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор 
у току грађења објекта; 

• доградња објекта обухвата: извођење грађевинских и дру-
гих радова којима се изграђује нови простор ван постојећег 
габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

• реконструкција објекта обухвата: извођење грађевинских 
радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта, 
којима се утиче на стабилност и сигурност објекта и зашти-
ту од пожара; мењање конструктивних елемената или тех-
нолошки процес; мењање спољног изгледа објекта или по-
већање броја функционалних јединица, замену уређаја, по-
стројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета;

• адаптација објекта обухвата: извођење грађевинских 
и других радова на постојећем објекту, којима се врши 
промена организације простора у објекту, врши замена 
уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капа-
цитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност 
објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења 
спољни изглед и не утиче на безбедност суседних обје-
ката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине;

• санација објекта обухвата:  радове на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, 
односно замена конструктивних елемената објекта, који-
ма се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност су-
седних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче 
на заштиту природног и непокретног културног добра, од-
носно његове заштићене околине, осим рестаураторских, 
конзерваторских радова и радова на ревитализацији;

• инвестиционо одржавање објекта обухвата: извођење 
грађевинско-занатских, односно других радова зависно 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објекта у току експлоатације. 

За тачку 1. под Б) 

израда пројектно – техничке документације, израђене и овере-
не од стране овлашћеног лица, у складу са Законом о планирању 
и изградњи.

За тачку 2: 

• набавке машина и опреме за угоститељство намењених 
за припрему хране и точење пића и напитака. Под набав-
ком се подразумева набавка нових и половних (не ста-
рије од 5 година) професионалних машина  и опреме  
који чине функционалну целину и то: максимално, укуп-
но 10 (десет)  комада машина и/или опреме од највише 3 
(три) различита добављача/продаваца.

• угоститељска опрема која својим технолошким каракте-
ристикама и начином употребе служи припреми хране 
и напитака или пружању угоститељских услуга на ино-
вативан начин и тиме подиже квалитет понуде у одно-
су на просечну понуду угоститељског тржишта, а наро-
чито засновану на принципима „припреме након одле-
жавања“, „припреме на пари“ или принципима „кување 
и вакумирање“ и „кување и хлађење“ (нпр. Конвектома-
ти, пећи на ћумур за припрему стекова, коморе за одле-
жавање стекова, „paco jet“ блендери, „hot mix“ мешаоне, 
„termo souc“ и „termo wide“ кувала, и сл.). 

• угоститељски  мобилијар, намештај (дрвени, метални, та-
пацирани и др.), климатизациони и вентилациони систе-
ми и угоститељски инвентар за најмање 50 посетилаца.

За тачку 3:

• опрема која служи за употребу, излагање, чување и скла-
диштење дегустационих  производа; 

• мобилијар за простор  за дегустацију (намештај и др.).

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказана 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
пројекта искључиво су они који су плаћени на текући рачун до-
бављача и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања).

Неприхватљиви трошкови:

• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организо-

вање игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• настали путем асигнације и компензације;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је регистрован у Агенцији за привредне регистре до 
30.11.2017. године и има седиште, односно регистрован 
огранак на територији АП Војводине; 

2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
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3) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 
ликвидације;

4) да није у групи повезаних лица у којој су неки од члано-
ва велика правна лица;

5) да није користио средства по  другом основу за исту на-
мену;

6) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секре-
таријату; 

7) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 
субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

8) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у 
пословању) у 2017. години;

9) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно из-
вршилац услуге не представљају повезана лица у смислу 
са  Законом о рачуноводству; 

10) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне го-
дине (период 2016-2018. године) није примио дозвољену 
de minimis државну помоћ чија би висина заједно са тра-
женим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 
динара; 

11) да Република Србија, аутономна покрајина или једини-
ца локалне самоуправе нема већинско учешће у влас-
ништву.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1) да је издат акт  надлежног органа који одређују правила 
градње за одређену локацију, за извођење  грађевинских 
радова 1 (за тачку 1. А) Намене средстава));

2) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца 
почев од дана расписивања Конкурса, уколико подноси-
лац пријаве није власник објекта за дегустацију (за тачку 
1. А) и тачку 2. Намене средстава));

3) Да испуњава минимално техничке услове, у складу са за-
коном;

4) Да у самосталном објекту за дегустацију, или делу просто-
ра постојећег објекта односно у непосредној близини има 
обезбеђен простор за паркирање најмање 5 путничких вози-
ла, односно једног аутобуса (за тачку 2. Намене средстава);

5)  Да у објекту за дегустацију поседују капацитет од нај-
мање 25 места за седење (за тачку 2. Намене средстава);

6) Да у самосталном објекту за дегустацију, или делу прос-
тора постојећег објекта за дегустацију поседују кухињу  
за припремање и услуживање топлих и хладних јела, 
пића и напитака (за  тачку 2. Намене средстава);

7) Да у  уређеном простору на  отвореном  поседује ( за тач-
ку 2. Намене средстава):

• одговарајуће посуде за доставу хране и пића, по-
годне за превоз и чување хране и пића;

• мобилни фрижидер или мини-хладњачу погодну за 
превоз и чување хране и пића;

• корпе или контејнере за одлагање смећа;
• један спољни тоалет (мобилни, монтажни или чвр-

сто грађен) или уговором омогућена-дефинисана 
употреба санитарног чвора у објекту у близини;

• цистерну  или одговарајући резервоар са техничком 
водом за најмање 25 гостију;

8) да је прибавио процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака, уколико је предмет пријаве 
набавка  половне машине или опреме која није старија од 
5 година (за тачку 2. Намене средстава).

9) Да за  опремање простора  за дегустациону промоцију, 
комисионо и комерцијално излагање производа у продај-
ном објекту или на продајном месту за пласирање  про-
извода поседује (за тачку 3. Намене средстава):

• уговоре о промоцији, пласману производа, комиси-
ону или комерцијаном излагању са најмање 10 про-
извођача или са најмање једним  удружењем  произ-
вођача хране или пића са територије АП Војводине;

1 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014 i 
145/2014)  (решење о локацијским условима или грађевинска дозвола)

• Уговор о закупу са привредним субјектом (закупода-
вцем објекта) или уговор о подзакупу, почев од дана 
расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве 
није власник објекта за дегустацију. 

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну  пријаву за 
једну тачку или једну подтачку  Намене средстава. 

Документација која се подноси на Конкурс

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси:

1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на 
Конкурс (преузима се са интернет презентације Секрета-
ријата www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана, од датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу), при чему је подно-
силац обавезан да достави решење, односно извод (ори-
гинал или фотокопија оверена код надлежног органа за 
оверу) о свакој промени регистрованог податка која је ре-
гистрована у року од 60 дана, пре дана расписивања кон-
курса, као и у току трајања конкурса, а све до тренут-
ка објављивања одлуке Комисије на интернет страни Се-
кретаријата;

3. Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за 
трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  ра-
чун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних сред-
става);

4. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио 

доспеле порезе и доприносе, не старије од 30 дана 
пре објављивања Конкурса (оригинал или фотоко-
пија оверена од стране јавног бележника)2 и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подноси-
лац пријаве измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода, не старије 30 од дана пре 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија 
оверена од стране јавног бележника);2

5. (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија Извештаја     за ста-
тистичке потребе (SI) са стањем на дан 31. децембар 
2017. године који је предат АПР (обрасци:  биланс стања, 
биланс успеха и статистички биланс);

 (б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског биланса 
обвезника пореза на доходак грађана на приходе од са-
мосталне делатности за 2017. годину (образац ПБ2) са 
обавештењем ПУ о успешном пријему;

 (г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца 
КПО, потврда од свих пословних банака о промету на 
рачуну у 2017. и 2018. години и фотокопија Решења на 
порез од прихода од самосталне делатности;

6. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
пројекте реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве)3 (за тачке 1Б, 2. и 3. Намене средстава).

7. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за пројекте који ће се реализовати на-
кон датума расписивања Конкурса (оригинал или овере-
на фотокопија од стране Подносиоца пријаве)4 (за тачке 
1Б, 2. и 3. Намене средстава);

2 У случају да надлежни орган није у могућности да благовремено 
изда предметно Уверење, потребно је доставити доказ да је захтев за при-
бављање потребне документације поднет, а Уверење доставити најкасније 
у року од петнаест дана од датума истека Конкурса. 

3 Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница треба да буду у 
потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачке 1Б. , 2. и 3. Намене 
средстава 

4 Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-отпремница 
треба да буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачке 1 Б, 
2 и 3., Намене средстава 
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8. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 

- о прихватању услова утврђених Конкурсом;
- да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
- да нема неизмирених обавеза према Покрајинском 

секретаријату за привреду и туризам, односно    ње-
говом правном претходнику;

- о примљеној дозвољеној de minimis државној по-
моћи у три узастопне фискалне године (период 2016-
2018. године);

- о сагласности за коришћење датих података;
- о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
- да није у групи повезаних лица у којој су неки од 

чланова велика правна лица;
- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 

извршилац услуге  не представљају   повезана  лица 
у складу са законом;

- изјава о испуњености минимално техничких услова, у 
складу са законом (за тачке 2. и 3. Намене средстава);

- да  Република Србија, аутономна покрајина или је-
диница локалне самоуправе нема већинско учешће у   
власништву. 

Додатна документација:

За тачку 1А)  Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет  пријаве Подносиоца 
захтева, не старији од  дана расписивања Конкурса (ориги-
нал или оверена фотокопија извода из Катастра непокрет-
ности-овера код јавног бележника/надлежног суда);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој 
се реализује инвестиција која је предмет  пријаве Под-
носиоца захтева (оригинал или оверена  фотокопија-ове-
ра код јавног бележника/надлежног суда) када непокрет-
ност није у власништву подносиоца пријаве; 

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакуп-
цу дозвољава извођење радова који су предмет пријаве 
(оригинал или фотокопија-овера код јавног бележника/
надлежног суда) када непокретност није у власништву 
подносиоца пријаве;

4. Акт надлежног органа којим се дозвољава извођење 
грађевинских радова (оригинал или  оверена фотоко-
пија-овера код јавног бележника/надлежног суда);

5. Акт о  упису  у републички регистар произвођача вина 
и регистар произвођача ракије  (за привредне  субјек-
те-произвођаче вина и произвођаче ракије)-оригинал 
или  оверена фотокопија-овера код јавног бележника/на-
длежног суда;

6. Предмер и предрачун радова и опреме израђен од стране 
одговорног пројектанта (оригинал или  оверена фотоко-
пија-овера код јавног бележника/надлежног суда).

За тачку 2.  Намене средстава:

- Процена вредности сачињена од стране овлашћеног суд-
ског вештака (уколико је     предмет пријаве  набавка  по-
ловне машине или опреме која није старијa од 5 година);

За тачку 3. Намене средстава:

- Уговор о закупу  са привредним субјектом (закуподавцем 
објекта) за намену  из члана 4. тачка 3, почев од дана рас-
писивања Конкурса уколико подносилац пријаве није 
власник објекта за дегустацију (оригинал или оверена фо-
токопија-овера код јавног бележника/надлежног суда); 

- уговоре о промоцији, пласману производа, комисиону 
или комерцијаном излагању са најмање 10 произвођа-
ча или са најмање једним удружењем произвођача хра-
не или пића са територије АП Војводине (оригинал или 
оверена фотокопија-овера код јавног бележника/надлеж-
ног суда).

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српском језику са овером судског тумача.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле пријаве са припадајућом документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након ис-
тека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се сма-
тра пријава предата најкасније на дан истека рока непосред-
но на писарници Секретаријата или која је најкасније истог 
дана послата поштом Секретаријату, а што се види из печата 
или потврде поште или другог професионалног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашће-
них лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом и 
пријаве које се не односе на Конкурсом предвиђене намене 
и које су супротне одредбама  Правилника и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили Средства Секрета-
ријата, а у уговореном року нису испунили раније угово-
рену обавезу према Секретаријату или његовом правном 
претходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова);

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата.

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми: 
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ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и другим планским документима 10 0

2.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  2016. 
до 2025. године, као део простора туристичких дестинација (за тачку  1. Намене средстава, односи се на седиште 
објекта који је предмет пријаве, а за тачке 2. и 3.  намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)

10 0

3. Жена-власница капитала привредног субјекта/оснивачица предузетничке радње 10 0

4. Временски период претходног обављања делатности 

- Од 1 до 3 године 5

- Од 4 до 10 година 10

- Преко 10 година 15

5. Степен развијености локалне самоуправе (за тачке 1.Намене средстава, односи се на седиште објекта који је 
предмет пријаве, за тачке 2 и 3 Намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)

- Степен развијености од  изнад републичког просека и од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15

6. Број запослених

- До 5 5

- Од 5 до 10 10

- Преко 10 15

7. Тржишни потенцијал 30 0

8. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2017. 10 0

9. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта Подносиоца пријаве 10 0

10. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0 - 30

11. Економска и функционална оправданост пројекта 0 - 30

12. Усклађеност архитектуре и габарита објекта са амбијенталном целином (за 1А Намене средстава) 0 - 30

13. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета 0 - 30

14. Оригиналност и аутентичност пројекта (за 1А) Намене средстава)) 0 - 30

15. Дугорочност и одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 0 - 30

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ 

1. Има најмање 2 потписана  уговора са туристичким агенцијама о организовању посета туриста у дегуста-
ционим објектима 15 0

2. Поред сопствене производње поседује најмање 2 потписана уговора о сарадњи са произвођачама хране или 
произвођачима пића са територије АП Војводине 20 0

3. Има  уговоре о промоцији, пласману производа, комисиону или комерцијаном излагању са најмање 15 про-
извођача или са намање два удружења произвођача хране или пића са територије АП Војводине 40 0

4. Комплементарност дегустационог објекта са укупном туристичком понудом општине/града у коме се на-
лази 0 - 20

5. Дегустациони објекат је део туристичке понуде Подносица пријаве коју промовише Туристичке организа-
ције града/општине 15 0

6. Иновативност машина и опреме 10 0

7. Значај пројекта за развој привредне понуде АПВ 0-30

У случајевима када су пројекти делом реализовани до доношења Одлуке, а делом ће се реализовати након дошења Одлуке, Комисија 
ће ценити значај и степен реализације пројекта.



