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ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛПКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТПРИЈЕ
АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ
ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ У 2017. ГПДИНИ

Обрадила: Ваоа Жаркпвић ___________________________
Нашелник: Жељкп Двпжак ______________________________
Ппмпћник ппкрајинскпг секретара: Сергеј Тамащ_____________

На пснпву шлана 16., 24. и 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист
АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16 и 29/2017), Ппкрајински секретар за привреду и туризам дпнпси
ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛПКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТПРИЈЕ
АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ
ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ У 2017. ГПДИНИ
Ппште пдредбе
Члан 1.
Правилник п дпдели бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са теритприје Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини (у даљем тексту: Правилник) садржи циљеве и прпписује
пбавезне елементе Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са теритприје
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг
пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини (у даљем тексту: Кпнкурс); висину и нашин
дпделе бесппвратних средстава (у даљем тексту: Средства); намену Средстава; правп ушещћа на Кпнкурсу;
услпве за ушещће на Кпнкурсу; пптребну дпкументацију; ппступак дпделе Средстава; ппступаое с
пријавама; пдлушиваое; критеријуме за дпделу Средстава; закљушиваое угпвпра; исплату Средстава;
пбавезе кприсника и друга питаоа пд знашаја за реализацију активнпсти пп Кпнкурсу.
Циљеви
Члан 2.
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) дпдељује бесппвратна
Средства пбезбеђенa Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП Впјвпдине за 2017. гпдину,
Прпграм 1507 – уређеое и развпј у пбласти туризма, Прпграмска активнпст 1001 - развпј туристишкпг
пптенцијала АП Впјвпдине, Екпнпмска класификација 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима
власти из извпра финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета, у циљу:
-

развпја туризма на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, ппдстицаоем
сампуправа за ппбпљщаое и мпдернизацију туристишких пптенцијала;
унапређеоа туристишке ппнуде АП Впјвпдине.

лпкалних

Кпнкурс за дпделу Средстава
Члан 3.
Средства су намеоена лпкалним сампуправама сa теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за
суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине
у 2017. гпдини и дпдељују се на пснпву Кпнкурса.
Текст Кпнкурса се пбјављује у „Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине” и на интернет
страници Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, кап и у једнпм пд дневних гласила, кпји се
дистрибуирају на теритприји АП Впјвпдине.

Висина укупних Средстава кпја се дпдељују пп Кпнкурсу
Члан 4.
Укупан изнпс бесппвратних средстава кпји се дпдељује утврдиће се Кпнкурспм.
Намена средстава
Члан 5.
Средства су намеоена за:
1. израду планске и прпјектне дпкументације (дпкументи прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа,
прпјектнп-технишка дпкументација, студије и дпкументи пп међунарпдним правилима неппхпдни

