
На основу расписаног јавног конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација
за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години подносим:

ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ

ПРОЈЕКАТА

1.         ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:

1.1 Назив подносиоца: _________________________________________________

Адреса подносиоца  _________________________________________________

Место: _________________________________________________

Матични број: _________________________________________________

ПИБ: _________________________________________________

Број  и  датум  издавања Решења о  упису  у   регистар  надлежног  органа,  односно

Обавештења о разврставању за јединице локалне самоуправе: ___________________

________________________________________________________________________

Право на коришћење бесповратних средстава у складу са Конкурсом има –  обавезно

попунити:

Са економске класификације 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

Са економске класификације 463 – Трансфери
осталим нивоима власти

□ Дестинацијска менаџмент организација којa није 
индиректни корисник буџета

□ Орган АП Војводина у чијој су надлежности 
послови из области туризма

□ Привредно друштво које није индиректни 
корисник буџета

□ Правно лице основано од стране АП Војводина 
којем је поверено обављање послова из области 
туризма

□ Друга организација и институција чији је оснивач 
Влада РС или јединица локалне самоуправе, а којa 
није индиректни корисник буџета

□ Јединица локалне самоуправе у складу са 
Законом о локалној самоуправи („Службени 
гласник РСˮ, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 -
др. закон и 47/18)

□ Правно лице у коме је Република Србија већински
власник

□ Туристичка организација

□ Правно лице које управља туристичким 
простором или објектима туристичке 
инфраструктуре и супраструктуре

□ Друго правно лице основано од стране локалне 
самоуправе којем је поверено обављање послова 
из области туризма

 
 * Напомена: Обележити знаком „хˮ искључиво један облик правног субјекта
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Број рачуна код Управе за трезор: ___________________________________________

Контакт телефон: _________________________________________________          

e-mail:   _________________________________________________

1.3 Овлашћено лице за заступање подносиоца захтева:                 

Име и презиме:  _________________________________________________

            Функција:                              _________________________________________________

Контакт телефон:     _________________________________________________

Мобилни телефон:  _________________________________________________

e-mail: _________________________________________________

                                            
1.4 Контакт особа задужена за оперативну реализацију пројекта:

Име и презиме: _________________________________________________

Контакт телефон:     _________________________________________________

Мобилни телефон:  _________________________________________________

e-mail: _________________________________________________

2.     ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ:

2.1   Назив пројекта:     _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2.2   Циљеви пројекта: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2.3  Намена средстава: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

                                                            _________________________________________________

 2.4  Локација пројекта: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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 2.5  Врста пројекта:
  

Сектор: Тип пројекта:

□ Уређење грађевинског земљишта □ Израда планске документације

□ Водоснабдевање □ Израда пројектно техничке документације

□ Каналисање и пречишћавање отпадних вода □ Израда докумената за ЕУ пројекте

□ Хидротехнички објекти □ Изградња објекта

□ Саобраћајнице и паркинг простори □ Реконструкција објекта

□ Електроенергетска инфраструктура □ Доградња објекта

□ Телекомуникацијски системи и уређаји за мерење □ Адаптација објекта

□ Системи за прикупљање, сортирање, одвожење 
и прераду чврстог отпада

□ Санација објекта

□ Уређење јавних површина □ Опремање 

□ Уређење земљишта намењеној општој рекреацији и 
набавка пратеће опреме

□ Остало

□ Објекти од посебног значаја за функционисање и 
развој туризма

□ Јавни тоалети

□ Туристичка сигнализација

□ Остало

  * Напомена: Обележити знаком ''х'' искључиво један сектор 

2.6   Техничка документација и дозволе неопходне за реализацију пројекта:

Редни
 број:

Техничка документација:
Да ли је документ

прибављен/израђен?
Датум

прибављања/израде*
(месец и година)да не

1.
Услови и сагласности надлежног завода за 
заштиту споменика културе

2.
Услови и сагласности надлежног завода за 
заштиту животне средине

3. Информација о локацији

4. Претходни радови 

5. Претходна студија оправданости

6. Студија оправданости 

7. Генерални пројекат
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8. Идејно решење

9. Локацијски услови

10. Идејни пројекат

11. Пројекат за грађевинску дозволу

12.
Техничка контрола пројекта за грађевинску 
дозволу

13. Грађевинска дозвола

14. Пројекат за извођење

15.
Доказ о праву својине на грађевинском 
земљишту

16. Уговор о грађењу

17. Уговор за стручни надзор

18. Пријава радова

 Уколико документ није прибављен, уписати оквирни планирани датум прибављања.
 Уколико документ није потребан за реализацију пројекта,  уписати знак „x“.