13. јун 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 28 - Страна 1465

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу  вредновања и рангирања 
пријављених пројеката, на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Корисник средстава је дужан да у року од три дана након доно-
шења Одлуке достави потписану и оверену  Изјаву: 

- о давању сагласности на одобрени износ средстава; 
- да предмет пријаве неће отуђити или дати другом прив-

редном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 24 
месеца од дана потписивања уговора о додели бесповрат-
них средстава.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава се врши по принципу рефундације.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од:

- 30 дана од дана доношења Одлуке (за пројекте који 
су реализовани до дана доношења Одлуке); 5

- 15 дана након реализације пројекта (за пројекте 
који се реализују после датума доношења Одлуке , 
а најкасније до 30.11.2018.године) 

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројек-
та, оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;

5 Реализованим пројектом се сматра да  је пројекат у целости реали-
зован у складу са пријавом закључно са исплатом средстава, добављачу 
или пружаоцу услуге, видљивом на изводу из банке Корисника средстава

- оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-
ментације које  прате табеларни преглед: рачуна са спе-
цификацијом радова и опреме, отпремница, извода из 
банке и другим доказима. Наведена фотокопија докумен-
тације мора бити оверена од стране овлашћеног лица Ко-
рисника средстава.

- Гарантни лист за за пројекте из тачке 2. Намене средста-
ва (изузев за половне машине или опреме која није ста-
рија од 5 година)

- акт  надлежног органа за извођење грађевинских радова 
(за тачку 1. А) Намене средстава)6

- по потреби омогући Секретаријату мониторинг над 
спровођењем пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници 
приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у 
његовом финансирању учествовала Аутономна покраји-
на  Војводина - Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам.

Корисници средстава су у обавези да  након реализације 
пројекта и потписивања Уговора на адреси где је реализован 
пројекат на видљивом месту поставе таблу са јасно видљивим 
натписом „ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН УЗ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 
И ТУРИЗАМ“. На табли треба да буде јасно видљив грб Републи-
ке Србије и грбови Аутономне покрајине Војводине, испод којих 
је исписано: „Република Србија, Аутономна покрајина Војводина 
– Покрајински секретаријат за привреду и туризам“ (за тачке 1А). 
Намене средстава)).

Корисници средстава су дужни да видљиво означе, налепни-
цом/плочицом коју преузимају од Секретаријата приликом пот-
писивања уговора, предмет пријаве. (за тачку 2.и 3. Намене сред-
става).

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

6 Oдноси се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014 i 
145/2014)  (грађевинска дозвола)
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Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно 
да сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни 
дан.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина - пeт-
наeсти, а крај - послeдњи дан у мeсeцу, ако што друго нe произ-
лази из Правилника.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

606.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК
 О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АП  ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години (у даљем 
тексту: Правилник) уређују се  циљеви, намена, поступак доделе 
бесповратних средстава,  као и други битни елементи од значаја 
за доделу бесповратних средстава. 

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обез-
беђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП 
Војводине за 2018. годину, Програм 1507 – уређење и развој у 
области туризма, Програмска активност 1001 – развој турис-
тичког потенцијала АП Војводине, Економска класификација 
454 – Субвенције приватним предузећима, 4542 – Капиталне 
субвенције приватним предузећима  из извора финансирања 01 
00 – Приходи из буџета, у циљу унапређења туристичке понуде 
АП Војводине,  кроз: 

- Подршку развоју туризма у АП Војводини кроз подсти-
цање рада привредних субјекта са циљем подизања ни-
воа квалитета услуга угоститељских објеката; 

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП 
Војводине;

- Повећања броја ноћења и продужења боравка туриста у 
АП Војводини кроз унапређење квалитета услуга и до-
датних туристичких садржаја у постојећим  угоститељс-
ким објектима;

- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и 
отварања нових радних места, те пораст пореских при-
хода и накнада Републике Србије; 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.  

Средства из члана 2. Правилника додељују се најмање једном 
годишње на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине 
у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за пројекте:

1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката турис-
тичке супраструктуре71 кроз субвенционисање:

А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, са-
нације и инвестиционог одржавања угоститељских 
објеката у складу са Законом о планирању и изградњи; 

Б) израде пројектно техничке документације за актив-
ности из тачке 1. под А.

2. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких 
садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз суб-
венционисање:

- опремањa угоститељских објеката додатним садр-
жајима на начин предвиђен Законом о планирању и 
изградњи.

3. Подизања квалитета услуга и капацитета угоститељских 
објеката кроз:

- субвенционисање набавке машина и опреме за угос-
титељску делатност.

4. Унапређења иновативности привредних субјеката у 
обављању угоститељске и туристичке делатности кроз 
субвенционисање:

- увођења технолошких иновација у промоцији и 
пословању угоститељских објеката.

Прихватљиви трошкови:

За тачку 1. под А:

• изградња објекта обухвата: претходне радове, припрем-
не радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор 
у току грађења објекта; 

• доградња објекта обухвата: извођење грађевинских и дру-
гих радова којима се изграђује нови простор ван постојећег 
габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину;

1 Туристичка супраструктура- угоститељски објекти као и галерије, 
изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са 
угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја 
или са њима чине јединствену целину (Закон о туризму- („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010,99/2011, 93/2012 и 84/2015)
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• реконструкција објекта обухвата: извођење грађевин-
ских радова на постојећем објекту у габариту и волуме-
ну објекта, којима се утиче на стабилност и сигурност 
објекта и заштиту од пожара; мењања конструктивних 
елемената или технолошки процес; мењање спољног из-
гледа објекта или повећање броја функционалних једи-
ница, замену уређаја, постројења, опреме и инсталација 
са повећањем капацитета;

• адаптација објекта обухвата: извођење грађевинских 
и других радова на постојећем објекту, којима се врши 
промена организације простора у објекту, врши замена 
уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капа-
цитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност 
објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења 
спољни изглед и не утиче на безбедност суседних обје-
ката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине;

• санација објекта обухвата:  радове на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, 
односно замена конструктивних елемената објекта, који-
ма се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност су-
седних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче 
на заштиту природног и непокретног културног добра, од-
носно његове заштићене околине, осим рестаураторских, 
конзерваторских радова и радова на ревитализацији;

• инвестиционо одржавања објекта обухвата: извођење 
грађевинско-занатских, односно других радова зависно 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објекта у току експлоатације. 

За тачку 1. под Б)

• израда пројектно – техничке документације, израђене и 
оверене од стране овлашћеног лица, у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи искључиво за нове турис-
тичке објекте који се изграђују по систему „greenfield“ 
или адаптација девастираних објеката по принципу 
„brownfield“.   

За тачку 2.

- опремање угоститељског објекта додатним садржајима, 
који треба да утичу на продужење боравка туриста (опре-
мање: спортских терена, теретана, сала за билијар и стони 
тенис, куглана, базена на отвореном и у затвореном прос-
тору, дечијег игралишта, spa и wellness центара и сл.) 

За тачку 3.

- набавке  професионалних машина и опреме за угости-
тељство, намењених за припрему хране, пића и напита-
ка. Под набавком се подразумева набавка нових и полов-
них (не старије од 5 година) професионалних машина  и 
опреме  који чине функционалну целину и то: максимал-
но, укупно 10 (десет)  комада машина и/или опреме од 
највише 3 (три) различита добављача/продаваца;

- угоститељска опрема која својим технолошким каракте-
ристикама и начином употребе служи припреми хране 
и напитака или пружању угоститељских услуга на ино-
вативан начин и тиме подиже квалитет понуде у одно-
су на просечну понуду угоститељског тржишта а наро-
чито засновану на принципима „припреме након одле-
жавања“, „припреме на пари“ или принципима „кување 
и вакумирање“ и „кување и хлађење“ (нпр. Конвектома-
ти, пећи на ћумур за припрему стекова, коморе за одле-
жавање стекова, „paco jet“ блендери, „hot mix“ мешаоне, 
„termo souc“ и „termo wide“ кувала, и сл.). 

За тачку 4 

- набавка информационих система, софтвера и интегриса-
не информационе системе.  Под набавком софтвера под-
разумева се набавка новог професионалног (апликати-
вног) софтверског пакета/алата у функцији пословања 
угоститељских објеката и управљања у угоститељским 
објектима. 

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказани 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
пројекта искључиво су они који су плаћени на текући рачун до-
бављача и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања).

Неприхватљиви трошкови:

• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организо-

вање игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и 

др.);
• ситан инвентар за припремање хране, пића и напитака;
• клима уређаји-које нису део система, вентилатори-који 

нису део система, алармни системи;
• светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, па-

нои и сл.);
• настали путем асигнације и компензације;
• који су везани за пројекте који су суфинансирани  од 

стране Секретаријата. 
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима;

Право учешћа на конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је регистрован у Агенцији за привредне регистре до 
28.02.2018. године и има седиште, односно регистрован 
огранак на територији АП Војводине; 

2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3)  да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
4)  да није у групи повезаних лица у којој су неки од члано-

ва велика правна лица;
5)  да није користио средства по  другом основу за исту на-

мену;
6) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секре-

таријату; 
7) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

8) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у 
пословању) у 2017. години;

9) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно из-
вршилац услуге не представљају повезана лица у складу  
са  законом;

10) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне го-
дине (период 2016-2018. године) није примио дозвољену 
de minimis државну помоћ чија би висина заједно са тра-
женим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 
динара; 

11) да Република Србија, Аутономна покрајина или једини-
ца локалне самоуправе нема већинско учешће у влас-
ништву.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1)  да обавља угоститељску делатност као претежну делат-
ност или има регистрован огранак за обављање угости-
тељске делатности;

2)  да је издат акт  надлежног органа који одређују правила 
градње за одређену локацију или за извођење грађевин-
ских радова82 (за тачку 1. под А  и тачку 2. Намене сред-
става); 

3)  да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца 
почев од дана расписивања Конкурса уколико подноси-
лац пријаве није и власник објекта;

4)  да је прибавио процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака. (за тачку 3. Прихватљивих 
трошкова, алинеја 1, уколико је предмет пријаве набавка  
половне машине или опреме која није старија од 5 годи-
на).

Подносилац пријаве може да поднесе једну пријаву за једну на-
мену средстава93.

Документација која се подноси на Конкурс

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси:

1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац пријаве на 
Конкурс (преузима се са интернет презентације Секрета-
ријата www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана од датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу), при чему је подно-
силац обавезан да достави решење, односно извод (ори-
гинал или фотокопија оверена код надлежног органа за 
оверу) о свакој промени регистрованог податка која је ре-
гистрована у року од 60 дана пре дана расписивања кон-
курса, као и у току трајања конкурса, а све до тренут-
ка објављивања одлуке Комисије на интернет страни Се-
кретаријата ;

3. Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за 
трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  ра-
чун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних сред-
става);

4. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио 

доспеле порезе и доприносе, не старије од 30 дана 
пре објављивања Конкурса (оригинал или фотоко-
пија оверена од стране јавног бележника) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подноси-
лац пријаве измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода, не старије од 30 дана пре 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија 
оверена од стране јавног бележника);104

5. (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија Извештаја     за ста-
тистичке потребе (SI) са стањем на дан 31. децембар 
2017. године који је предат АПР (обрасци:  биланс стања, 
биланс успеха и статистички биланс);

 (б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског биланса 
обвезника пореза на доходак грађана на приходе од са-
мосталне делатности за 2017. годину (образац ПБ2) са 
обавештењем ПУ о успешном пријему;

2 Oдноси се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014 i 
145/2014)  (решење о локацијским условима или грађевинска дозвола)

3 Под једном наменом средстава се подразумева намена искључиво  из 
једне тачке или једне подтачке.

4 У случају да надлежни орган није у могућности да благовремено 
изда предметно Уверење, потребно је доставити доказ да је захтев за при-
бављање потребне документације поднет, а Уверење доставити најкасније 
у року од петнаест дана од датума истека Конкурса.

