
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
    

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
М И Н И С Т А Р С Т В О   Т Р Г О В И Н Е   И   Т У Р И З М А 

Трг Републике Српске број 1., Бања Лука, тел: 051/338-769, факс: 051/ 338-870, E-
mail:mtt@mtt.vladars.net 

 
Број: 14-01- 08-2783/14 
Датум: 30.09. 2014. године 
  

На основу члана 91. Закона о туризму  („Службени гласник Републике Српске„ број 70/11) и члана 
10. Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 31/12 и 78/14), а у вези са Стратегијом развоја туризма Републике 
Српске за период 2011-2020. година („Службени гласник Републике Српске„ број 68/11), Министарство 
трговине и туризма, р а с п и с у ј е 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА  У  ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2014. ГОДИНИ 

 
I 
 

(1) Предмет Јавног конкурса  је финансирање  програма у области туризма из намјенских 
средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: 
Министарство) за 2014. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и 
критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 31/12 и 78/14) - у даљем тексту: "Уредба". 

(2) У 2014. години Министарство ће путем Јавног конкурса у циљу подизања конкурентости 
туризма Републике Српске  (у даљем тексту: Конкурс) финансирати сљедеће програме: 

1) реализација промотивних активности у туризму  из члана 4. Уредбе, и то: 
а) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација од локалног, регионалног 

или међународног карактера, стручне радионице, семинари и сл. 
б) подршка промоцији туризма у електронским медијима и израда интернет страница; 
постављање нових приступних тачака на подручју градова/општина који ће омогућити 
коришћења бесплатног бежичног приступа Интернету на туристички најфреквентнијим 
отвореним површинама које нуде јавне туристичке садржаје. 
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2)  изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре из члана  5. тачке а), б) и  д) Уредбе, и 
то: 
а) изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичко-угоститељских капацитета, односно 

изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке инфраструктуре и супрастуктуре у области 
спортско- авантуристичког и омладинског туризма, као и области угоститељства, 

б) израду хоризонталне и вертикалне туристичке сигнализације (информативне табле и табле 
добродошлице, панои, путокази и слично),   

3)  суфинансирање изградње и реконструкција саобраћајница које су програмом побољшања 
саобраћајне инфраструктуре дефинисане као приоритети. 

4) подстицања домаћег и рецептивног туризма из члана 7. тачке а) Уредбе, и то:  
а) трошкове туристичких агенција – организатора туристичког путовања које обављају домаћи и 

рецептивни туризам (организују путовање страних држављана у БиХ, односно Републику Српску), 
односно  које организовано доводе туристе из иностранства на период дужи од три дана (ноћења).  

5) подстицањe осталих пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као 
што су угоститељство и услужне дјелатности из члана 8. тачке а) Уредбе: 

а) унапређење квалитета угоститељске понуде, нивоа и стандарда опремљености и подстицање 
посебних програма који доприносе  повећању квалитета у угоститељској понуди  

(3) Уредба је доступна на интернет страници Министарства, односно на "web" порталу Владе 
Републике Српске. (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/Ministarstvo trgovine i 
turizma/Dokumenti/Javni konkurs za projekte u turizmu). 

 
II 

 
(1) Учешће средстава Министарства у финансирању/суфинансирању програма наведених у тачки 

I подтачка (2), под 2) и 3) Конкурса може износити до 50% укупне вриједности пројекта, у зависности од 
броја освојених бодова. 

(2) Учешће средстава Министарства у финансирању/суфинансирању програма наведених у тачки 
I подтачка (2), под  1), 4) и 5) Конкурса може износити до 15% укупне вриједности пројекта, у зависности 
од броја освојених бодова. 

 (3) У 2014. години Министарство неће вршити финансирање/суфинансирању пројеката који су 
реализовани у моменту  затварања овог конкурса, нити ће финансирати/суфинансирати трошкове 
корисника средстава  на име плата  и осталих накнада за рад. 

