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Чињенични подаци 
 
Циљ пројекта „ЕУ за културно наслеђе и туризам у Србији“ је да подржи активацију локација 
културног наслеђа и њихово укључивање у туристичку понуду као значајног потенцијала за 
економски развој дестинација Доње Подунавље и Источна Србија. Пројекат финансирају 
Европска унија и немачко Савезно министарство за економски развој и сарадњу (BMZ), а 
спроводи га Немачка организација за међународну сарадњу GIZ. 
 
Једна од кључних туристичких атракција на дестинацији Доње Подунавље и Источна Србија су 
историјска винска села Рајац, Рогљево и Смедовац (у даљем тексту: РРС). Развој РРС има 
велики приоритет за сектор културе и туризма у Србији пошто су историјски вински подруми 
(пивнице) укључене на тентативној листи Светске културне баштине UNESCO. Такође, у РРС 
постоје бројне зграде које имају историјску вредност, што културном пејзажу дестинације даје 
јединствени карактер и туристичку атрактивност. Нажалост, због недостатка улагања и 
економских могућности у региону, многе од њих су у запуштеном стању и потребна им је хитна 
рестаурација и конзервација да би постале део туристичке понуде и унапредиле имиџ 
дестинације.  
 
Циљеви 
 
Дестинација РРС треба да се развија као област где људи живе, раде и зарађују приходе кроз 
бројне услуге и активности иобјекте намењене за богату и топлу добродошлицу за туристе. 
Главни циљ ове шеме бесповратних средстава је очување, рестаурација и обнова историјских 
зграда како би се сачувале, али и унапређење атрактивности, изгледа и туристичке 
инфраструктуре. Поред тога, циљ је и подршка локалном приватном сектору, чиме ће се 
побољшати квалитет туристичких услуга и унапредити урбани пејзажи села, што је основа 
туристичке атрактивности ове дестинације.  
 
Други посебни циљеви су: 

 
- унапређење капацитета пружалаца туристичких услуга из приватног сектора; 
- унапређење објеката за производњу и продају локалних производа (вино, мед, сир, итд.); 
- повећање броја туриста; 
- повећање броја ноћења; 

 
Следеће предложене активности ће унапредити осећај заједнице и међусобне сарадње локалног 
становништва села Рајац, Рогљево и Смедовац. 
 
Прихватљивост 
  
Области 
 
Прихватљива област укључује следећа 3 села у општини Неготин (према абецедном редоследу):  

- Рајац,  
- Рогљево,  
- Смедовац. 

 



 
 

 

Активности 
 
Индикативне врсте активности које могу да се финансирају у оквиру овог позива за достављање 
понуда дате су у наставку. Следећа листа није коначна, а адекватне иновативне активности које 
нису наведене могу такође да се узму у обзир за финансирање уколико могу јасно да допринесу 
остваривању посебних циљева и резултата позива. У оквиру овог позива за достављање 
пројеката, суфинансираће се следеће активности: 
 

Активност 1 - Текуће одржавање кућа и објеката изграђених пре 1945. године, као што су: 
- приватне куће; 
- смештајни објекти; 
- објекти за семинаре/радионице и друге догађаје; 
- ресторани и кафићи, угоститељски објекти, објекти за припрему и служење хране; 
- друге зграде и објекти; 

Ове активности укључују замену крова и/или фасаде и обнову ограде. 
Напомена: Предложени пројекат и материјале (који морају да буду аутентични) за радове на 
историјским зградама и објектима мора да одобри GIZ, осим пројеката за текуће одржавање 
пимница. У том случају/тим случајевима, пројекат мора да се припреми према условима Завода 
за заштиту споменика културе Републике Србије. Све неопходне законске дозволе (као што је 
грађевинска дозвола и слично) потребне су пре потписивања уговора са GIZ-ом и почетка 
пројекта. 
 

Активност 2 - Адаптација ентеријера кућа и објеката изграђених пре 1945. године, као што 
су: 
- смештајни објекти; 
- објекти за семинаре/радионице и друге догађаје; 
- ресторани и кафићи, угоститељски објекти, објекти за припрему и служење хране; 
- друге зграде и објекти; 

Ова активност укључује грађевинске радове у ентеријеру на изолацији, кречење зидова и радове 
у ентеријеру на електричној мрежи и систему водоснабдевања. Ова активност може да се 
користи за трансформацију ентеријера историјских зграда у циљу обављања активности у вези 
са туризмом. 
Напомена: Предложени пројекат и материјале (који морају да буду аутентични) за радове на 
историјским зградама и објектима мора да одобри GIZ, осим пројеката за адаптацију ентеријера 
пимница. У том случају/тим случајевима, пројекат мора да се припреми према условима Завода 
за заштиту споменика културе Републике Србије. Све неопходне законске дозволе (као што је 
грађевинска дозвола и слично) потребне су пре потписивања уговора са GIZ-ом и почетка 
пројекта. 
 