 (в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне 
књиге на задњи дан месеца који претходи дану расписи-
вања Конкурса (за привредне субјекте који су основани 
од 01.01.2018. године до 28.02.2018. године)

 (г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца 
КПО, потврда од свих пословних банака о промету на 
рачуну у 2017. и 2018. години и фотокопија Решења на 
порез од прихода од самосталне делатности;

6. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
пројекте реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);115 (за тачке 1.Б, 2., 3. и 4. Намене средстава);

7. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за пројекте који ће се реализовати на-
кон датума расписивања Конкурса (оригинал или овере-
на фотокопија од стране Подносиоца пријаве);127 (за тач-
ке 1.Б, 2., 3. и 4. Намене средстава)

8. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 

- о прихватању услова утврђених конкурсом;
- да су дати подаци у Пријави истинити и веродостој-

ни;
- да нема неизмирених обавеза према Покрајинском 

секретаријату за привреду и туризам, односно     ње-
говом правном претходнику;

- о примљеној дозвољеној de minimis државној по-
моћи у три узастопне фискалне године (период 2016-
2018. године);

- о сагласности за коришћење датих података;
- о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
- да није у групи повезаних лица у којој су неки од 

чланова велика правна лица;
- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 

извршилац услуге  не представљају   повезана  лица 
у складу са законом;

- да  Република Србија, аутономна покрајина или је-
диница локалне самоуправе нема већинско учешће у   
власништву. 

Додатна документација:

За тачку 1. Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет  пријаве Подносиоца 
захтева, не старији од  дана расписивања конкурса (ори-
гинал или оверена фотокопија извода из Катастра не-
покретности од стране јавног бележника);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој 
се реализује инвестиција која је предмет  пријаве Под-
носиоца захтева (оригинал или фотокопија оверена од 
стране јавног бележника) када непокретност није у влас-
ништву подносиоца пријаве; 

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакуп-
цу дозвољава извођење радова који су предмет пријаве 
(оригинал или фотокопија оверена од стране јавног бе-
лежника) када непокретност није у власништву подно-
сиоца пријаве;

4. Акт надлежног органа за извођење грађевинских радо-
ва у складу са чланом 6. тачка 2. Додатних услова  овог 
правилника (оригинал или  фотокопија оверена од стра-
не јавног бележника);

5. Предмер и предрачун радова и опреме израђен од стране 
одговорног пројектанта (оригинал или фотокопија ове-
рена од стране јавног бележника) (за тачку 1.А Намене 
средстава); 

5 Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница треба да буду 
у потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачке 1Б., 2., 3.и 4. На-
мене средстава 

6 Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-отпремница 
треба да буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачке 1Б., 
2., 3. и 4. Намене средстава 
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6. Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве о смештајним капацитетима који-
ма се располаже у угоститељском објекту (уколико по-
седује смештајне капацитете);  

7. Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа 
(у случају да је објекат већ категорисан)  (оригинал или 
фотокопија оверена од стране јавног бележника);  

8. Потврду о плаћеним боравишним таксама уколико је 
обвезник пријаве и плаћања. 

За тачку 2. Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој  се ре-
ализује инвестиција која је предмет  пријаве Подносио-
ца захтева, не старији од  дана расписивања конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија извода из Катастра 
непокретности од стране јавног бележника);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој 
се реализује инвестиција која је предмет  пријаве Под-
носиоца захтева (оригинал или фотокопија оверена од 
стране јавног бележника) када непокретност није у 
власништву подносиоца пријаве;

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/под-
закупцу дозвољава извођење радова који су предмет 
пријаве (оригинал или фотокопија оверена од стра-
не јавног бележника) када непокретност није у влас-
ништву подносиоца пријаве ;

4. Акт надлежног органа за извођење грађевинских радо-
ва у складу са тачком 2. Додатних услова члана 6. Пра-
вилника (оригинал или фотокопија оверена од стране 
јавног бележника);

5. Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве о смештајним капацитетима који-
ма се располаже у угоститељском објекту (уколико по-
седује смештајне капацитете);  

6. Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа 
(у случају да је објекат већ категорисан) (оригинал или 
фотокопија оверена од стране јавног бележника); 

7. Потврду о плаћеним боравишним таксама уколико је 
обвезник пријаве и плаћања.

За тачку 3.Намене средстава (тачка 3. алинеја 1. Прихватљи-
вих трошкова):

- Процена  вредности сачињена од стране овлашћеног 
судског вештака. (уколико је предмет пријаве набавка  
половне машине или опреме која није старијa од 5 го-
дина).

Подносилац пријаве може доставити и додатну документа-
цију за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу 
подстицајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и 
превод на српском језику са овером судског тумача.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, пре-
ма потреби, затражи додатну документацију и информације.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након ис-
тека рока предвиђеног у Конкурсу) Благовременом се сма-
тра пријава предата најкасније на дан истека рока непосред-
но на писарници Секретаријата или која је најкасније истог 
дана послата поштом Секретаријату, а што се види из печата 
или потврде поште или другог професионалног достављача ;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашће-
них лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом и 
пријаве које се не односе на Конкурсом предвиђене намене 
и које су супротне одредбама  Правилника и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговоре-
ну обавезу према Секретаријату или његовом правном 
претходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова);

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми: 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и другим планским документима 10 0

2.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  2016. до 
2025. године, као део простора туристичких дестинација (за тачке 1, 2 и 3 намене средстава, односи се на седиште 
објекта који је предмет пријаве, за тачке 4 и 5 намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)

10 0

3. Објекат који је предмет пријаве представља заштићено културно добро или део културног добра 15 0

4. Коришћење средстава Секретаријата у периоду 2015-2017. за наведене намене из Правилника 0 15

5. Жена власница капитала привредног субјекта/оснивачица предузетничке радње 10 0
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6. Временски период претходног  обављања делатности 

- Од 1 до 3 године 5

- Од 4 до 10 година 10

- Преко 10 година 15

7. Степен развијености локалне самоуправе (за тачке 1 и 2 намене средстава, односи се на седиште објекта који 
је предмет пријаве, за тачке 3 и 4 намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)

- Степен развијености од  изнад републичког просека и од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15

8. Број запослених

- До 5 5

- Од 5 до 10 10

- Преко 10 15

9. Тржишни потенцијал 15 0

10. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2017. 10 0

11. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта подносиоца пријаве 10 0

12. Оцењеност објекта на TripAdvisor-u или  еквивалент - ≥ 75% највише оцене 15 0

13. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0 - 30

14. Економска и функционална оправданост пројекта 0 - 30

15. Усклађеност архитектуре и габарита објекта са амбијенталном целином за тачке 1., 2. Намене средстава 0 - 30

16. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета туристичке понуде 0 - 30

17. Оригиналност и аутентичност пројекта за тачке 1., и 2. Намене средстава 0 - 30

18. Дугорочност и одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 0 - 30

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ТАЧКУ 1. НАМЕНЕ СРЕДСТАВА ( за објекте који пружају услугу смештаја)

1. Решење о категоризацији објекта који је предмет пријаве (Правилник о категоризацији угоститељских обје-
ката за смештај) 15 0

2. Смештајни капацитети којим привредни субјекат располаже

- Од 15 до 25 лежаја 5

- Од 25 до 50 лежаја 10

- Преко 55 лежаја 15

3. Износ  плаћених боравишних такси 

- Испод 100.000,00 динара 5

- Од 100.000,00 до 500.000,00 динара 10

- Преко 500.000,00 динара 15

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.
Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 

овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених пројеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

У случају када је_износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме  су одобрена сред-
ства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана почев од 
дана објаве Одлуке на званичној интернет страници Секретарија-
та, достави потписану и оверену  Изјаву: 

- о давању сагласности на одобрени износ средстава; 
- да предмет пријаве неће отуђити или дати другом прив-

редном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 24 
месеца од дана потписивања уговора о додели бесповрат-
них средстава.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
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Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава се врши по принципу рефундације.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од:

- 30 дана од дана доношења Одлуке (за пројекте који 
су реализовани до дана доношења Одлуке);137

- 15 дана након реализације пројекта  (за пројекте који 
се реализују после датума доношења Одлуке)7 

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и 
хронолошки приказ активности током реализације 
Пројекта, оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
- оригинале или оверене фотокопије финансијске до-

кументације које  прате табеларни преглед: рачуна 
са спецификацијом радова и опреме, отпремница, 
извода из банке и другим доказима. Наведена фото-
копија документације мора бити оверена од стране 
овлашћеног лица Корисника средстава.

- Гарантни лист за за пројекте из тачке 3. и 4. Наме-
не средстава (изузев за половне машине или опреме 
која није старија од 5 година)

- акт  надлежног органа за извођење грађевинских ра-
дова (за тачку 1. под А Намене средстава)148

2. да омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Корисници средстава су у обавези да  након реализације пројекта 
и потписивања Уговора на адреси где је реализован пројекат на ви-
дљивом месту поставе таблу са јасно видљивим натписом „ПРОЈЕ-
КАТ РЕАЛИЗОВАН УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОКРАЈИН-
СКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ“. На табли 
треба да буде јасно видљив грб Републике Србије и грбови Ауто-
номне покрајине Војводине, испод којих је исписано: „Република 
Србија, Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам“ (за тачке 1А. 2.  Намене средстава).

7 Реализованим пројектом се сматра да  је пројекат у целости реали-
зован у складу са пријавом закључно са исплатом средстава, добављачу 
или пружаоцу услуге, видљивом на изводу из банке Корисника средстава

8 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014 i 
145/2014)  (грађевинска дозвола)

Корисници средстава су дужни да видљиво означе, налепни-
цом/плочицом коју преузимају од Секретаријата приликом пот-
писивања уговора, предмет пријаве. (за тачке 3 и 4. Намене сред-
става).

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Кон-
курс, Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана 
рока одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

607.

На основу 16, 24. и 43.  Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др.од-
лука, 37/16 и 29/17), Уредбe о средствима за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник 
РС”, број 16/2018), покрајински секретар за привреду и туризам 
доноси  

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање трошкова организације регионал-
них међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 
2018. години (у даљем тексту: Правилник) се уређују  циљеви, на-
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мена средстава, висина укупних средстава, износ средстава пре-
ма намени, поступак доделе бесповратних средстава, као и други 
битни елементи од значаја за доделу бесповратних средстава.

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2018. годину, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности 
привреде, Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем 
сајамских наступа, Економска класификација 481 – дотације не-
владиним организацијама из извора финансирања  01 00 – Прихо-
ди из буџета, у циљу:  

  
- Подршка развоју привреде и туризма у АП Војводини 

кроз подстицање наступа малих привредних субјеката 
сa територије Аутономне покрајине Војводине, на Реги-
оналним међународним сајмским манифестацијама (у 
даљем тексту: Сајам);

- Унапређење конкурентности привреде АП Војводине на 
регионалном и домаћем тржишту;

- Повећање производње у АП Војводини;
- Отварање нових радних места;
- Промоцијa туристичке понуде АП Војводине на сајмови-

ма од регионалног и међународног значаја. 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства су намењена приредним коморама и удружењима сa се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за организа-
цију међународних регионалних сајмова на основу Јавног конкурса 
о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова ор-
ганизације регионалних међународних сајамских манифестација у 
АП војводини у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс). 

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услово учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена привредним коморама и удружењима за 
организацију регионалних међународних специјализованих (за 
одређену врсту производа)  сајмова.  

.
Прихватљиви трошкови за организовање Сајма: 

а) Трошкови обезбеђења логистике сајамске манифеста-
ције - материјални трошкови: трошкови закупа простора, 
услуге изнајмљивања бине, штандова, столова, клупа, 
столица, мобилних тоалета; услуге пружања професио-
налног обезбеђења за време манифестације; изнајмљи-
вање пратеће опреме техничке подршке и аудио визуел-
не опремe, као и режијски трошкови за месец у којем се 
одржава манифестација (струја, вода, интернет и сл.) Об-
рачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања сајма;  

б) Трошкови куповине пехара и медаља уколико сајамска 
манифестација има такмичарски карактер;

в) Трошкови информисања јавности и видљивости сајам-
ске манифестације: трошкови припрема пропагандног 
материјала за сајамску манифестацију (трошкови израде 
штампаног материјала као што су  обавештења, сертифи-
кати, програми, постери и остали рекламно пропаганд-
ни материјали), трошкови медијског оглашавања (израда 
спотова, реклама, оглашавања у медијима и слично). 

г) Административни трошкови издавања комуналних доз-
вола за организовање Сајма. 

Износ трошкова информисања јавности и видљивости Сајма 
прихвата се највише до 50% од укупних (а+б+в+г) прихватљивих 
трошкова организовања Сајма.

Износ трошкова куповине пехара и медаља за Сајам прихвата 
се највише до 10% од укупних (а+б+в+г) прихватљивих трошкова 
организовања Сајма. 

Прихватљиви трошкови реализовани приликом организације 
Сајмова су они који су плаћени на текући рачун добављача и пру-
жаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који су фактури-
сани на име Корисника средстава, односно исказани на рачунима 
издатим на име Корисника средстава. 

Неприхватљиви трошкови су:

- трошкови активности на припреми  програма;
- трошкови који се не односе на период спровођења 

пројекта;
- заостали дугови, губици  и камате; 
- трошкови плаћања путем компензације и цесије; 
- трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организо-

вање игара на срећу и сл;
- трошкови  куповине и набавке опреме и сл;
- куповина  земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
- трошкови  партнера у пројекту;
- трошкови који нису предвиђени спецификацијом трош-

кова која је саставни део Пријаве; 
- губици настали приликом конверзије валуте;
- трошкови дневница;
- трошкови смештаја; 
-  трошкови репрезентације;  
- трошкови уговора ангажованих лица на сајамској мани-

фестацији;
- трошкови израде и ажурирања интернет страница; 
- сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају  привредне коморе и удру-
жења грађана са територије Аутономне покрајине Војводине,  
који су уписани у  регистар Агенције за привредне регистре, који 
својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве). 

