
На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака ''Најбоље из 
Војводине'' (''Службени лист АПВ'', број: 20/21) и члана 3. став 1. Правилника о поступку, условима, 
начину доделе и коришћења знака ''Најбоље из Војводине'' (''Службени лист АПВ, број 23/21) 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам објављује 

К О Н К У Р С 
ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ" 

Право учешћа на Конкурсу 

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица, предузетници, физичка лица или други 
организациони облици који се баве производњом роба или пружањем услуга, односно 
организатор програма и манифестација, који имају седиште, односно пребивалиште на територији 
Аутономне покрајине Војводине. 

Произвођачи производа имају право учешћа на Конкурсу за одређени производ који се по начину 
производне, квалитету, по хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким 
својствима, коришћеним сировинама и/или састојцима или према некој другој карактеристици 
јасно разликује од других производа исте категорије и који је произведен од основне сировине 
која потиче са територије Аутономне покрајине Војводине. 

Пружаоци услуга имају право учешћа на Конкурсу за одређену услугу која се по квалитету, 
својствима и/или неком другом карактеристиком јасно разликују од других услуга исте категорије. 

Организатори манифестација или програма имају право учешћа на Конкурсу за манифестацију или 
програм који се по својим карактеристикама, начину одржавања, коришћењу ресурса, 
оригиналности, циљевима, као и према резултатима у областима деловања јасно разликују од 
других програма или манифестација исте садржине који се организују на територији Аутономне 
покрајине Војводине. 

Услови за конкурисање 

 Општи услови за производе и услуге: 

1. производи или услуге морају да испуњавају услове прописане референтним 
документима о производњи и услугама и њиховом стављању у промет; 

2. прехрамбени производи и угоститељске услуге морају да задовоље захтеве (НАССР) 
стандарда; 

3. органски производи морају да имају сертификат за органску производњу; 
4. количина производа и обим услуга морају континуирано да прате потребе тржишта; 
5. производ или услуга морају имати професионално дизајниран визуелни идентитет. 

Додатни услови које би требало да задовоље произвођачи или даваоци услуга: 
1. сертификовани НАССР принципи; 
2. сертификован систем менаџмента квалитетом ИСО 9001; 
3. сертификован систем менаџмента заштите животне средине ИСО 14001; 
4. сертификован систем менаџмента безбедности и здравља на раду ИСО 45001; 
5. сертификован Glоbаl Gap систем (за пољопривредна газдинства). 

Обавезни услови за програме/манифестације: 
1. да је тема манфестације везана за привреду и туризам; 
2. да се у континуитету одржава најмање 2 године; 
3. да се програм или манифестација одржавају најмање 1 дан. 

Подношене пријаве на Конкурс 
Пријаве на Конкурс подноси произвођач, пружалац услуга или организатор програма или 
манифестације у писаном или електронском облику на обрасцу: „Захтев за коришћење 



Знака" ко]и се може преузети у ДОО „ЈУГОИНСПЕКТ“, Нови Сад, улица Дунавска 23/I, 
(телефон: 021/422-733). 
Конкурсна документација у писаном облику се доставља у затвореној коверти на адресу: 
ДОО „ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД“, 21000 Нови Сад, Дунавска 23/I, са напоменом на лицу 
коверте „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ", а конкурсна документација у електронском облику се 
доставља на електронску адресу: оffiсе@juins.гs 

Поступак доделе Знака 

Поступак доделе Знака врши се у складу са Правилником о поступку, условима, начину 
доделе и коришћења знака ''Најбоље из Војводине'' (у далем тексту: Правилник). Правилник 
се преузима на интернет страници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам: 
www.spriv.vojvodina.gov.rs 

Право на коришћње знака „Најбоље из Војводине" 

Покрајинска влада доноси решење о давању сагласности на коришћење Знака, на предлог Савета, 
а након спроведеног поступка у складу са Правилником. 
Право на коришћење Знака додељује се на три године. 

Рок за конкурисање 

Конкурс за стицање права на коришћење Знака је отворен до 31.07.2022. године. 

Обавезе корисника Знака 

Произвођач којем се додели Знак на коришћење дужан је да знак стави на амбалажу производа 
за ко.ји је додељен Знак. 
Пружалац услуге којем је додељен Знак у обавези је да на месту на којем пружа услугу на видљив 
и јасан начин означи да је услуга носилац Знака. 
Организатор манифестације којој је додељен Знак је у обавези да на видљивом месту на којем се 
одржава манифестација, као и на свом пропагандном материјалу, јасно истакне Знак. 

Додатне информације 

Додатне информације се могу добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, на 
телефон: 021/487 40 14. 