2.7 Статус пројекта:

□ Није  спреман  за  реализацију  (није  израђена  пројектна
документација)
□ У  припреми  (у  току  је  израда  пројектне  документације  и
прибављање сагласности и дозвола)
□ Спреман  за  реализацију  (урађена  пројекта  документација,
прибављена грађевинска дозвола)
□ Покренут поступак јавне набавке за избор извођача радова

□ У реализацији (Започети радови на реализацији пројекта)

□ Остало

Коментар:
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3.      ИМОВИНСКО ПРАВНИ СТАТУС ЛОКАЦИЈЕ/ОБЈЕКТА:

Редни
број:

Катастарска 
општина на којој
је парцела / 
објекат:

Број парцеле /
објекта:

Површина 
парцеле / 
објекта:

Власник – корисник
катастарске 
парцеле / објекта:

Планирани 
оквирни датум 
решавања 
статуса:
(месец и година) 
уколико 
имовински 
статус није 
решен

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4.      ПЛАН ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА У ТЕКУЋОЈ БУЏЕТСКОЈ ГОДИНИ:

4.1    Укупан износ потребних средстава за реализацију пројекта: ________________________

4.2    Износ тражених средстава по овом захтеву:  ________________________

4.3    Износ сопствених средстава за реализацију пројекта: ________________________

4.4    Остали извори финансирања  (ако их има): ________________________

          _______________________________________________________________________________

4.5    Потребан рок за реализацију пројекта од момента

 закључења уговора са Министарством:                                     ________________________
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5.   ПРЕГЛЕД  ПЛАНИРАНИХ  ОСНОВНИХ  АКТИВНОСТИ  У  ТОКУ  ЦЕЛОКУПНЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

Редни
број:

Назив активности:
Планирани

почетак:
Оквирно
трајање:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

УКУПНО:

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА:

Редни
број:

Опис трошкова:
Процењени износ

потребних средстава:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

УКУПНО:
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7.  ПРЕГЛЕД  ВЕЋ  РЕАЛИЗОВАНИХ  ОСНОВНИХ  АКТИВНОСТИ  У  ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (пре подношења  захтева):

Редни
број:

Назив активности:
Износ утрошених

средстава:

1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНО:

8.    ПЛАН  ЈАВНИХ  НАБАВКИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ  НА
ПРОЈЕКТУ:

Редни
број:

Предмет јавних набавки:
Добра/услуге/

радови:

Предвиђени
поступак

јавних
набавки:

Процењена вредност
јавне набавке
(са ПДВ-ом)

1.

2.

3.

4.

5.

9.    ОПРАВДАНОСТ ПРОЈЕКТА:

9.1 Веза пројекта са националним, регионалним или локалним стратешким приоритетима:

Редни
број:

Назив документа: Опис повезаности (највише 5 редова):

1.
Стратегија развоја туризма Републике 
Србије за период 2016-2025. године 

2. Мастер план/програм развоја туризма

3.
Национална стратегија за приступање 
Европској унији
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4.
Просторни план Републике 
Србије 

5.
Просторни план подручја посебне 
намене   

6.
Релевантни просторни и урбанистички 
планови

7.
Веза пројекта са савременим и 
актуелним трендовима од значаја за 
развој Републике Србије

8.

9.2 Да ли је пројекат од значаја за развој појединих туристичких производа?

Редни
број:

Туристички производ: Објашњење (највише 5 редова):

1. MICE* и пословна путовања 

2. Планине и језера 

3.
Кратки градски одмор („City 
breakˮ)

4.
Здравствени туризам 
(„Spa/wellnessˮ)

5. Кружна путовања („Touringˮ)

6. Наутички туризам

7. Догађаји 

8. Специјална интересовања

9. Рурални туризам

10. Транзитни туризам

*MICE -   (Meetings -  скупови,  Incentives – туризам који се односи на посебна интересовања,
Congresses – конгреси, Exhibitions – изложбе)

9.3 Описати специфичан допринос пројекта за развој локалног подручја:    
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. ЛИСТА РИЗИКА ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
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Редни
број:

                     Опис:
Вероватноћа

висока/средња/
ниска:

Утицај
висок/средњи/

низак:

Корективне
aктивности:

1.

2.

3.

4.

5.

11.   ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЛОГА:

Сходно  условима  конкурса  уз  Захтев  за  коришћење  бесповратних  средстава прилажем
следећу документацију (заокружити одговарајуће):

1.  а)  Решење о упису у  регистар надлежног органа  
     б)  Обавештење о разврставању за јединице локалне самоуправе;

2. ОП  образац  -  копија  оверена  у  складу  са  Законом  о  оверавању  потписа,  рукописа  и
преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 87/18).

НАПОМЕНА: У случају да подносилац захтева не достави документацију из тачке 1, сагласно
члану  103.  став  1.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РСˮ,  бр.  18/2016),
Министарство  трговине,  туризма  и  телекомуникација  ће  је  прибавити по  службеној  дужности у
законској процедури и законским роковима (процедура траје оквирно до 25 дана).

Упознат/а сам да ће се   Захтев за коришћење бесповратних средстава     без горе наведених докумената
сматрати неуредним и неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује министар.

Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података у
овом Захтеву.

     Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица
                                                                                                                 подносиоца захтева

______________________ ________________________
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