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим ус-
ловима:

1. Да је уписан у  регистар  Агенције за привредне регистре 
пре 01.01.2018. године;

2. Да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3. Да сајамска манифестација има утврђен датум, време и 

место одржавања;
4. Да аплицира само с једним пројектом;
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5. Да организатор Сајма поседује програм Сајамске мани-
фестације. 

6. Да Подносилац пријаве и добављач, подносилац рачуна 
за извршене услуге нису  повезана лица. 

Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси:

1. У потпуности испуњен образац пријаве на Конкурс 
(преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); Буџет 
пројекта је саставни  део пријаве;

2. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве да је измирио све 
доспеле обавезе јавних прихода закључно са 31.12.2017. 
године; 

3. Фотокопија ОП обрасца;
4. Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца 

пријаве;
5. Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за 

трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  ра-
чун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних сред-
става);

6. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
сајмове реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);

7. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за сајмове који ће се реализовати на-
кон датума расписивања Конкурса (оригинал или овере-
на фотокопија од стране Подносиоца пријаве);

8. Програм сајамске манифестације (датум, време, место, 
сатница дешавања) потписан и печатиран од стране Под-
носиоца пријаве;

9. Документација са којом се доказује (предуговор, уго-
вор, споразум и сл.) да је организатор обезбедио опера-
тивно-техничке услове за организовање Сајма (простор, 
пратећу опрему техничку подршку, аудио визуелну опре-
му);

10. Фотокопија Статута удружења грађана на којој је видљи-
ва овера АПР-а; 

11. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о броју посетилаца 
на Сајму; 

12. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању услова 
за доделу средстава;

13. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о тачности података 
наведених у пријави на Конкурс.

Поред обавезне документације, потребна документација за од-
лучивање је и следећа документација:

1. препорука за одржавање регионалне међународне сајам-
ске манифестације добијена од града, општине или мес-
не заједнице или Туристичке организације локалне само-
управе са територије седишта Подносиоца пријаве или 
Туристичке организације Војводине ; 

2. доказ о финансијској подршци  суорганизатора или дона-
тора - Потврда о суфинансирању; 

3. документација којом се доказује вишегодишњи контину-
итет  и/или јубилеј одржавања регионалне међународне 
сајамске манифестације (изјава, исечци из новина и сл).

 Документација достављена на Конкурс се не враћа. 

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу); Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које су супротне одредбама  Правилни-
ка и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили Средства Секрета-
ријата, а у уговореном року нису испунили раније угово-
рену обавезу према Секретаријату или његовом правном 
претходнику (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова).

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.
Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 

узимати следећи критеријуми:  

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ БОД

1. Број излагача на претходно одржаној манифестацији:

- преко 50 излагача 5

- преко 100 излагача 10
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2. Број излагача који су по први пут наступили на претходно одржаној манифестацији:

- преко 5 излагача 5

- преко 10 излагача 10

3. Број излагача у 2018. години:

- преко 50 излагача 5

- преко 100 излагача 10

4. Број излагача у 2018. години који по први пут наступају на сајму:

- преко 5 излагача 5

- преко 10 излагача 10

5. Очекивани резултати у 2018. години,  укупна вредност склопљених уговора на сајму (у динарима, РСД):

- преко 1 милион динара 10

- преко 3 милиона динара 20

6. Буџет сајамске манифестације у 2018. години (у динарима, РСД):

- преко 1 милион динара 5

- преко 3 милиона динара 10

7. Одржавање Сајма финансијски подржавају  суорганизатори или донатори (у динарима, РСД):

- преко 300.000 динара 5

- преко 800.000 динара 10

8. Учешће жена у власништву

50 – 66% у власништву жене(а) 5

67 – 100% у власништву жене(а) 10

9. Квалитет програма сајамске манифестације 0-30

Укупно бодова (од 0 до 120)

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 
11. овог правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката.

Рок за утврђивање листе из става 2. овог члана, не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 2. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Секрета-
ријат доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава Секретаријат доноси у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 8. овог члана објављује се на званичној интер-
нет страници Секретаријата и на порталу е-Управа.  

Одлука из става 8. овог члана је коначна и против ње се не може 
уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме су одобрена сред-
ства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана након 
доношења Одлуке достави потписану и оверену Изјаву о давању 
сагласности на одобрени износ средстава. 

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.  

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава се врши по принципу рефундације.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о наменски утроше-
ним Средствима:

• у року од 15 дана од дана завршетка сајамске мани-
фестације (за манифестације које ће се одржавати 
после доношења Одлуке);

• у року од 30 дана од дана доношења Одлуке (за 
сајамске манифестације које се буду одржале до до-
ношења Одлуке).   

Извештај о наменски утрошеним Средствима треба да садржи:

• наративни део (основни подаци о пројекту, ангажовани 
тим, опис и хронолошки приказ активности на реализа-
цији пројекта, општи утисак о реализацији пројекта, оп-
равданост и слично) уз фото-документацију са одржане 
сајамске манифестације;
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• табеларни део  ‒ Приказ  буџета (износ Средстава који 
је одобрен од стране Секретаријата и износ утрошених 
Средстава); 

• фото-документацију са одржане Сајамске манифестације;
• оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-

ментације које  прате табеларни преглед: рачун или ра-
чун-отпремница или уговор-отпремница, уз копију одго-
варајућег извода из банке којим се доказује уплата.

2. омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације уговора.

Завршна одредба

Члан 14.

Правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар
Иван Ђоковић,с.р.

608.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Уредбe о средствима за подстицање про-
грама или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, 
број 16/2018), покрајински секретар за привреду и туризам доноси  

ПРАВИЛНИК
 О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

  УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СA ТЕРИТОРИЈЕ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
 ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА

  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 У 2018. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава удружењима 
грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине, за финан-
сирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала  

Аутономне покрајине Војводине у 2018. години - манифестације 
(у даљем тексту: Правилник) се уређују  циљеви, намена, посту-
пак доделе бесповратних средстава као и други битни елементи 
од значаја за доделу бесповратних средстава.

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2018. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институ-
цијама  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у циљу: 

- Подстицања рада удружења грађана са територије Аутоном-
не покрајине Војводине, која се баве унапређењем  туристич-
ке понуде Аутономне покрајине Војводине кроз организо-
вање туристичко-привредне манифестације од покрајинског, 
републичког и међународног значаја, као и учествовање на 
манифестацијама од покрајинског, републичког и међуна-
родног значаја (у даљем тексту: Манифестација);

- Афирмације манифестационог туризма као значајног 
фактора развоја туризма АП Војводине; 

- Унапређења квалитета постојећих манифестација и по-
већање броја учесника;

- Повећања укупне туристичке понуде АП Војводине кроз 
унапређење манифестационог туризма;

- Промоције туристичке понуде АП Војводине на манифе-
стацијама од покрајинског, републичког и међународног 
значаја. 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства су намењена удружењима грађана сa територије Ау-
тономне покрајине Војводине и додељују се најмање једном го-
дишње на основу Конкурса (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

 
Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутономне 

покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs, на порталу е-Управа, као и у једном од днев-
них гласила, који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за: 

- организовање  Манифестације или
-  учешће на Манифестацији.

Прихватљиви трошкови за организовање Манифестације:

a) трошкови обезбеђења логистике Манифестације - ма-
теријални трошкови: трошкови закупа простора, услу-
ге изнајмљивања бине, штандова, столова, клупа, столи-
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ца, мобилних тоалета; услуге пружања професионалног 
обезбеђења за време манифестације; изнајмљивање пра-
теће опреме техничке подршке и аудио визуелне опремe, 
као и режијски трошкови за месец у којем се одржава ма-
нифестација (струја, вода, интернет и сл). 

Обрачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања Манифестације;  

б) трошкови куповине пехара и медаља уколико манифе-
стација има такмичарски карактер;

в) трошкови информисања јавности и видљивости Мани-
фестације: трошкови припрема пропагандног материја-
ла за Манифестацију (трошкови израде штампаног ма-
теријала као што су обавештења, сертификати, програ-
ми, постери и остали рекламно пропагандни материја-
ли), трошкови медијског оглашавања (израда спотова, 
реклама, оглашавања у медијима и слично); 

г) административни трошкови  за прибављање комуналних 
дозвола за организовање Манифестације. 

Износ трошкова информисања јавности и видљивости Мани-
фестације прихвата се највише до 50% од укупних (а+б+в+г) при-
хватљивих трошкова организовања Манифестације.

Износ трошкова куповине пехара и медаља за Манифестацију 
прихвата се највише до 10% од укупних (а+б+в+г) прихватљивих 
трошкова организовања Манифестације.

Прихватљиви трошкови за учешће на Манифестацији:

а) Трошкови обезбеђења логистике учешћа на Манифе-
стацији - материјални трошкови: услуге изнајмљивања 
штандова, столова, клупа, столица, изнајмљивање пра-
теће опреме техничке подршке и аудио визуелне опремe.

Обрачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања Манифестације;  

б) путни трошкови: трошкови за највише два извршиоца, 
од седишта удружења до места одржавања Манифеста-
ције и то авио, аутобуски и железнички превоз за један 
одлазак и један повратак по извршиоцу или аутомобил-
ски превоз за један одлазак и један повратак за оба извр-
шиоца заједно.

Обрачун путних трошкова за авио, аутобуски и железнички 
превоз прихвата се према висини стварних трошкова цена пре-
воза. Обрачун трошкова превоза аутомобилом прихвата се тако 
што се број пређених километара множи са 30% цене једног литра 
бензина типа BMB 95;

в) трошкови информисања јавности и видљивости учешћа 
на Манифестацији: трошкови припреме и израде пропа-
гандног материјала за учешће на Манифестацији. 

Износ трошкова информисања јавности и видљивости учешћа 
на Манифестацији прихвата се највише до 50% од укупних 
(а+б+в) прихватљивих трошкова учешћа на Манифестацији.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
Манифестације су трошкови који су плаћени на текући рачун до-
бављача и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који 
су фактурисани на име Подносиоца пријаве (Корисника средста-
ва), односно исказани на рачунима издатим на име Подносиоца 
пријаве (Корисника средстава).

Неприхватљиви трошкови су:

- трошкови активности на припреми  програма;
- трошкови који се не односе на период спровођења 

пројекта;
- заостали дугови, губици  и камате;
- трошкови плаћања пореза и царина, зарада,  организо-

вање игара на срећу и сл;

- трошкови  куповине и набавке опреме и сл;
- куповина  земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
- трошкови  партнера у пројекту;
- трошкови који нису предвиђени спецификацијом трош-

кова која је саставни део Пријаве; 
- губици настали приликом конверзије валуте;
- трошкови дневница;
- трошкови смештаја;
- трошкови уговора ангажованих лица на Манифестацији;
- трошкови израде и ажурирања интернет страница; 
- сви остали трошкови  који нису наведени под при-

хватљивим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине, уписана 
у регистар Агенције за привредне регистре са активним стату-
сом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Кон-
курса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Бесповратна средства не додељују се: физичким лицима, инди-
ректним корисницима буџета Аутономне покрајине Војводине, 
привредним субјектима и другим корисницима чије је финансирање 
уређено актима које доносе или на њих дају сагласност Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим ус-
ловима:

1. Да је уписан у  регистар  Агенције за привредне регистре 
пре 01.01.2018. године;

2. Да је Манифестација убележена у Календар манифеста-
ција и фестивала Туристичке организације Војводине (за 
организовање Манифестације на територији АП Војво-
дине);

3. Да је Манифестација убележена у Календар манифеста-
ција и фестивала Туристичке организације Војводине (за 
учешће на манифестацији која се одржава на територији 
АП Војводине) или Календар догађаја Туристичке орга-
низације Србије (за учешће на Манифестацији која се 
одржава на територији града Београда и општина и гра-
дова на територији централне Србије);

4. Да има приложено позивно писмо организатора Мани-
фестације или потврду од стране организатора Манифе-
стације да се удружење налази на списку учесника Ма-
нифестације (за учешће на Манифестацији);

5. Да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
6. Да Манифестација има утврђен датум, време и место 

одржавања;
7. Да аплицира само с једним пројектом;
8. Да организатор Манифестације поседује програм Мани-

фестације.

Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси:

1. У потпуности испуњен образац пријаве на Конкурс 
(преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); Буџет 
пројекта је саставни  део пријаве;

2. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве да је измирио све 
доспеле обавезе јавних прихода закључно са 31.12.2017. 
године; 
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3. Фотокопија дела Календара манифестација и фестивала 
Туристичке организације Војводине или потврда од Ту-
ристичке организације Војводине као доказ да је Мани-
фестација уврштена у Календар (за организацију Мани-
фестације или за учешће на Манифестацији која се одр-
жава на територији АП Војводине)

4. Фотокопија дела Календара догађаја Туристичке органи-
зације Србије или потврда Туристичке организације Ср-
бије као доказ да је Манифестација уврштена у Календар 
(за организацију Манифестације или за учешће на Мани-
фестацији која се одржава на територији града Београда 
и општина и градова на територији централне Србије);

5. Фотокопија ОП обрасца;
6. Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца 

пријаве;
7. Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за 

трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  ра-
чун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних сред-
става);

8. Програм Манифестације (датум, време, место, сатница 
дешавања) потписан и печатиран од стране Подносиоца 
пријаве; (само за организаторе манифестација)

9. Документација са којом се доказује (предуговор, уго-
вор, споразум и сл.) да је организатор обезбедио опера-
тивно-техничке услове за организовање Манифестације 
(простор, пратећу опрему техничку подршку, аудио визу-
елну опрему)(само за организаторе манифестација);

10. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о броју посетилаца 
на Манифестацији (само за организаторе манифеста-
ција);

11. Фотокопија Статута удружења грађана на којој је видљи-
ва овера АПР-а;

12. Позивно писмо организатора Манифестације или потвр-
да од стране организатора Манифестације да се одређе-
но удружење налази на списку учесника Манифестације 
(за учешће на Манифестацији);

13. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању услова 
за доделу средстава;

14. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о тачности података 
наведених у пријави на Конкурс.