за прпјекте из фпндпва ЕУ и других страних дпнатпра и сл.) пд знашаја за унапређеое туристишке
ппнуде лпкалне сампуправе;
2. израду и ппстављаое туристишке сигнализације;
3. а) уређеое грађевинскпг земљищта и изградоу /унапређеое ппстпјеће кпмуналне инфраструктуре
кап пснпве за развпј туристишких капацитета и садржаја (изградоа приступних сапбраћајница и
паркинг прпстпра, електрп-енергетска инфраструктура, системи за впдпснабдеваое и каналисаое
птпадних впда са уређајима за прешищћаваое птпадних впда, хидрптехнишки пбјекти у складу
са прпписима кпјима се уређује плпвидба, телекпмуникацијски системи и уређаји за мереое,
системи за прикупљаое, спртираое, пдвпжеое и прераду шврстпг птпада и др);
б) рекпнструкцију, изградоу и ппремаое туристишке инфраструктуре и пбјеката пд ппсебнпг
знашаја за функципнисаое и развпј туризма (визитпрски центри, туристишки инфп центри,
културнп-истпријски сппменици, археплпщки лпкалитети, музеји, пбјекти наутишкпг туризма,
пбјекти циклптуризма, пбјекти за пдмпр и рекреацију, базени, кпнгресне двпране, туристишки
камппви, видикпвци, пбјекти уз прирпдне атракције и др.), кап и изградоa, рекпнструкцијa и
ппремаое пбјеката са другим туристишким наменама и садржајима;
ц) уређеое земљищта намеоенпг ппщтпј рекреацији и набавка пратеће ппреме (ски стазе,
пещашке стазе, трим стазе, бициклистишке стазе, тренинг стазе, мпбилијери, уређеое пбала река и
језера, панпрамски путеви и др.);
д) унапређеое баоскпг-здравственпг туризма применпм термпминералне впде и пелпида у циљу
унапређеоа здравственпг туризма на теритприји АП Впјвпдине.
Правп учешћа на кпнкурсу
Члан 6.
Правп ушещћа на Кпнкурсу имају лпкалне сампуправе са теритприје Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине (у даљем тексту: Ппднпсилац пријаве).
Услпви учешћа на кпнкурсу
Члан 7.
Ппднпсилац пријаве мпже ппднети највище две пријаве и тп:
1. за две разлишите ташке Намене средстава, с тим да се из ташке 3. Намене средстава мпже
ппднети пријава самп за једну ппдташку;
2. да је прпјекат у складу са циљeвима и наменпм Кпнкурса;
3. да у реализацији прпјекта ушествује са минималнп 20% средстава;
4. да ппседује пдгпварајућу пдлуку/рещеое надлежнпг пргана Ппднпсипца пријаве (за тачку 1.
Намене средстава);
5. да ппседују пдгпварајуће акте издате пд надлежнпг пргана, у складу са закпнпм (за тачке 2. и 3.
Намене средстава);
6. да на свпјпј теритприји имају - Центар за рехабилитацију – баоу или spa&wellness центар, у
пквиру кпјих ће реализпвати прпјекат (за тачку 3. д) Намене средстава);
7. да је измирип све дпспеле ппрезе, дппринпсе и пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних прихпда;
8. да се прпјекат реализује у пквиру туристишке тематске целине.
Изнпс Средстава према намени
Члан 8.
Изнпс средства пп намени утврдиће се Кпнкурспм.
Пптребна дпкументација
Члан 9.
Обавезна дпкументација кпја се ппднпси на Кпнкурс:
1. У пптпунпсти испуоен пбразац пријаве на кпнкурс (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs
пбразац 01). Бучет је саставни деп пријаве;

2. Предмер и предрашун радпва са рекапитулацијпм радпва, пверен и пптписан пд стране
пдгпвпрнпг прпјектанта, не старији пд щест месеци са нумерисаним, пптписаним странама и
датумпм израде); (за тачке 2. и 3. Намене средстава);
3. Укпликп је закљушен угпвпр п извпђеоу радпва:
- кппију угпвпра п извпђеоу радпва;
- кппију прихваћене ппнуде;
- кппију ппследое плаћене привремене ситуације или аванснпг предрашуна са дпказпм п
изврщенпм плаћаоу (извпд рашуна);
(за тачке 2. и 3. Намене средстава);
4. Акт издат пд надлежнпг пргана у складу са закпнпм (за ташке 2 и 3. Намене средстава);
5. Одлуку/рещеое надлежнпг пргана Ппднпсипца пријаве, за израду планске и прпјектне
дпкументације (за тачку 1. Намене средстава);
6. Одлуку/рещеое надлежнпг пргана лпкалне сампуправе п реализацији и изнпсу ушещћа у
финансираоу прпјекта;
7. Пппуоена, пптписана и пешатпм пверена изјава ппднпсипца захтева да нема неизмирених
пбавеза према Секретаријату, пп пснпву раније пптписаних угпвпра, шији је рпк за реализацију
истекап (пбразац 02);
8. Дпкументација кпјпм се дпказује да имају у функцији тематску целину за кпју аплицирају на
кпнкурсу ( фптп дпкументација и сл.);
9. Пппуоена, пптписана и пешатпм пверена изјава п ташнпсти ппдатака из Пријаве (пбразац 03);
10. Увереое Ппреске управе да су измирени дпспели ппрези и дппринпси и увереоа надлежне
лпкалне сампуправе да су измирене пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних прихпда, не старији
пд 30 дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса;
11. Дпкументација кпјпм се дпказује пбим туристишке ппсете лпкалитета за кпји се аплицира на
кпнкурсу;
12. Дпкументација кпјпм се дпказује мпгућнпст и унапређеое кприщћеоа капацитета за терапију
термпминералним впдама и пелпидима у туристишкп - релаксаципне намене (за тачку 3. д)
Намене средстава);
13. Дпкументација кпјпм се дпказује ушещће акредитпване развпјне агенције у прпјекту.
Ппднпсилац пријаве мпже дпставити и дпдатну дпкументацију за кпју прпцени да је пд знашаја за
критеријуме за дпделу Средстава.
Све кппије дпкумената мпрају да буду пверене и пптписане пд стране пвлащћенпг лица Ппднпсипца
пријаве. Дпзвпљена је упптреба факсимила уместп свпјерушнпг пптписа пвлащћенпг лица Ппднпсипца
пријаве.
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа кпјим ппднпсилац пријаве пбезбеђује испуоеое свпјих угпвпрних
пбавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Ппднпсилац пријаве кпме је дпдељен угпвпр је дужан да, приликпм
закљушеоа угпвпра, дпстави меницу кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа у складу са Закпнпм).
Секретаријат задржава правп да пд Ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дпдатну
дпкументацију и инфпрмације.
Документација достављена на Конкурс се не враћа.
Начин и рпк ппднпшеое пријава
Члан 10.
Пријава с пптребнпм дпкументацијпм дпставља се ппщтпм на адресу: Ппкрајински секретаријат за
привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са назнакoм на лицу кпверте
„КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛПКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТПРИЈЕ АП
ВПЈВПДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА
АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ У 2017. ГПДИНИ”, или лишнп на писарници ппкрајинских пргана
управе у згради Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 шаспва.
Рпк за ппднпщеое пријаве утврђује се Кпнкурспм.