 
III 
 

(1) Право на финансирање програма из намјенских средстава  из тачке I овог Конкурса имају:  
1) привредна друштва и предузетници регистровани за обављање туристичке или угоститељске 

дјелатности или за дјелатности које су сродне туристичкој дјелатности за пројекте које је могуће 
туристички валоризовати, 

2) физичка лица која обављају дјелатност у сеоском домаћинству или обављају угоститељску 
дјелатност изнајмљивањем апартмана, кућа за одмор, односно соба за изнајмљивање, односно пружају 
угоститељске услуге у приватном смјештају за пројекте које је могуће туристички валоризовати, 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/Ministarstvo%20trgovine%20i%20turizma/Dokumenti/Javni%20konkurs%20za%20projekte%20u%20turizmu
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/Ministarstvo%20trgovine%20i%20turizma/Dokumenti/Javni%20konkurs%20za%20projekte%20u%20turizmu
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3) удружења, невладине организације и остале непрофитне организације основане ради 
обављања дјелатности из области туризма и дјелатности сродне туризму за пројекте који се могу 
туристички валоризовати,  

4) Туристичка организација Републике Српске  и  
5) јединица локалне самоуправе и туристичка организација града или општине и остале јавне 

установе основане на нивоу јединице локалне самоуправе или Републике регистроване за област 
туризма или за дјелатности сродне туристичкој дјелатности за пројекте које је могуће туристички 
валоризовати. 

(2) Право на финансирање програма из намјенских средстава имају  и сви субјекти из подтачке 
(1) ове тачке Конкурса  који су претрпијели штету изазвану поплавама у Републици Српској у 2014. 
години. 

IV 
 

(1) За учествовање на Конкурсу субјекти из тачке III подтачка (1) Конкурса достављају 
Министарству пријаву за додјелу намјенских средстава на прописаном обрасцу (у даљем тексту: 
Пријава) на обрасцу чији је садржај и изглед доступан на интернет страници Министарства, на начин 
како је то појашњено у тачки I подтачка (3) Конкурса. 

(2) Уз Пријаву се прилаже општа документација којом се доказује испуњеност општих услова за 
учествовање на Конкурсу, и то: 

а) овјерену фото-копију извода о упису у регистар надлежног органа (орган јединице локалне 
самоуправе, регистарски суд, републички орган управе, Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге или други орган зависно од облика организовања субјеката из тачке III подтачка (1)  
Конкурса,  

б) овјерену фото-копију рјешења о регистрацији код Пореске управе Републике Српске или 
увјерења о регистрацији ПДВ обвезника код Управе за индиректно опорезивање БиХ  (тзв.  ЈИБ или ПДВ 
број),  

в) увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама не старије од 
90 дана од дана расписивања Конкурса, 

г)  потврду надлежног суда да над привредним друштвом није покренут поступак стечаја или 
ликвидације ( само за привредна друштва), 
 д) потврду банке о промјенама на жиро рачуну за претходну годину, са бројем жиро рачуна, не 
старију од 60 дана од дана расписивања Конкурса, 

ђ)доказ о обезбијеђеним изворима финансирања пројекта, као што су изјава о висини 
власититих средства која ће се уложити у пројекат, уговори о суфинансирању пројекта и сл., 

e) списак запослених овјерен од стране субјекта из тачке III, подтачка (1) Конкурса,  
ж) приједлог пројекта за финансирање и  
з) доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 20 КМ према тарифном броју 

81. Закона о републичким таксама ("Службени гласник Републике Српске", број 100/11), изузев за  
субјекте који су према члану 13.  Закона о републичким таксама ослобођени плаћања републичке 
административне таксе.  

(2) За учествовање на Конкурсу субјекти из тачке III, подтачка (2) Конкурса уз Пријаву  прилажу: 
а) извод из Јединственог регистра штета, 
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б) овјерену фото-копију извода о упису у регистар надлежног органа (орган јединице локалне 
самоуправе, регистарски суд, републички орган управе, Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге или други орган зависно од облика организовања субјеката из тачке III подтачка (1)  
Конкурса),  

в) овјерену фото-копију рјешења о регистрацији код Пореске управе Републике Српске или 
увјерења о регистрацији ПДВ обвезника код Управе за индиректно опорезивање БиХ, 

г) потврду банке о промјенама на жиро рачуну за претходну годину, са бројем жиро рачуна, не 
старију од 60 дана од дана расписивања Конкурса и 

д) увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама у години која 
претходи години подношења пријаве.“  

(3) Поред документације из подтачке (1) и  (2) ове тачке Конкурса сви субјекти из тачке III 
Конкурса обавезни су да доставе и Извјештај о утрошку средстава која су додијељена у години која 
претходи години подношења Пријаве са комплетном документацијом, осим у случајевима уколико 
подносилац Пријаве није финансиран од Министарства у години која претходи години за коју је 
расписан Конкурс. 