Поред обавезне документације, потребна документација за од-
лучивање је и следећа документација:

1. препорука за одржавање манифестације добијена од гра-
да, општине или месне заједнице или туристичке органи-
зације локалне самоуправе са територије седишта Под-
носиоца пријаве или Туристичке организације Војводи-
не (за организацију Манифестације на територији АП 
Војводине);

2. препорука за одржавање манифестације добијена  од 
стране Туристичке организације Војводине (за органи-
зацију Манифестације ван територије АП Војводине)

3. доказ о финансијској подршци суорганизатора или дона-
тора - Потврда о суфинансирању (за организацију Мани-
фестације);

4. доказ о подршци од стране туристичке организације ло-
калне самоуправе (за учешће на Манифестацији);

5. доказ о финансијској подршци од стране града, општине 
или месне заједнице или туристичке организације локал-
не самоуправе  - Потврда о суфинансирању (за учешће на 
Манифестацији); 

6. доказ о финансијској подршци од стране донатора - По-
тврда о суфинансирању (за учешће на Манифестацији); 

7. документација којом се доказује вишегодишњи конти-
нуитет и/или јубилеј одржавања Манифестације (изјава, 
исечци из новина и сл).

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле пријаве обрађује Комисија за преглед пријава са 
приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за 
доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу);

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које су супротне одредбама  Правилни-
ка и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили Средства Секрета-
ријата, а у уговореном року нису испунили раније угово-
рену обавезу према Секретаријату или његовом правном 
претходнику (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова).

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми:  
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за организовање туристичко-привредних манифестација:

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. Пројекти за манифестације које се одржавају у местима која су Стратегијом развоја туризма Републике 
Србије за период од  2016. до 2025. године, препозната као део простора туристичких дестинација, са манифеста-
цијама као једним од кључних туристичких производа

10 0

2. Да је организатор добио препоруку за одржавање манифестације од града, општине или месне заједнице 
или туристичке организације локалне самоуправе са територије седишта Подносиоца пријаве или Туристичке 
организације Војводине или препоруку од Туристичке организације Војводине за организовање Манифестације 
ван територије АП Војводине

10 0

3. Да одржавање манифестације финансијски подржавају  суорганизатори или донатори 10 0

4. Јубиларност  Манифестације (10,20,30 и више година) 10 0

5. Степен развијености локалне самоуправе (по месту одржавања манифестације)  

- Степен развијености изнад републичног просека  и Степен развијености од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од 80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености испод 60% републичког просека 15

6. Значај манифестације  

- покрајински 5

- републички 10

- међународни 15

7. Да постоји континуитет одржавања манифестације више година:  

- До две године 5

- Од три до четири године 10

- Од пет и више година 15

8. Квалитет програма манифестације који има препознатљив ефекат за развој туристичке понуде АПВ 0-30

9. Квалитет програма манифестације који има препознатљив ефекат за промоцију производа који су основ-те-
ма  манифестације 0-30

10. Оригиналност и аутентичност манифестације  0-30

за учешће на  туристичко-привредним манифестацијама

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. Да је учешће на манифестацији подржала туристичка организација локалне самоуправе са територије се-
дишта Подносиоца пријаве 10 0

2. Да је учешће на манифестацији  финансијски подржао град, општина или месна заједница или туристичке 
организације локалне самоуправе са територије седишта Продносиоца пријаве 10 0

3. Да учешће на манифестацији финансијски подржавају  донатори 10 0

4. Значај манифестације 

- покрајински 5

- републички 10

- међународни 15

5. Вишегодишњи континуитет одржавања манифестације:  

- До две године 5

- Од три до четири године 10

- Од пет и више година 15

6. Квалитет програма учешћа на манифестацији, који има за циљ промоцију туристичке понуде АП Војводине 0-30

7. Оригиналност и аутентичност учешћа на манифестацији 0-30

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 
9. овог правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката.

Рок за утврђивање листе из става 2. овог члана, не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
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Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 2. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Секрета-
ријат доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава Секретаријат доноси у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 8. овог члана објављује се на званичној интер-
нет страници Секретаријата и на порталу е-Управа.  

Одлука из става 8. овог члана је коначна и против ње се не може 
уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме су одобрена сред-
ства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана након 
доношења Одлуке достави потписану и оверену Изјаву о давању 
сагласности на одобрени износ средстава. 

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун, пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори по-
себан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  достави 
доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну (ко-
пија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава се врши по принципу  рефундације.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је:

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту:

• у року од 30 дана од дана доношења Одлуке (за Мани-
фестације које се буду одржале до доношења Одлуке);

• у року од 15 дана од дана завршетка Манифестације 
(за Манифестације које ће се одржати после доно-
шења Одлуке).

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

• наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројек-
та, оправданост Пројекта и сл;

• фото-документацију реализованог пројекта; 
• табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
• оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-

ментације које прате табеларни преглед: рачуна са спе-
цификацијом радова и опреме, отпремница, извода из 
банке и другим доказима. Наведена фотокопија докумен-
тације мора бити оверена од стране овлашћеног лица Ко-
рисника средстава.

2. омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменс-
ког и законитог коришћења Средстава, која подлежу контроли 
примене закона у области материјално-финансијског посло-
вања и наменског и законитог коришћења Средстава, коју 
обавља буџетска инспекција Аутономне покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведе да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршавања Уговора

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Завршна одредба

Члан 14.

Правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Број: 144-401-1149/2018-04
Потпредседник Покрајинске владе

и покрајински секретар
Иван Ђоковић,с.р.

609.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Уредбe о средствима за подстицање про-
грама или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, 
број 16/2018), покрајински секретар за привреду и туризам доноси  

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава удружењима 
грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког  
потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – орга-
низовање конгреса (у даљем тексту: Правилник) уређују се циље-
ви, намена, поступак доделе бесповратних средстава као и други 
битни елементи од значаја за доделу бесповратних средстава.

Циљеви

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
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2018. годину, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институ-
цијама  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у циљу: 

- Подстицања рада удружења грађана која организују кон-
грес на територији Аутономне покрајине Војводине, која 
се баве унапређењем  туристичке понуде Аутономне по-
крајине Војводине кроз организовање конгреса од по-
крајинског, републичког и међународног значаја;

- афирмација конгресног туризма као значајног фактора 
развоја туризма АП Војводине; 

- подизање професионалних стандарда конгресног тури-
зма као једном од најпрофитабилнијих облика туристич-
ких кретања;

- унапређење конгресно-туристичке понуде;
- повећање укупне туристичке понуде  АП Војводине кроз 

унапређење конгресног туризма и
- позиционирање АП Војводине као пожељне конгресне 

дестинације.

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Секретаријат додељује средства на основу Јавног конкурса о 
додели бесповратних средстава  удружењима грађана за финан-
сирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала 
Аутономне покрајине Војводине  у 2018. години – организовање 
конгреса (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услово учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс.  

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs, на порталу е-Управа, као и у једном од днев-
них гласила, који се дистрибуирају на територији АП Војводине.

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса.

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за организовање конгреса на територији 
Аутономне покрајине Војводине. 

Прихватљиви трошкови за конгресе су:

a) материјални трошкови: трошкови закупа простора, из-
најмљивања пратеће опреме техничке подршке и аудио 
визуелне опремe, као и режијски трошкови (струја, вода, 
интернет и сл);

Обрачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања конгреса;

б) путни трошкови: за највише пет предавача на конгресу, 
од места пребивалишта предавача до места одржавања 
конгреса и то авио, аутобуски, железнички и аутомобил-
ски превоз за један долазак и један одлазак по предава-
чу за сваки дан трајања конгреса, а за предаваче који-
ма је обезбеђен смештај за један долазак и један одлазак 
на конгрес. Путни трошкови за авио, аутобуски и желез-
нички превоз прихвата се према приложеној превозној 

карти. Обрачун трошкова превоза аутомобилом прихвата 
се тако што се број пређених километара множи са 30% 
цене једног литра бензина типа BMB 95 без ПДВ-а;

в) трошкови смештаја: за највише пет предавача чије је ме-
сто пребивалишта удаљено више од 30 км од места одр-
жавања конгреса, а највише за број дана трајања конгре-
са у хотелу на бази полупансиона;

г) трошкови симултаног превода током трајања конгреса: 
за највише три извршиоца са пратећом опремом; 

д) трошкови информисања јавности и видљивости конгре-
са: обухватају трошкове припреме пропагандног мате-
ријала за конгрес (трошкови израде штампаног материја-
ла, обавештења, сертификати, програми, постери и ос-
тали рекламно пропагандни материјали), трошкови ме-
дијског оглашавања (израда спотова, реклама, оглаша-
вања у медијима и слично); 

ђ) административни трошкови: обузватају трошкове за изда-
вање административних дозвола за организовање конгреса.

Tрошкови информисања јавности и видљивости конгреса при-
хватају се највише до 50% од укупних (а+б+в+г+ђ) прихватљивих 
трошкова организовања конгреса.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом организовања 
конгреса су трошкови који су плаћени на текући рачун добавља-
ча и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који су 
фактурисани на име Подносиоца пријаве (Корисника средстава), 
односно исказани на рачунима издатим на име Подносиоца прија-
ве (Корисника средстава).

Неприхватљиви трошкови су:

• трошкови активности на припреми програма;
• трошкови који се не односе на период спровођења 

пројекта;
• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организо-

вање игара на срећу и сл;
• трошкови куповине и стицања опреме и сл;
• куповина земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
• трошкови партнера у пројекту;
• трошкови који нису предвиђени спецификацијом трош-

кова која је саставни део Пријаве;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• трошкови дневница;
• трошкови израде и ажурирања интернет страница;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана која ор-
ганизују конгрес на територији Аутономне покрајине Војводине, 
уписана у регистар Агенције за привредне регистре са активним 
статусом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве 
Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Бесповратна средства не додељују се: физичким лицима, инди-
ректним корисницима буџета Аутономне покрајине Војводине, 
привредним субјектима и другим корисницима чије је финансирање 
уређено актима које доносе или на њих дају сагласност Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим ус-
ловима:

1. да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре 
пре 01.01.2018. године;

2. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
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3. да се конгрес за који се траже средства реализује у 2018. 
години;

4. да конгрес има утврђен датум, време и место одржавања 
и планирани број учесника;

5. да аплицира само с једним Пројектом;
6. да поседује програм конгреса;
7. да има искуство од минимум 2 године рада на сличним 

пројектима и/или да има реализовано више од 2 догађаја 
од покрајинског, републичког или међународног значаја.

Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација коју Подносилац пријаве  подноси: 

1. Испуњен образац пријаве на Конкурс (преузима се са 
сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); Буџет пројекта је сас-
тавни део пријаве;

2. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве да је измирио све 
доспеле обавезе јавних прихода закључно са 31.12.2017. 
године;

3. Фотокопија ОП обрасца;
4. Фотокопија или ошитавање личне карте одговорне особе 

подносиоца пријаве;
5. Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за 

трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  ра-
чун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних сред-
става);

6. Програм конгреса (датум, време, место, сатница де-
шавања), потписан и печатиран од стране подносиоца 
пријаве;

7. Документација са којом се доказује (предуговор, уговор, 
споразум и сл.) да је организатор обезбедио оператив-
но-техничке услове за организовање Конгреса (простор, 
пратећу опрему техничку подршку, аудио визуелну опре-
му);

8. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о броју учесника на 
конгресу;

9. Фотокопија Статута удружења грађана на којој је видљи-
ва овера АПР-а са свим овереним изменама и допунама 
уколико их је било након доношења; 

10. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању услова 
за доделу средстава;

11. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о тачности података 
наведених у пријави на Конкурс.

Поред обавезне документације, потребна документација за од-
лучивање је и следећа документација:

1. документација којом се доказује значај и вишегодишњи 
континуитет одржавања Конгреса (изјава, исечци из но-
вина, фотографије и сл);

2. документација којом се доказује искуство од минимум 
2 године рада на сличним пројектима и/или реализација 
више од 2 догађаја од покрајинског, републичког или 
међународног значаја.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве обрађује Комисија за преглед пријава са 
приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за 
доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник.

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу); Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које су супротне одредбама  Правилни-
ка и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговоре-
ну обавезу према Секретаријату или његовом правном 
претходнику (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова).

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми:  

КРИТЕРИЈУМ БОД

да не

1. Конгрес које се одржава у местима која су Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од  2016. 
до 2025. године, препозната као део простора туристичких дестинација 10 0

2. Значај конгреса  

- покрајински 5
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- републички 10

- међународни 15

3. Континуитет одржавања конгреса више година

- до три године 5

- дужи од три године 10

4. Време трајања конгреса

- до два дана 5

- дужи од два дана 10

5. Број званичних учесника програма на конгресу у 2017. години

- До 20 учесника 5

- Преко 20 учесника 10

6. Број учесника - публике

- До 300 5

- Преко 300 10

7. Квалитет конгресног програма који има препознатљив ефекат за промоцију и развој туристичке понуде 
АПВ 0-30

8. Квалитет ванконгресног програма  који има препознатљив ефекат за промоцију туристичке дестинације 
где се Конгрес одржава 0-20

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 
9. овог правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката.