Ппступаое са пријавама
Члан 11.
Пристигле пријаве пбрађује Кпмисија за преглед пријава са прилпженпм дпкументацијпм,
пцеоиваое и израду предлпга за дпделу средстава (у даљем тексту: Кпмисија).
Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) рещеоем
пбразује Кпмисију.
Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и
струшоаци из пбласти за кпју је расписан Кпнкурс.
Верпдпстпјнпст ппдатака Кпмисија утврђује на пснпву ппднете дпкументације и изјаве кпју пптписује
пдгпвпрнп лице Ппднпсипца пријаве.
Кпмисија ће пдбацити пријаве Ппднпсилаца:






неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Кпнкурсу);
недппущтене пријаве (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису
предвиђени Кпнкурспм и пријаве кпје су супрптне пдредбама Правилника и Кпнкурса);
непптпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, пријаве
кпје су непптписане, с непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм плпвкпм, пријаве ппслате
факспм или електрпнскпм ппщтпм (e-mail), пријаве кпје нису ппднете на пдгпварајућем пбрасцу,
без пдгпварајућих пбавезних пппуоених ппдатака у пријави, кпје садрже неразумљиве и нешитке
ппдатке и слишнп), пријаве уз кпје није прилпжена пптребна, тражена дпкументација;
укпликп се утврди да су кпристили Средства Секретаријата, а у угпвпренпм рпку нису испунили
раније угпвпрену пбавезу према Секретаријату или оегпвпм правнпм претхпднику (Ппкрајински
секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва).
Критеријуми за дпделу Средстава
Члан 12.

Приликпм пдлушиваоа п пдпбраваоу Средстава, ппред тражене дпкументације, у пбзир ће се узимати
и испуоенпст следећих критеријума:

КРИТЕРИЈУМ

БПД
да не

1.Преппзнатљивпст лпкалне сампуправе у Стратегији развпја туризма
Републике Србије за перипд пд 2016. дп 2025. гпдине, кап деп прпстпра
туристичких дестинација
2. Сарадоа на прпјекту са акредитпваним развпјним агенцијама
3. Степен развијенпсти лпкалне сампуправе
- Степен развијенпсти изнад републишпг прпсека
- Степен развијенпст пд 100% дп 80% републишкпг прпсека
- Степен развијенпсти пд 80% дп 60% републишкпг прпсека
- Степен развијенпсти исппд 60% републишкпг прпсека
4. Степен реализације прпјекта:
дп 10%
дп 20%
дп 40%
дп 60%
прекп 60%
5. Висина пбезбеђених Средстава пд стране лпкалне сампуправе:
пд 20% дп 30%
дп 45%

20

0

10

0

0
5
10
15
0
5
10
15
20
5
10

дп 60%
дп 80%
6. Финансираое прпјекта пд стране:
- Органа и институција Републике Србије
- ЕУ и других међунарпдних фпндпва и прганизација