Активност 3 - Набавка опреме за: 
- смештајне објекте (опрема за собе, опрема за кухињу итд.), 
- објекте за семинаре/радионице и друге догађаје, 
- ресторане и кафиће, угоститељске објекте, објекте за припрему и служење хране, 
- пружање туристичких услуга 

 
Напомена: није дозвољено да се подносиоци захтева пријављују само за активност 2 
или/и 3. Адаптација ентеријера и набавка опреме могу бити предмет финансирања само 
ако се односе на прву активност. 
 

 



 
 

 

Подносиоци захтева 
 
Прихватљиви подносиоци захтева за позив су приватни власници историјских зграда (кућа и 
објеката) у РРС, изграђених пре 1945 године, као и њихови закупци уз претходну сагласност 
власника. То такође укључује, без ограничавања, туристичке објекте (пружаоци смештаја, 
угоститељски објекти, винарије, пољопривредна газдинства и друга предузећа која непосредно 
учествују у пружању услуга туристима), производњу и продају сувенира итд. 
 
Прихватљиви подносиоци захтева су: 
 

1. физичка лица која су власници кућа и објеката у РРС, изграђених пре 1945. године 
(укључујући и пивнице), који су препознати као значајни за развој туризма; 

2. физичка лица, власници и закупци кућа и објеката у РРС изграђених пре 1945. године 
(укључујући и пивнице), који су регистровани за пружање смештаја; 

3. предузетници, привредна друштва и пољопривредна газдинства који су власници или 
закупци објеката изграђених пре 1945. године, регистровани за пружање туристичких и 
угоститељских услуга (смештај, винарије, event центри, ресторани, кафићи итд); 

 
Напомена: сваки подносилац захтева може да поднесе највише један захтев у оквиру шеме 
бесповратних средстава. 
 
Услови за подносиоце захтева 
 
Услови за физичка лица су: 
 

- старост 18 година или више (на дан објављивања позива за достављање понуда); 
- да нису осуђивана према подацима из казнених евиденција; 
- да су обезбедила обавезно учешће (самодопринос) за спровођење пројекта у складу са 

овим програмом; 
- власништво над историјском зградом или уговор о изнајмљивању историјске зграде;  
- историјска зграда мора да буде укњижена у Катастру непокретности. 

 
Услови за предузетнике, привредна друштва и пољопривредна газдинства су: 
 

- да су регистровани у Агенцији за привредне регистре, најкасније 31. децембра 2020. 
године; 

- власништво над историјском зградом или уговор о изнајмљивању историјске зграде; 
- историјска зграда мора да буде укњижена регистрована у Катастру непокретности; 
- да су платили све јавне приходе (порезе и доприносе); 
- да нису осуђивани за привредни преступ; 
- да им није изречена заштитна мера којом им се забрањује вршење делатности, 
- да није регистрован ликвидациони или стечајни поступак; 
- да су обезбедили обавезно учешће за спровођење пројекта у складу са овим програмом; 

 
Финансијски оквир 
 
Укупан износ расположив у оквиру позива је 500.000,00 EUR. Средства ће бити додељена у 
националној валути Србије, RSD. Вредност појединачних бесповратних средстава која се 
захтевају од финансијера могу да износе до 3.600.000,00 RSD. Минимални буџет који се 
финансира у оквиру бесповратних средстава је 1.000.000,00 RSD. 



 
 

 

Сопствено учешће подносиоца захтева мора да буде: 
- за Активност 1: сопствено учешће подносиоца захтева мора да износи најмање 10% 

износа који се захтева од финансијера. Максимални износ бесповратних средстава не 
сме да премашује 3.000.000,00 RSD; 

- за Активност 2: сопствено учешће подносиоца захтева мора да износи најмање 10% 
износа који се захтева од финансијера. Максимални износ бесповратних средстава не 
сме да премашује 600.000,00 RSD; 

- за Активност 3: сопствено учешће подносиоца захтева мора да износи најмање 40% 
износа који се захтева од финансијера. Максимални износ бесповратних средстава не 
сме да премашује 600.000,00 RSD; 

 
Ако средства која се додељују и која су намењена за овај позив не могу да се искористе због 
недовољног квалитета или броја примљених захтева, Комитет за доделу бесповратних 
средстава задржава право да прерасподели преостала средства на друге грант шеме. 
 