Рок за утврђивање листе из става 2. овог члана, не може бити 
дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 2. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Секрета-
ријат доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава Секретаријат доноси у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 8. овог члана објављује се на званичној интер-
нет страници Секретаријата и на порталу е-Управа.  

Одлука из става 8. овог члана је коначна и против ње се не може 
уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме су одобрена сред-
ства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана након 
доношења Одлуке достави потписану и оверену Изјаву о давању 
сагласности на одобрени износ средстава. 

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе, до висине одо-
брених и оправданих средстава. 

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава се врши на бази рефундације.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је:

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту:

• у року од 30 дана од дана доношења Одлуке (за Кон-
гресе који се буду одржали до доношења Одлуке);

• у року од 15 дана од дана завршетка Конгреса (за 
Конгресе који ће се одржавати после доношења Од-
луке, а најкасније до 30.11.2018.године).

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројек-
та, оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
- оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-

ментације које  прате табеларни преглед: рачуна са спе-
цификацијом радова и опреме, отпремница, извода из 
банке и другим доказима. Наведена фотокопија докумен-
тације мора бити оверена од стране овлашћеног лица Ко-
рисника средстава.

2. омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.
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Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведe да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Завршна одредба

Члан 14.

Правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

610.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СA ТЕРИТОРИЈЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
НА САЈМОВИМА  У ЕВРОПИ

И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ 

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава  за суфинанси-
рање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Ау-
тономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и  међуна-
родним сајмовима у Републици Србији у 2018. години, (у даљем 
тексту: Правилник) се уређују циљеви, намена, поступак доделе 
бесповратних средстава као и други битни елементи од значаја за 
доделу бесповратних средстава. 

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 

за 2018. годину,  Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурент-
ности привреде, Програмска активност 1002 – Промоција извоза 
путем сајамских наступа, Економска класификација 454 – Суб-
венције приватним предузећима, 4541 - Текуће субвенције при-
ватним предузећима из извора финансирања 01 00 – Приходи из 
буџета , у циљу:   

- Подршка развоју привреде и туризма у АП Војводини 
кроз подстицање наступа привредних субјеката сa тери-
торије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовимау 
Европи и  међународним сајмовима у Републици Србији;

- Унапређење конкурентности привреде АП Војводине на 
европском и домаћем тржишту;

- Повећање производње у АП Војводини;
- Отварање нових радних места;
- Промоција туристичке понуде АП Војводине на међуна-

родним сајмовима. 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства су намењена привредним субјектима сa територије 
Аутономне покрајине Војводине за учешће на сајмовима у Европи 
и међународним сајмовима у Републици Србији (у даљем тексту: 
Сајам) на основу Јавног конкурса о додели бесповратних сред-
става  за суфинансирање трошкова наступа привредних субјека-
та сa територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у 
Европи и  међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. 
години (у даљем тексту: Конкурс). 

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услово учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс.

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена микро, малим и средњим привредним 
друштвима и предузетницима за наступ: 

-  на сајму у Европи и
-  на међународном сајму у Републици Србији.   

Прихватљиви трошкови (трошкови  настали  изнајмљивањем,  
постављањем  и  вођењем  штанда)   су:

а. материјални трошкови: трошкови закупа простора, 
трошкови изнајмљивања штанда и пратеће опреме тех-
ничке подршке и аудио визуелне опремe, као и режијски 
трошкови (струја, вода, интернет и сл). Обрачун мате-
ријалних трошкова  прихвата се по тржишној цени пре-
ма броју дана трајања Сајма;  

б. путни трошкови: трошкови за највише два извршиоца, 
од седишта привредног субјекта до места одржавања 
Сајма и то авио, аутобуски и железнички превоз за један 
одлазак и један повратак по извршиоцу или аутомобил-
ски превоз за један одлазак и један повратак за оба извр-
шиоца заједно.  Путни трошкови за авио, аутобуски и же-
лезнички превоз прихвата се према приложеној превоз-
ној карти. Обрачун трошкова превоза аутомобилом при-
хвата се тако што се број пређених километара множи са 
30% цене једног литра бензина типа BMB 95;
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в. трошкови смештаја за највише два извршиоца, за најви-
ше број дана трајања Сајма, у хотелу категорије  са најви-
ше четири звездице („First class“) на бази полупансиона;

г. трошкови информисања јавности на Сајму: трошкови 
припреме и израде штампаног пропагандног материјала 
као што су  обавештења, сертификати, програми, посте-
ри и остали рекламно пропагандни материјали. 

Обрачун трошкова информисања јавности на Сајму прихвата 
се највише до 15% од укупних (а+б+в+г) прихватљивих трошкова 
наступа на Сајму.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом наступа на 
Сајмовима су они који су плаћени на текући рачун добављача и 
пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који су факту-
рисани на име Корисника средстава, односно исказани на рачу-
нима издатим на име Корисника средстава. Трошкови плаћања 
путем компензације и цесије нису прихватљиви.

Неприхватљиви трошкови су:

- трошкови активности на припреми  наступа;
- заостали дугови, губици  и камате;
- трошкови плаћања пореза и царина, зарада,  организо-

вање игара на срећу и сл;
- трошкови  куповине и набавке опреме и сл;
- куповина  земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
- трошкови који нису предвиђени спецификацијом трош-

кова која је саставни део Пријаве;
- губици настали приликом конверзије валуте;
- трошкови дневница;
- трошкови уговора ангажованих лица на Сајму;
- трошкови израде и ажурирања интернет страница;
- сви остали трошкови  који нису наведени под при-

хватљивим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро, мали и средњи прив-
редни субјекти са територије Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве), који су уписани у регистар 
Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) са актив-
ним статусом и то:

1. привредна друштва, регистрована у АПР-у као привред-
на друштва, која су, према финансијским извештајима за 
2016. и 2017. годину, разврстана на микро, мала и средња 
привредна друштва у складу са Законом о рачуноводству.

2. предузетници који воде двојно или просто књиговодство. 

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве  може поднети највише две пријаве и то 
једну за наступ на сајму у Европи и  једну за наступу на међуна-
родном сајму у Републици Србији, под условом да: 

1. је регистрован у Агенцији за привредне регистре пре 
01.01.2018. године;

2. је шифра претежне   делатности производна или турис-
тичка; 

3. да није користио средства  државне помоћи за наступ на 
Сајму који је предмет пријаве;

4. је позитивно пословао у 2016. и 2017. години (исказао 
нето добитак);

5. је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
6. над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
7. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 

велика правна лица;

8. према финансијском извештају за 2017. годину, има нај-
мање једно запослено лице;

9. није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 
субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима 
за доделу државне помоћи;

10. подносилац пријаве и добављач, подносилац рачуна за 
извршене услуге не могу да представљају повезана лица 
у складу са законом; 

11. је поднета апликација-пријава на Сајам за који се конку-
рише.

Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси:

1. У потпуности испуњен образац пријаве на Конкурс (пре-
узима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 

3. Биланс стања и биланс успеха компаније за претходну 
годину и план извоза за текућу годину;   

4. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне Пореске управе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јав-
них прихода, не старији од датума објављивања Конкур-
са (оригинали или оверене фотокопије) 115;

 (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија Извештаја     за ста-
тистичке потребе (SI) са стањем на дан 31. децембар 
2017. године који је предат АПР (обрасци:  биланс стања, 
биланс успеха и статистички биланс);

 (б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског биланса 
обвезника пореза на доходак грађана на приходе од са-
мосталне делатности за 2017. годину (образац ПБ2) са 
обавештењем ПУ о успешном пријему;

 (г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца 
КПО, потврда од свих пословних банака о промету на 
рачуну у 2017. и 2018. години и фотокопија Решења на 
порез од прихода од самосталне делатности;

5. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
сајмове реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);

6. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за сајмове који ће се реализовати на-
кон датума расписивања Конкурса (оригинал или овере-
на фотокопија од стране Подносиоца пријаве);

7. Кратак концепт стратегије развоја компаније; 
8. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 
(1) о прихватању услова за доделу средстава;
(2) да су дати подаци у Пријави тачни;
(3) да нема неизмирених обавеза према Покрајинском 

секретаријату за привреду и туризам;
(4) да се по неком другом основу не користе бесповрат-

на средства за исту намену;
(5) о сагласности за коришћење датих података;
(6) да није користио средства државне помоћи за наступ 

на Сајму који је предмет пријаве; 
(7) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата 

за наступе на Сајмовима;
(8) о непостојању неизмирених обавеза;
(9) о повезаним лицима;
(10) да се не воде судски поступци;

1 У случају да надлежни орган није у могућности да благовремено изда 
предметно Уверење, потребно је доставити поднесак којим се доказује да 
је захтев за прибављаање потребне документације поднет, с тим да по-
требно доставити предметна Уверења најкасније у року од десет дана од 
датума истека Конкурса.
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9. Доказ да је поднета апликација-пријава за наступ на Сајму, 
са утврђеним датумом и местом одржавања (оригинал или 
оверена фотокопија: пријаве са спецификацијом, предра-
чуна са спецификацијом, рачуна са спецификацијом и сл.). 

Уколико су документа издата на страном језику, подносилац 
пријаве обавезан је да уз оригинал достави и документа преве-
дена на српски језик. Документацију мора превести овлашћени 
судски тумач. 

Комисија задржава право да поред наведених докумената 
затражи и друга документа.

Поред обавезне документације из става 1. овог члана, потребна 
документација за одлучивање  је и следећа документација:

1. Документација којом се доказује поседовање стандарда 
и сертификата;

2. Оверене копије докумената којом се доказује да је  под-
носилац пријаве носилац награда и признања за остваре-
не пословне резултате у периоду 2016-2018. година;

3. Документација којом се доказује број ноћења страних 
туриста на територији АПВ у 2017. години у аранжману 
подносиоца пријаве, када су у питању пријаве на међу-
народним сајмовима (боравишне таксе, уговори и др.);

4. Документација којом се доказује број ноћења домаћих 
туриста на територији АПВ у 2017. години у аранжма-
ну подносиоца пријаве, када су у питању пријаве на до-
маћим сајмовима (боравишне таксе, уговори и др.);

5. Документација којом се доказује досадашња извозна 
активност у последње две пуне календарске године (за 
привредне субјекте и предузетнике који се баве произ-
водном делатношћу);

6. Документација којом се доказује реализован девизни 
прилив у последње две пуне календарске године када су 
у питању пријаве на међународним сајмовима (за прив-
редне субјекте и предузетнике који се баве туристичком 
делатношћу).

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након ис-
тека рока предвиђеног у Конкурсу); Благовременом се сма-
тра пријава предата најкасније на дан истека рока непосред-
но на писарници Секретаријата или која је најкасније истог 
дана послата поштом Секретаријату, а што се види из печата 
или потврде поште или другог професионалног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које су супротне одредбама  Правилни-
ка и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација.

• уколико се утврди да су користили Средства Секрета-
ријата, а у уговореном року нису испунили раније угово-
рену обавезу  према Секретаријату или његовом правном 
претходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова).

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми:  

За привредне субјекте и предузетнике који се баве производном делатношћу:

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. До сада коришћене средства Секретаријата за наступе на Сајмовима 0 20

2. Стандарди и сертификати 10 0

3. Број запослених:  

- Више од 5 5

- Више од 20 10

- Више од 50 15

- Више од 100 20

4. Досадашња извозна активност у последње две пуне календарске године  

- Реализован укупан извоз преко 100.000 долара 5

- Реализован укупан извоз преко 250.000 долара 10

- Реализован укупан извоз преко 500.000 долара 15

- Реализован укупан извоз преко 1 милион долара 20
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5. Награде за квалитет производа и услуга и за резултате у пословању

- Регионалне 1

- Покрајинске 5

- Републичке 10

- Међународне 15

За привредне субјекте и предузетнике који се баве туристичком делатношћу:

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. До сада коришћене средства Секретраријата за наступе на Сајмовима 0 20

2. Стандарди и сертификати 10 0

3. Број запослених:  

- Више од 3 5

- Више од 7 10

- Више од 10 15

- Више од 20 20

4. Реализован девизни прилив у последње две пуне календарске године када су у питању пријаве на међуна-
родним сајмовима  

- Реализован укупан извоз преко 10.000 долара 5

- Реализован укупан извоз преко 20.000 долара 10

- Реализован укупан извоз преко 50.000 долара 15

- Реализован укупан извоз преко 100.000 долара 20

5. Број ноћења страних туриста на територији АПВ у 2017. години у аранжману подносиоца пријаве, када су у 
питању пријаве на међународним сајмовима

- Преко 10.000 долара 5

- Преко 30.000 долара 10

- Преко 50.000 долара 15

- Преко 100.000 долара 20

6. Број ноћења домаћих туриста на територији АПВ у 2017. години у аранжману подносиоца пријаве, када су у 
питању пријаве на домаћим сајмовима

- Преко 1.000.000 динара 5

- Преко 3.000.000 динара 10

- Преко 5.000.000 динара 15

- Преко 1.000.000 динара 20

7. Награде за квалитет производа и услига и за резултате у пословању

- Регионалне 1

- Покрајинске 5

- Републичке 10

- Међународне 15

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених субјеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана након 
доношења Одлуке достави потписану и оверену  Изјаву о давању 
сагласности на одобрени износ средстава.  