15
20
10
30

7. Дугпрпчнпст и пдрживпст прпјекта накпн завршетка финансијске ппдршке

0-30

8. Развпј туристичкпг прпстпра

0-30

9. Развпј припритетних туристичких прпизвпда

0-30

10. Пбим туристичке ппсете лпкалитету

0-30

11. Значај прпјекта за развпј туристичке ппнуде АПВ

0-30

Укупнп бпдпва (пд 5 дп 265)
Ппступак дпделе Средстава и пдлучиваое
Члан 13.
Пп истеку рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, Кпмисија прегледа све приспеле пријаве и ппднету
дпкументацију ради прпвере испуоенпсти услпва.
Кпмисија пцеоује пријаве на пснпву критеријума из шлана 12. пвпг правилника и сашиоава листу
вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката.
Кпмисија на пснпву листе вреднпваоа и рангираоа сашиоава извещтај п пцеоиваоу пријава.
Кпмисија извещтај из става 3. пвпг шлана дпставља Ппкрајинскпм секретару.
Ппкрајински секретар разматра извещтај из става 4. пвпг шлана и дпнпси Одлуку п дпдели средстава
(у даљем тексту: Одлука).
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава.
Одлука из става 5. пвпг шлана је кпнашна и прптив ое се не мпже улпжити правни лек.
Одлука п дпдели средстава кприсницима пбјављује се на званишнпј интернет адреси Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs .
Ппднпсилац пријаве кпме су средстава пдпбрена (у даљем тексту: Кприсник средстава), дужан је да,
накпн дпнпщеоа Одлуке, пптпище изјаву п даваоу сагласнпсти на пдпбрен изнпс.
Угпвпр п дпдели и кпришћеоу Средстава
Члан 14.
На пснпву Одлуке, са Кприсникпм средстава закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу међуспбна права и
пбавезе.
Време закљушеоа угпвпра је 30 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке.
Члан 15.
Секретаријат ће једнпстранп раскинути Угпвпр, укпликп Кприсник:
1. не испуни пбавезе утврђене угпвпрпм;
2. п битним пкплнпстима везаним за испуоеое свпјих пбавеза из Угпвпра, неташнп или непптпунп
извести Секретаријат;
3. свпјпм кривицпм не изврщи у целпсти или изврщи неблагпвременп, или уппщте не мпже да испуни
свпје пбавезе преузете Угпвпрпм.
Пбавезе кприсника Средстава
Члан 16.
Кприсник се пбавезује да:
-

пдпбрена Средства кпристи искљушивп наменски;
без пдлагаоа пбавести Секретаријат п свим пкплнпстима кпје угрпжавају или пнемпгућавају
наменски утрпщак средстава;

-

-

-

дпстави Секретаријату извещтај п наменски утрпщеним Средствима. Извещтај мпра да садржи
дпказе п утрпщеним средствима и тп: дпкументацију п спрпведенпм ппступку јавних набавки,
извпде из Управе за трезпр, фактуре, угпвпре и другу финансијску дпкументацију пверенпм пд
стране пвлащћених лица;
пмпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа Средстава,
кпја ппдлежу кпнтрпли примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и
наменскпг и закпнитпг кприщћеоа Средстава, кпју пбавља бучетска инспекција Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине;
пмпгући Секретаријату мпнитпринг над спрпвпђеоем прпјекта.

Извещтај из става 1. алинеја 3. пвпг шлана, кпји садржи:




наративни деп (пснпвни ппдаци п прпјекту, ппис и хрпнплпщки приказ активнпсти на
реализацији прпјекта, пправданпст и слишнп) уз фптп-дпкументацију;
табеларни деп ‒ Приказ бучета: изнпс Средстава кпји је дпбијен пд стране Секретаријата,
изнпс сппствених средстава, кап и изнпс укупнп утрпщених Средстава;
пригинале или пверене фптпкппије финансијске дпкументације;

Кприсници пп Кпнкурсу су дужни да у свим јавним публикацијама, приликпм пбјављиваоа п
активнпстима, мерама и прпграмима кпји се финансирају пп Кпнкурсу, наведу да је у оегпвпм
суфинансираоу ушествпвала Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина – Ппкрајински секретаријат за привреду и
туризам.
Праћеое извршеоа угпвпра
Члан 17.
Административну кпнтрплу Извещтаја спрпвпди Секретаријат, кпнтрплпм изврщеоа угпвпрних
пбавеза и Извещтаја с прилпженим дпкументима.
Ппкрајински секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију састављену из редпва заппслених
у Секретаријату и из редпва струшоака, ради неппсредне кпнтрпле реализације прпјекта.
Завршна пдредба
Члан 18.
Правилник ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране ппкрајинскпг секретара за привреду и туризам, а
примеоиваће се накпн расписиваоа Кпнкурса. Правилник се пбјављује у „Службенпм листу АПВ“.
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