Трошкови 
 
Прихватљиви трошкови: 

- повезани трошкови који су буџетирани у Обрасцу буџета (Прилог 2), настали за време 
спровођења пројекта (за време трајања уговора), након потписивања уговора са GIZ-ом, 

- трошкови који су неопходни за спровођење пројекта који је предмет бесповратних 
средстава, 

- трошкови који могу да се утврде и провере и који су документовани, као и они које прати 
одговарајућа документација у складу са правилима GIZ-а, 

- трошкови који су у складу са захтевима важећег законодавства и законодавства о 
социјалном осигурању, 

- трошкови који су прихватљиви, оправдани и у складу са начелом доброг финансијског 
управљања, 

- трошкови који се не финансирају двоструко 
 
Неприхватљиви трошкови: 

- набавка половне опреме, 
- инфраструктурни трошкови, трошкови рада и трошкови материјала који нису у складу са 

уговором, 
- инфраструктурни трошкови и трошкови рада изван прихватљиве области, 
- трошкови набавке, изнајмљивања или давања у закуп земљишта и постојећих зграда, 
- неизмирене обавезе по основу накнада и пореза, зајмова или рата у отплати зајма, 
- трошкови гаранција, полиса осигурања, камате, трошкови банкарских послова и разлике 

у девизном курсу, 
- порез на додату вредност (ПДВ) и трошкови царине, административни трошкови и 

трошкови пословања (укључујући и зараде) 
 
Подношење захтева за шему бесповратних средстава 
 
Пакет за подношење захтева 
 
Обрасци захтева могу да се преузму са веб сајта: https://www.eu-za-turizam.rs/ . Пакет за 
подношење захтева мора да садржи: 

1. Образац за подношење пројекта; 
2. Образац буџета; 

https://www.eu-za-turizam.rs/


 
 

 

3. Изјаву подносиоца захтева; 
4. Копију потврде о регистровању субјекта у релевантном регистру; * 
5. Доказ о власништву или уговор о изнајмљивању куће или објекта; 
6. Доказ о укњижби коју је издао Катастар непокретности; 

 
* Физичка лица достављају потврду о категоризацији коју издаје локални орган; регистрована 
пољопривредна газдинства достављају потврду о регистровању у Регистру пољопривредних 
газдинстава за последње три године; микро и мала предузећа достављају потврду о 
регистровању у Агенцији за пословне регистре (АПР), и ови документи могу да буду на српском 
језику. 
 
Документа би требало да буду достављени на српском језику, осим обрасца „Изјава подносиоца 
захтева“ која се потписана доставља на енглеском језику. Кандидат, чији пројекат буде одобрен, 
дужан је да свој „Образац за подношење пројекта“ и „Образац буџета“ преведе на енглески језик 
и достави Пројектном тиму GIZ-а најкасније 15 дана од дана објављивања финалне листе. 
 
Ако се историјска зграда (предмет предложеног пројекта) изнајмљује, подносилац захтева мора 
да приложи пристанак власника за учешће у пројекту, оверен од стране јавног бележника. Уговор 
о изнајмљивању не сме да траје краће од 5 година, почевши од ове године. 
 
Ако постоји сувласништво над историјском зградом (објектом предложеног пројекта), подносилац 
захтева мора да приложи пристанак свих сувласника за учешће у пројекту, оверен од стране 
јавног бележника. 
 
Питања у вези са позивом 
 
Питања у вези са појашњавањем позива можете доставити електронском поштом на  
tourismgrantserbia@giz.de до 17 часова 22. априла 2022. године. Одговори на сва питања ће 
бити објављени 29. априла 2022. године до 17 часова на веб сајтовима https://www.eu-za-
turizam.rs/. 
 
Подношење захтева 
 
Захтеви се достављају искључиво електронском поштом. Захтев са свим обавезним 
документима (пакет за достављање захтева) у PDF формату треба доставити електронском 
поштом на tourismgrantserbia@giz.de до 17 часова, 18. маја 2022. године. Захтеви послати на 
друге начине, захтеви послати након истека рока, захтеви који не испуњавају техничке захтеве 
дефинисане у позиву и/или непотпуни захтеви се неће разматрати. Аутоматско обавештење о 
успешном подношењу захтева за бесповратна средства ће бити послато након пријема захтева 
путем електронске поште. 
 
Процена и избор 
 
Сви захтеви ће бити процењени у складу са следећим корацима: 
 

1. Отварање захтева и провера прихватљивости 
Процена квалитета се врши само за предлоге који испуњавају све административне 
критеријуме и критеријуме прихватљивости.  
 