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .
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Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

 Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује намен-
ски рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отво-
ри посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава се врши по принципу рефундације.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о наменски утроше-
ним Средствима:

• у року од 15 дана од дана завршетка сајамске мани-
фестације (за манифестације које ће се одржавати 
после доношења Одлуке);

• у року од 15 дана од дана доношења Одлуке (за 
сајамске манифестације које се буду одржале до до-
ношења Одлуке).   

Извештај о наменски утрошеним Средствима треба да садржи:

• наративни део (основни подаци о пројекту, ангажовани 
тим, опис и хронолошки приказ активности на реализа-
цији пројекта, општи утисак о реализацији пројекта, оп-
равданост и слично) уз фото-документацију са одржане 
сајамске манифестације;

• табеларни део  ‒ Приказ  буџета (износ Средстава који 
је одобрен од стране Секретаријата и износ утрошених 
Средстава); 

• фото-документацију са одржане Сајамске манифеста-
ције;

• оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-
ментације које  прате табеларни преглед: рачун или ра-
чун-отпремница или уговор-отпремница, уз копију одго-
варајућег извода из банке којим се доказује уплата.

2. омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници 
приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у 
његовом финансирању учествовала Аутономна покраји-
на  Војводина - Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Кон-
курс, Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана 
рока одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине“. 

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

611.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА 

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У 2018. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1. 

Правилником о додели бесповратних  средстава локалним 
самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за 
суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потен-
цијала Аутономне покрајине Војводине  у 2018. години (у даљем 
тексту: Правилник) уређују  се циљеви, намена, поступак доделе 
бесповратних средстава као и други  битни елементи од значаја за 
доделу бесповратних средстава.

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна Средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2018. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
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Програмска активност 1001 - развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 4632 – Капитални трансфе-
ри осталим нивоима власти из извора финансирања 01 00 – При-
ходи из буџета, у циљу:  

- развоја туризма на територији Аутономне покрајине 
Војводине, подстицањем  локалних самоуправа  за по-
бољшање и модернизацију туристичких потенцијала; 

-  унапређења туристичке понуде АП Војводине. 

Конкурс за доделу Средстава 

Члан 3.  

Средства из члана 2. Правилника додељују се најмање једном 
годишње на основу Конкурса за додели бесповратних средста-
ва локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине 
Војводине за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине  у 2018. 
години (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса, односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за: 

1. израду планске и пројектне документације (документи 
просторног и урбанистичког планирања, пројектно-тех-
ничка документација, студије и документи по међуна-
родним правилима неопходни за пројекте из фондова 
ЕУ и других страних донатора и сл.) од значаја за уна-
пређење туристичке понуде локалне самоуправе;

2. израду и постављање туристичке сигнализације;
3. а) уређење грађевинског земљишта и изградњу /уна-

пређење постојеће комуналне инфраструктуре као ос-
нове за развој туристичких капацитета и садржаја (из-
градња  приступних  саобраћајница и паркинг просто-
ра, електро-енергетска инфраструктура, системи за во-
доснабдевање  и  каналисање  отпадних  вода  са уређаји-
ма  за  пречишћавање  отпадних  вода, хидротехнички 
објекти у складу са прописима којима се уређује пло-
видба, телекомуникацијски системи и уређаји за мерење, 
системи за прикупљање, сортирање, одвожење и прераду 
чврстог отпада и др);

 б) реконструкцију, изградњу и опремање туристичке ин-
фраструктуре и објеката од посебног значаја за функцио-
нисање и развој туризма ( визиторски центри, туристич-
ки инфо центри, културно-историјски споменици, архе-
олошки локалитети, музеји, објекти наутичког туризма, 
објекти циклотуризма, објекти за одмор и рекреацију,  
локације на којима се одржавају туристичке манифеста-
ције, базени, конгресне дворане, туристички кампови, 
видиковци, објекти уз природне атракције и др.), као и 
изградњу, реконструкцију и опремање објеката са дру-
гим туристичким наменама и садржајима; 

 ц) уређење  земљишта  намењеног  општој  рекреацији  и 
набавку пратеће опреме (ски стазе, пешачке стазе, трим 
стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе, мобилијери, 
уређење обала река и језера, панорамски путеви и др.);

 д) унапређење бањског-здравственог туризма приме-
ном термоминералне воде и пелоида у циљу унапређења 
здравственог туризма на територији АП Војводине. 

Право учешћа на конкурсу

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са тери-
торије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Подно-
силац пријаве).  

Право учешћа на Конкурсу немају локалне самоуправе:

- које нису испуниле раније уговорену обавезу, а уговоре-
на обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату 
за привреду и туризам или његовом правном претходни-
ку (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање 
и равноправност полова).

Услови учешћа на конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве  може поднети једну пријаву за једну тач-
ку или једну подтачку Намене средстава:

1. да је пројекат у складу са циљeвима и наменом Конкур-
са;

2. да у реализацији пројекта учествује са минимално 20% 
средстава; 

3. да поседује одговарајућу одлуку/решење надлежног ор-
гана Подносиоца пријаве (за тачку 1.       намене средста-
ва);

4. да поседују одговарајуће акте издате од надлежног орга-
на, у складу са законом (за тачку 2. и 3.  намене средста-
ва);

5. да на својој територији  имају  - Центар за рехабилита-
цију – бању или spa&wellness центар, у оквиру којих ће 
реализовати пројекат (за тачку 3. д) Намене средстава);

6. да се пројекат реализује у оквиру туристичке тематске 
целине.

Потребна документација

Члан 7. 

Обавезна документација која се подноси на Конкурс: 

1. У потпуности испуњен образац пријаве на конкурс (пре-
узима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs). Буџет је 
саставни део пријаве;

2. Предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радо-
ва, оверен и потписан од стране одговорног пројектан-
та, не старији од шест месеци са нумерисаним, потписа-
ним странама и  датумом  израде) (за тачку 2 и 3.  намене 
средстава);

3. Акт издат од  надлежног органа у складу са законом (за 
тачке 1. 2 и 3. намене средстава);

4. Одлуку/решење надлежног органа Подносиоца пријаве, 
за израду планске и пројектне документације (за тачку 1. 
намене средстава);

5. Одлуку/решење надлежног органа локалне самоуправе о 
реализацији и износу учешћа у финансирању пројекта;

6. Документација којом се доказује да имају у функцији  те-
матску  целину за коју аплицирају на конкурсу ( фото до-
кументација и сл.);

7. Документација којом се доказује  обим  туристичке посе-
те локалитета  за који се  аплицира на конкурсу;

8. Документација којом се доказује  могућност  и уна-
пређење  коришћења  капацитета за терапију  термоми-
нералним  водама  и пелоидима у туристичко - релакса-
ционе намене (за тачку 3. д) намене средстава);
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9. Документација којом се доказује учешће акредитоване 
развојне агенције у пројекту (у случају ако акредитована 
развојна агеенција учествује у пројекту);

10. Попуњена, потписана и печатом оверена изјава подно-
сиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Се-
кретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији 
је рок за реализацију истекао;

11. Попуњена, потписана и печатом оверена  изјава о тачно-
сти  података из Пријаве .

Подносилац пријаве може доставити  и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу Сред-
става.

Све копије докумената морају да буду оверене и потписане од 
стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве. Дозвољена је упо-
треба факсимила уместо својеручног потписа овлашћеног лица 
Подносиоца пријаве.

Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве 
обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ 
СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор 
је дужан да, приликом закључења уговора, достави меницу као 
средство финансијског обезбеђења у складу са Законом). 

Секретаријат задржава право да од Подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање са пријавама

Члан 8. 

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу); Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које су супротне одредбама  Правилни-
ка и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуње-
них података у пријави, које садрже неразумљиве и не-
читке податке и слично), пријаве уз које није приложена 
потребна, тражена документација;

• уколико се утврди да су користили Средства Секрета-
ријата, а у уговореном року нису испунили раније угово-
рену обавезу  према Секретаријату или његовом правном 
претходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова).

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9. 

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, поред траже-
не документације, у обзир ће се узимати и испуњеност следећих 
критеријума:  

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  2016. 
до 2025. године, као део простора туристичких дестинација 10 0

2. Сарадња на пројекту са акредитованим развојним агенцијама 10 0

3. Степен развијености локалне самоуправе  

- Степен развијености изнад републичког просека и од 100% до 80% 5

- Степен развијеност од 80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености испод 60% републичког просека 15

4. Степен реализације пројекта:

Од 10% до 40% 5

до 60% 10

преко 60% 15

5. Висина обезбеђених Средстава од стране локалне самоуправе:  

од 20% до 40% 5

до 60% 10

до 80% 15
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6. Финансирање пројекта  од стране:

 - Органа и институција Републике Србије 10

 - ЕУ и других међународних фондова и организација 30

7. Дугорочност  и одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 0-30

8. Развој туристичког простора 0-30

9. Развој приоритетних туристичких производа 0-30

10. Обим туристичке посете локалитету 0-30

11. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0-30

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених пројеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Корисник средстава је дужан да у року од  три  дана од дана 
објављивања Одлуке на интернет страници Секретаријата доста-
ви потписану и оверену  Изјаву о давању сагласности на одобрени 
износ средстава. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава  закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

Обавезе корисника Средстава

Члан 12.

Корисник се обавезује  да:

- одобрена Средства  користи искључиво наменски; 
- без одлагања обавести Секретаријат о свим околности-

ма које угрожавају или онемогућавају наменски утрошак 
средстава;

- достави Секретаријату извештај о наменски утрошеним 
Средствима. Извештај мора да садржи доказе о утроше-
ним средствима и то:  документацију о спроведеном по-
ступку јавних набавки, изводе из Управе за трезор, фак-
туре, уговоре и другу финансијску документацију  ове-
реном од стране овлашћених лица;

- омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

- омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Извештај  из става 1. алинеја 3. овог члана садржи:

• наративни део (основни подаци о пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности на реализацији пројекта, оп-
равданост и слично) уз фото-документацију;

• табеларни део  ‒ Приказ  буџета:  износ Средстава који је 
добијен од стране Секретаријата, износ сопствених сред-
става, као и износ укупно утрошених Средстава;

• оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-
ментације;

Корисници по Конкурсу су дужни  да у свим јавним публика-
цијама, приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
суфинансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводина – 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Корисници средстава су у обавези да  након реализације 
пројекта и потписивања Уговора на адреси где је реализован 
пројекат на видљивом месту поставе таблу са јасно видљивим 
натписом „ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН УЗ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 
И ТУРИЗАМ“. На табли треба да буде јасно видљив грб Републи-
ке Србије и грбови Аутономне покрајине Војводине, испод којих 
је исписано: „Република Србија, Аутономна покрајина Војводина 
– Покрајински секретаријат за привреду и туризам“ (за тачке 2. и 
3. Намене средстава).

Праћење извршења уговора

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Кон-
курс, Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана 
рока одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.
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Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

612.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др. Одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне по-
литике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години 
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17) и Пословником о раду коми-
сије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурси-
ма расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство број: 104-02-31/2018-08 од 05.06.2018. 
године (пречишћен текст), покрајински секретар за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ОПРЕМУ 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА

И ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПЕЧУРАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У 2018. ГОДИНИ 

Члан 1.
 
У Правилнику о додели средстава за суфинансирање инвести-

ција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печу-
рака на територији АП Војводине у 2018. години, објављеном у 
„Сл.лист АПВ“ број 27/18,  извршене су следеће измене: 

Члан 2.

Преамбула Правилника о додели средстава за суфинансирање 
инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу 
и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години, 
мења се и гласи:

„На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др. Одлука, 37/16 и 29/17), у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне по-
литике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години 
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17) и Пословником о раду коми-
сије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурси-
ма расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство број: 104-02-31/2018-08 од 05.06.2018. 
године (пречишћен текст), покрајински секретар за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство доноси“

Члан 3.

У члану 9. став 4. иза речи „комисија је дужна да“ бришу се 
речи „заседа једном у две недеље“.

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу даном објаве у „Сл.листу АПВ“. 

У Новом Саду, 06.06.2018.године
Покрајински секретар

мр Вук В. Радојевић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО

613.

На основу члана 16. став 3 Покрајинске уредбе о грађевин-
ском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АП Војводине“, број: 45/15, 13/16 и 34/16) и 
члана 26. став 2, као и чл. 35. и 36. став 2, а у вези с чланом 32. 
тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 13. јуна 2018. године , д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

Образује се Комисија за отуђење грађевинског земљишта из 
јавне својине Аутономне покрајине Војводине, као повремено 
радно тело Покрајинске владе (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2. 

Задаци Комисије су следећи:

- спроводи поступке јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда за отуђење грађевинског земљишта из 
јавне својине Аутономне покрајине Војводине, у складу 
са законом;

- води записник о току поступка из алинеје прве овог става.

Члан 3.

Комисија има председника и три члана.

Члан 4.

За председника Комисије, именује се:

- Небојша Војновић, вршилац дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу;



Страна 1492 - Броj 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. јун 2018.

за чланове Комисије, именују се:

- Марица Татић, виши саветник, начелник Бироа за при-
прему и обраду седница Покрајинске владе у Секрета-
ријату Покрајинске владе;

- Јелица Тојић, самостални саветник за имовинскоправне 
послове у Управи за имовину Аутономне покрајине 
Војводине;

- Ана Караџић, саветник, секретар радног тела у Секрета-
ријату Покрајинске владе.