(4) Корисник средстава у 2013. и 2014. години који је претрпио штету  изазвану  поплавама у 
Републици Српској у 2014. години није обавезан доставити Извјештај из подтачке (3) ове тачке 
Конкурса.  

 (5) Поред документације из подтачке (1) и  (2) ове тачке Конкурса сви субјекти уз Пријаву  могу 
доставити и: 

а) препоруке или подршке републичких органа управе, органа јединице локалне самоуправе и 
других институција у БиХ, односно препоруке међународних институција у вези са предметом пројекта 
и 

б) доказ о досадашњем искуству руководиоца пројекта у реализовању истих или сличних 
пројеката. 

 (6) Сва достављена документација, осим ако за поједину врсту документације није посебно 
прописано у овом Конкурсу,  мора бити достављена у оригиналу или овјереној копији не старијој од 30 
дана од дана расписивања Конкурса. 

V 
 
Поред опште документације из тачке IV Конкурса, уз Пријаву се доставља и посебна 

документација којом се доказује испуњеност посебних услова за учествовање на Конкурсу, у зависности 
од предмета финансирања у програму  у складу са тачком I подтачком (2) Конкурса, и то: 

1) уколико подносилац Пријаве захтјева финансирање/суфинансирање програма који 
подразумијева изградњу туристичке и саобраћајне инфрастуктуре и супраструктуре проширење, 
реконструкцију или адаптацију смјештајних капацитета у области спортско-авантуристичког и 
омладинског туризма или угоститељских објеката ради њихове туристичке валоризације, потребно је да 
Министарству достави и: 

- доказ о основу коришћења непокретности или доказ о имовинском праву и 
- предрачуне са спецификацијом трошкова или уговоре као доказ о потребним финансијским 

средствима од добављача услуга или други одговарајући доказ на основу којег је могуће оправдати 
износ потребних средстава за набавку материјала, опреме или о висини извршених услуга. 
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 2) уколико подносилац Пријаве захтјева финансирање/суфинансирање свих осталих програма из 
тачке I подтачке (2) овог Конкурса, потребно је да Министарству достави предрачуне са спецификацијом 
трошкова или уговоре као доказ о потребним финансијским средствима од добављача услуга или други 
одговарајући доказ на основу којег је могуће оправдати износ потребних средстава за финансирање. 

 
VI 
 

(1) Приједлог пројекта за финансирање садржи обавезне елементе у зависности од висине 
средстава која се захтјевају од Министарства трговине и туризма. 

(2) Приједлог пројекта за финансирање мора бити израђен у складу са Упутством министра 
трговине и туризма о методологији израде пројекта ("Службени гласник Републике Српске", број 
48/12),, које је доступно на интернет страници Министарства, на начин како је то појашњено у тачки I 
подтачка (3) Конкурса. 

VII 
 

(1) Избор програма извршиће Комисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава у 
складу са чланом 11. Уредбе. 

(2) Критеријуми за финансирање пројеката из намјенских средстава прописани су у члану 14. 
Уредбе, а разрађени у Упутству министра трговине и туризма о критеријумима за бодовање пројекта 
("Службени гласник Републике Српске", број 48/12, 78/14), које је доступно на интернет интернет 
страници Министарства, на начин како је то појашњено у тачки I подтачка (3) Конкурса. 

(3) Корисник средстава дужан је да најмање три године након реализације пројекта обавља 
дјелатност туризма или дјелатност која је сродна туристичкој дјелатности.  

 
VIII 

 
(1) Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске", у "Службеном гласнику 

Републике Српске" и  на интернет страници Министарства. 
(2) Рок за подношење Пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса у  

"Службеном гласнику Републике Српске".   
 (3) Пријава, са пратећом документацијом подноси се путем поште на адресу: "Влада Републике 

Српске, Министарство трговине и туризма - Комисија", Трг Републике Српске број 1., (ламела Б), 78 000, 
Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол 
Министарства трговине и туризма у запечаћеној коверти, са  обавезном назнаком "Не отварај-јавни 
конкурс за финансирање програма у области туризма у 2014. години".   
  (4) Све додатне информације у вези са Јавним конкурсом  могу се добити у Министарству 
трговине и туризма, сваким радним даном  од 7.30 до 15.30 сати, на телефон број: 051/338-764 и 
051/338-740. 
   

                                                                                                                                                             
М И Н И С Т А Р 

                                                                                                 
                                                                                      Маида Ибришагић-Хрстић дипл. инж. арх. 