2. Процена квалитета 

mailto:tourismgrantserbia@giz.de
https://www.eu-za-turizam.rs/
https://www.eu-za-turizam.rs/
mailto:tourismgrantserbia@giz.de


 
 

 

Све прихватљиве подносиоце захтева ће посетити Тим GIZ-а ради процене и 
појашњавања њихових захтева. Процена предлога, укључујући и предложени буџет, 
вршиће се у складу са критеријумима процене који су прописани у Табели за процену 
предлога пројеката (у наставку). 

 
Табела за процену предлога пројеката 
 

Критеријум 
Максимални 
број бодова 

1. Оперативни капацитет 13 

Да ли подносилац захтева има финансијски капацитет, искуство у управљању 
пројектима и техничке и оперативне капацитете за провођење пројекта 
(укључујући и запослене, опрему и способност вођења акције)? 

3 

Да ли је подносилац захтева документовао кроз предлог и пратеће документе 
да је узео у обзир све неопходне процедуралне и правне захтеве и захтеве у 
вези са животном средином како би акција била успешно спроведена?  

10 

2. Релевантност 20 

Колико је релевантан предлог пројекта за циљеве позива? Да ли пројекат 
доприноси очувању јединственог и аутентичног изгледа дестинације РРС?  

10 

Колико доприноси повећању и побољшању туристичког потенцијала 
дестинације РРС? 

10 

3. Опис акције 20 

Да ли су предложене активности адекватне, изводљиве и у складу са 
циљевима и очекиваним резултатима?  

10 

Да ли је акциони план јасан, реалистичан и изводљив? 10 

4. Позитиван допринос заједници 27 

Да ли ће акција донети додатну вредност аутентичности пејзажа културног 
наслеђа локалне заједнице? 

15 

Да ли су очекивани резултати предлога пројекта одрживи:  
- у погледу животне средине (какав ће бити утицај на животну средину?) 
- у погледу утицаја на родну равноправност и учешће младих и угрожених 

група 

6 

Да ли подносилац захтева активно доприноси напору заједнице за 
побољшање туристичке понуде на дестинацији?  

6 

5. Образложење буџета и трошкова 20 

Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући? Да ли су предложени трошкови неопходни за спровођење 
акције? 

10 

Да ли буџет адекватно одражава  активности? Да ли су процењени трошкови 
исправни и реални? Да ли су буџетски износи за сваки трошак добро 
образложени у табели за ову сврху? Да ли су укључени неприхватљиви 
трошкови? 

10 

Максимални број бодова 100 



 
 

 

За прихватљивост за финансијску подршку потребно је добити најмање 60 бодова у току процене 
квалитета. Након процене, формира се листа подносилаца захтева према броју бодова у оквиру 
расположиве финансијске подршке. Одабрани пројекти за доделу бесповратних средстава и 
резервна листа ће бити објављени на веб сајтовима https://www.eu-za-turizam.rs/. 
 
Пројекти ће се финансирати у складу са правилима и процедурама GIZ. Подносиоце захтева чији 
пројекти су изабрани, непосредно ће контактирати службеници GIZ-а. Ако је неопходно, у 
договору са изабраним подносиоцима захтева пре потписивања уговора, радиће се 
оптимизација буџета, прилагођавање времена и садржаја (мања прилагођавања за образац 
захтева).    
 
Трајање 
 
Рок за имплементацију пројектних активности је највише 12 месеци од дана потписивања 
уговора са GIZ-ом, а најкасније до 31. октобра 2023. године.  
 
Кршење обавеза, неправилности и превара 
 
Подносилац захтева мора да поштује све важеће законе и прописе, укључујући и оне који се 
односе на спречавање давања мита и борбу против корупције. GIZ задржава право да обустави 
или откаже бесповратна средства ако се открију било какве неправилности, преваре или 
коруптивне радње. 
 
Правила видљивости 
 
Подносилац захтева ће обезбедити да све активности објављивања, оглашавања, комуникације 
и/или видљивости буду у договору са Пројектним тимом GIZ-а и у складу са правилима пројекта 
који финансирају Европска унија и Владе Савезне Републике Немачке, а спроводи Немачка 
организација за међународну сарадњу GIZ. 
 
Временски оквир 
 

Индикативни распоред 

Отварање позива 21.03.2022. 

Информативне сесије / припремне 
радионице 

Између 22.03.2022. и 15.04.2022. 

Рок за тражење појашњења 22.04.2022. до 17 часова 

Рок за објављивање питања и одговора 29.04.2022. до 17 часова 

Рок за достављање захтева 18.05.2022. до 17 часова 

 
Прилози 
 

1. Образац за подношење пројекта 
2. Образац буџета 
3. Изјава подносиоца захтева 

https://www.eu-za-turizam.rs/