Члан 5.

На начин рада Комисије, сходно се примењују одредбе Послов-
ника о раду Покрајинске владе.

Члан 6.

Стручне и административне послове за потребе Комисије, 
обавља Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Послове секретара Комисије обавља Маја Стојилковић, савет-
ник за послове прибављања и располагања у Управи за имовину 
Аутономне покрајине Војводине.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-67/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

614.

На основу члaна 9. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АП Војводине”, број:  13/09 и 
2/10), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 ), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, 
д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на I Измене и допуне Програма рада Фон-
да „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда „Европски послови” 
Аутономне покрајине Војводине, на 47. седници одржаној 31. маја 
2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-19/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

615.

На основу члана 9. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10), чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,          д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на I Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине, на 47. седници одржа-
ној 31. маја 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 400-18/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

616.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Одлуке о преузимању права и обавеза оснива-
ча над здравственим установама које на подручју АП Војводине 
пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку 
здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), 
а у вези са чланом 141. став 2 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 
–други закон и 113/17 – други закон), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 13. јуна 2018. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку о IV изменaма и допунама Статута 
Клиничког центра Војводине, коју је донео Управни одбор Клинич-
ког центра Војводине, на седници одржаној 16. марта 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-459/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

617.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 
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и 113/17), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Врбас, 
Врбас, услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић” Врбас 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 19/2007 и 21/2010), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 13. јуна 2018. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешава се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Врбас, Врбас, по сили закона:

- чланица:

 Милица Кнежевић, дипл. економисткиња из Бачког До-
брог Поља, представница оснивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-27/2018-23
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

618.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 
и 113/17), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице Врбас, 
Врбас, услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић” Врбас 
(„Службени лист АПВ”, број: 19/2007 и 21/2010), члана 32. тачка 9. и 
12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, 
на седници одржаној 13. јуна 2018. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице Врбас, Врбас, именује се:

- за члана:

 Драган Стојчић, дипл. инж. за предузетни менаџмент из 
Врбаса, представник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-27/2018-24
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

619.

На основу члана 32. тачка 9, и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 1, алинејa 2. Покрајинске скупштинске 

одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,             
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Статут Архива Војводине, који је донео 
Управни одбор Архива Војводине, на осмој седници одржаној 6. 
јуна 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-503/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

620.

На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
јуна 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на седници 
одржаној 14. фебруара 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-53/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

621.

На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
јуна 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана По-
зоришног музеја Војводине за 2018. годину, којe је донео Управни 
одбор Позоришног музеја Војводине, на седници одржаној 25. ап-
рила 2018. године.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-16/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

622.

На основу чланa 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
јуна 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2018. годину, које је усвојио 
Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одр-
жаној 27. априла 2018. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-17/2018
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

623.

На основу члана 69. ст. 2 и 4 Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17), члана 9. ст. 4 и 5 Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 57/17, и 17/18), као и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
јуна 2018. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 
‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату 
за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање здрав-
ствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
4.620.000,00 динара (словима: четири милиона шест стотина двaде-
сет хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 4.620.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган за послове финансија.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Ириг, а средства су 
намењена  Дому здравља „Ириг” у Иригу – Одсек за радиолошку и 
ултразвучну дијагностику и Одсек за здравствену заштиту жена, за 
финансирање набавке ултразвучног апарата с доплер технологијом.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-33
Нови Сад, 13. јун 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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624.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други 
пропис, 37/2016 и 29/2017) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 
25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 
2018. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018 ре-
баланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА 

У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА-ДРУГИ ПОЗИВ

I.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру својих надлежности, 
програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2018. го-
дину у области регионалног развоја, суфинансираће реализацију 
пројеката који доприносе развоју ефикасне и модерне локалне са-
моуправе у функцији грађана и привреде.

Циљ конкурса: Регионални развој политике планирања и коор-
динације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за 
спровођење регионалне политике.

Активности на пројектима треба да допринесу:

• Реализацији пројеката стратешког значаја за локални и 
регионални развој 

• Изради пројектно-техничке документације за индус-
тријске зоне

• Изради студија изводљивости за стратешке пројекте

II.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину 
(„Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017 и 17/2018 ребаланс), у уку-
пном износу од 1.764.000,34 динара у оквиру функције  411, еко-
номска класификација 463,  Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од уку-
пне вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити 
одобрена од стране Секретаријата по појединачном пројекту је 
1.000.000,00 динара. Преостали износ средстава мора обезбедити 
подносилац пројекта из сопствених извора, средстава партнера 
или из других извора.

Оцењивање пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са 
постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

III.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају 
јединице локалних самоуправа са територије АП Војводине које 
су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, финан-

сијског и наративног извештавања по уговорима који су раније 
потписани са Покрајинским секретаријатом за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

2) Подносиоци пројекта могу да конкуришу у партнерству са 
другим јединицама локалних самоуправа и aкредитованим реги-
оналним развојним агенцијама.

3) Подносилац пројекта за средства из овог конкурса може 
аплицирати са највише једним пројектом, a који може има-
ти више засебних пројектних активности у укупном износу до 
1.000.000,00 динара 

4) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним кон-
курсним обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за под-
носиоце пројекта. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет стра-
нице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.
gov.rs.

5) Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном об-
лику: један оригинал оверен печатом и потписан, једна копија у 
електронском облику (CD). На коверти мора да стоји назив,

“КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних 
самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-
други позив“, адреса подносиоца пријаве и текст:  

“Не отварати пре састанка одређеног за отварање пријава“.

Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, или  лично на писарници 
покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

1) Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 дана од дана 
објављивања конкурса.

2) Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се 
разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

3) Покрајински секретаријат за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу донеће Решење о 
одабиру пројеката за суфинансирањe. На Решење Секрета-
ријата не може се уложити жалба ни друга правна средства.

4) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајин-
ског секретаријата за регионални развој,  међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу.

5) Подносилац предлога пројекта наступа као носилац 
пројекта и у    случају да пројекат буде одобрен, пот-
писује уговор са Покрајинским секретаријатом за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоу-
праву.

6) На основу склопљеног уговора са Покрајинским секре-
таријатом за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу, финансијска средства ће се 
пренети искључиво јединици локалне самоуправе која је 
носилац пројекта.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс, 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на 
e-mail: ognjendopudj@vojvodina.gov.rs  или путем телефона 021-
487-4158, радним даном од 09 до 14 часова.

OGLASNI DEO



Страна 1496 - Броj 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. јун 2018.

625.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени 
лист АПВ”, брoj 57/17 и 17/18-ребаланс), у вези с Покрајинском 
скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођења 
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне 
покрајине Војводине у 2018. години, („Службени лист АПВ“, 
број 57/2017), у вези с Пословником о раду комисија за израду 
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним 
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство број: 104-02-31/2018-08 од 05.06.2018. године 
(пречишћен текст), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) 
објављује 

ИЗМЕНУ 
КОНКУРСА 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

У НАБАВКУ  ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА
И ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПЕЧУРАКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2018. ГОДИНИ 

Члан 1. 

У конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвестиција 
у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду 
печурака на територији АП Војводине у 2018. години, објављеном 
06.05.2018.год., у дневном листу „Дневник“ и „Сл.лист АПВ“ број 
27/18, извршене су следеће измене :

Члан 2.

Преамбула Конкурса за доделу средстава за суфинансирање 
инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу 
и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години, 
мења се и гласи:

„На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ“, брoj 57/2017 и 17/18-ребаланс), у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођења 
пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне 
покрајине Војводине у 2018. години, („Службени лист АПВ“, 
број 57/2017), и Пословником о раду комисије за израду конкурса 
и правилника и поступања по конкурсима расписаних у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство број: 104-02-31/2018-08 од 05.06.2018. године 
(пречишћен текст), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат) расписује“

Члан 3.

У члану 2. став 3. иза речи „за подносиоце пријава“ бришу се 
речи „физичка лица“.

Члан 4.

У члану 2. став 4. иза речи „за подносиоце пријава“ бришу се 
речи „физичка лица“.

Члан 5.

У члану 2. став 7. у тачки 1. иза речи „у склопу винарије“ брише 
се реч „дестилерије“.

Члан 6.

У члану 3. став 1. у тачки 1. иза речи „регистрованог“ брише се 
реч „комерцијалног“.

Члан 7.

У члану 4. став 1. тачка 2. мења се и гласи:

„подносилац пријаве предузетник мора имати пребивалиште на 
територији јединице локалне самоуправе с територује АП Војводине, 
односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на 
територији јединице локалне самоуправе с територије АП  Војводине, 
с тим што и место  реализације инвестиције мора бити на територији 
јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;“

Члан 8.

У члану 4. став 1. тачка 9. мења се и гласи:

„да се плаћање се врши на текући рачун добављача.“

Члан 9.

У члану 5. назив члана се мења и гласи:

„СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА:“

Члан 10.

У члану 7. став 1. мења се и гласи:

„За предузетнике и правна лица“

Члан 11.

Члан 7. мења се и гласи:

„Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са 
Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника 
и поступање по конкурсима расписаним у покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 
05.06.2018. године (пречишћен текст), а на основу ког је донет  
Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција 
у набавку опреме за производњу вина и призводњу и прераду 
печурака на територији АП Војводине за 2018. годину.“

Члан 12.

У члану 8. став 1. тачка 4. иза речи „подносилац пријаве“ 
бришу се речи „физичко лице“.

Члан 13.

У осталом делу конкурс остаје непромењен.

626.

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 
37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује 

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  

МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ
У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА,

ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава 
микро и малим привредним друштвима и предузетницима 
који делатност обављају у оквиру креативне економије за 
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субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или 
софтвера у 2018. години, објављеним на сајту Секретаријата, 
дневном листу „Дневник“ 24.03.2018. године и  „Службеном 
листу АПВ“ број 16/2018,  у ставу 1. речи „Секретаријат 
додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.“ 
мењају  се и гласе: „Секретаријат додељује средства у укупном 
износу од  20.000.000,00 динара“.

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

Потпредседник Покрајинске владе и 
покрајински секретар 

Иван Ђоковић,с.р. 

ОПШТИ ДЕО

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

602. Меморандум о сарадњи између Устечког региона 
(Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводи-
не (Република Србија);

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

603. Одлука о Књизи графичких стандарда Аутономне 
покрајине Војводине;

604. Одлука о броју места за упис ученика у први разред 
средњих школа на територији Аутономне покрајине 
Војводине у школској 2018/2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

605. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког  потенцијала АП Војво-
дине, у 2018. години – Подизање квалитета објеката 
за дегустацију;

606. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала АП Војво-
дине у 2018. години;

607. Правилник о додели бесповратних средстава за су-
финансирање трошкова организације регионалних 
међународних сајамских манифестација у АП Војво-
дини у 2018. години;
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608. Правилник о додели бесповратних средстава удру-
жењима грађана са територије Аутономне покрајине 
Војводине, за финансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покраји-
не Војводине у 2018. години – манифестације;

609. Правилник о додели бесповратних средстава удру-
жењима грађана за финансирање пројеката од зна-
чаја за развој туристичког потенцијала Аутономне 
покрајине Војводине у 2018. години – организовање 
конгреса;

610. Правилник о додели бесповратних средстава за су-
финансирање трошкова наступа привредних субје-
ката са територије Аутономне покрајине Војводине, 
на сајмовима у Европи и на међународним сајмови-
ма у Републици Србији у 2018. години;

611. Правилник о додели бесповратних средстава ло-
калним самоуправама са територије Аутономне по-
крајине Војводине за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала Аутоном-
не покрајине Војводине у 2018. години; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

612. Правилник о измени Правилника о додели средста-
ва за суфинансирање инвестиција у опрему за произ-
водњу вина и производњу и прераду печурака на те-
риторији АП Војводине у 2018. години;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

613. Одлука о образовању Комисије за отуђење грађевин-
ског земљишта из јавне својине Аутономне покраји-
не Војводине;

614. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне 
Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутоном-
не покрајине Војводине за 2018. годину;

615. Решење о давању сагласности на I Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Ау-
тономне покрајине Војводине за 2018. годину;

616. Решење о давању сагласности на Одлуку о IV изме-
нама и допунама Статута Клиничког центра Војво-
дине;

617. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште 
болнице Врбас, Врбас; 

618. Решење о именовању члана Управног одбора Опште 
болнице Врбас, Врбас;

619. Решење о давању сагласности на Статут Архива 
Војводине;

620. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу војвођанских Русина – Завод за кул-
туру войводянских Руснацох за 2017. годину;

621. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Позоришног музеја Војводине 
за 2018. годину;

622. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанс-
ког за 2018. годину;

623. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-33;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

624. Конкурс за суфинансирање пројеката јединица ло-
калних самоуправа стратешког значаја у области ре-
гионалног развоја – други позив;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

625. Измена Конкурса за доделу средстава за суфинанси-
рање инвестиција у набавку опреме за производњу 
вина и производњу и прераду печурака на терито-
рији АП Војводине у 2018. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

626. Измена Јавног конкурса о додели бесповратних сред-
става микро и малим привредним друштвима и пре-
дузетницима који делатност обављају у оквиру кре-
ативне економије за субвенционисање трошкова на-
бавке машина, опреме или софтвера у 2018. години.
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