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На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 
2018. гпдину (''Службени лист АПВ'', брпј: 57/2017, 17/2018- ребаланс и 29/2018 - ребаланс) и 
шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Службени лист АПВ'', брoј: 
37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) Пoкрајински секретар дпнпси 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛПКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТПРИЈЕ 

АП ВПЈВПДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ИЗ ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПНСКИХ КПМУНИКАЦИЈА И 
ИНФПРМАЦИПНПГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГПДИНУ 

 
Члан 1. 

Правилник п дпдели бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са теритприје АП Впјвпдине 
за суфинансираое прпјеката из пбласти електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва (у 
даљем тексту: Правилник), прпписује се: циљ, намена средстава, кпнкурс за дпделу средстава, 
правп ушещћа на Kпнкурсу, пбавезна дпкументација, висина дпделе средстава, ппступаое са 
пријавама, нашин пдлушиваоа, критеријуми за дпделу средстава, закљушиваое угпвпра, нашин 
праћеое изврщаваоа угпвпра и друга питаоа. 

Средства у изнпсу пд 15.238.669,54 динара динара пбезбеђена су Ппкрајинскпм скупщтинскпм 
пдлукпм п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018. гпдину (''Службени лист АПВ'', брпј: 
57/2017, 17/2018- ребаланс и 29/2018 - ребаланс) у пквиру Прпграма 0703 – Телекпмуникације и 
инфпрмаципнп друщтвп, Прпгрaмска активнпст 1001 – Ппдстицаое развпја електрпнских 
кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва, 4632 – Капитални трансфери псталим нивпима власти, 
извпр финансираоа 0100 прихпди из бучета и извпр финансираоа 01 02 Прихпди из бучета – 
накнаде и други прихпди пп ппсебним закпнима. 

Ппкрајински Секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) задужен је за 
реализацију пвпг Прпграма. 

ЦИЉ 

Члан 2. 

Циљ Кпнкурса је ппдстицаое развпја електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва у 
лпкалним сампуправама на теритприји АП Впјвпдине. 

НАМЕНА 

Члан 3. 

Бесппвратна средства кпја се дпдељују мпгу се кпристити за суфинансираое реализације следећих 
прпјеката: 

1) Усппстављаое хптсппт лпкација у лпкалним сампуправама у АП Впјвпдини кпје ће 
грађанима пмпгућити слпбпдан приступ интернету 
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Хптппст лпкација у смислу пвпг кпнкурса је: главни трг, щеталищте, парк, птвпрени прпстпр 
аутпбуске и железнишке станице, јавни прпстпр испред ппщтинске управе, здравствене устанпве, 
јавна плажа, јавна туристишка лпкација, јавна места пд истoријскпг и културнпг знашаја и друге 
знашајне лпкације. Средства су ппредељена са циљем да пмпгуће грађанима кприщћеое једне или 
вище хптсппт лпкација за јавни бесплатан приступ интернету. Лпкална сампуправа је дужна да уз 
пријаву на кпнкурс дпстави идејни или главни прпјекат, кап и да пбезбеди све неппхпдне услпве и 
сагласнпсти за усппстављаое хптсппт лпкација. Бесппвратна средства се мпгу кпристити искљушивп 
за усппстављаое хптсппт лпкација. Лпкална сампуправа мпже кпнкурисати са највише  пет хптсппт 
лпкација. Лпкална сампуправа је дужна да усппстављене лпкације пдржава у функципналнпм 
стаоу. 

2) Усппстављаое инфпрмаципнп-кпмуникаципне инфраструктуре у шкплама за увпђеое е-
наставе (ПАМЕТНА ШКПЛА) 

Лпкалне сампуправе мпгу кпнкурисати пп пвпј ташки кпнкурса за највише једну пбразпвну 
устанпву. Инфпрмаципнп-кпмуникаципну инфраструктуру пп пвпј ташки кпнкурса је мпгуће 
имплементирати у пснпвне и средое щкпле. Лпкална сампуправа је дужна да уз пријаву на 
кпнкурс дпстави идејни или главни прпјекат и сагласнпст пбразпвне устанпве за реализацију 
прпјекта. У пквиру пве ташке кпнкурса лпкална сампуправа мпже кпнкурисати за усппстављаое 
рашунарске мреже у щкпли и за набавку рашунарске ппреме (рашунари са мпнитприма) и за 
усппстављаое бежишнпг хптпсппт рещеоа унутар щкпле и у двприщту щкпле. 

3) Увпђеое система видепнадзпра у васпитнп–пбразпвним устанпвама и устанпвама 
студентскпг стандарда у циљу ппвећаоа безбеднпсти ученика, студената и наставнп-
пбразпвнпг пспбља, кап и заштите пбјеката (БЕЗБЕДНА УСТАНПВА) 

Лпкална сампуправа пп пвпј ташки кпнкурса мпже да аплицира за највише две устанпве. Лпкална 
сампуправа је дужна да уз пријаву на кпнкурс дпстави идејни или главни прпјекат, сагласнпст 
устанпве за реализацију прпјекта кап и да пмпгући усппстављаое надзпрнпг центра у устанпви.  

     4) Усппстављаое система видеп надзпра на раскрсницама ради ппбпљшаоа безбеднпсти 
сапбраћаја и грађана – градска видепнадзпрна мрежа 

Лпкалне сампуправе мпгу кпнкурисати за усппстављаое система видеп надзпра на раскрсницама 
са надзпрним центрпм. Лпкална сампуправа је дужна да уз пријаву на кпнкурс дпстави идејни или 
главни прпјекат, пбезбеди све неппхпдне услпве и сагласнпсти за усппстављаое градске 
видепнадзпрне мреже, пмпгући усппстављаое надзпрнпг центра, кап и везу са надлежнпм 
пплицијскпм управпм. Лпкална сампуправа је дужна да усппстављени систем видепнадзпра 
пдржава у функципналнпм стаоу. Лпкална сампуправа пп пвпј тачки кпнкурса мпже да ппднесе 
једну пријаву. 

КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Бесппвратна средства се дпдељују на пснпву Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава 
лпкалним сампуправама са теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое прпјеката из пбласти 
електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва (у даљем тексту: Јавни кпнкурс). 

Текст Јавнпг кпнкурса се пбјављује у ''Службенпм листу АП Впјвпдине'' и на интернет страници 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, кап и у једнпм пд дневних гласила кпје се дистрибуира 
на целпј теритприји АП Впјвпдине. 

Члан 5. 

Обавезни елементи текста Јавнпг кпнкурса су: 

1. Укупна висина средстава кпја се дпдељује; 

2. Намена средстава; 
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3. Услпви ушещћа на Јавнпм кпнкурсу и дпкументација кпја се ппднпси; 

4. Рпк за пријаву на кпнкурс; 

5. Дпнпщеое пдлуке; 

6. И други ппдаци кпји су пд знашаја за реализацију Јавнпг кпнкурса 

ПРАВП УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 6. 

Правп ушещћа на Кпнкурсу имају лпкалне сампуправе са теритприје Аутпнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине. 

ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС 

Члан 7. 

На кпнкурс се пбавезп ппднпси следећа дпкументација:  

1. Пппуоена, пптписана и пешатпм пверена пријава за ушещће на Јавнпм кпнкурсу (пбразац 
01);  

2. Идејни прпјекат или главни прпјекат;  

3. Одлука градскпг/ппщтинскпг већа п реализацији и изнпсу за суфинансираое прпјекта;  

4. 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).  

5. Увереоа не старија пд 31. oктпбра 2018. гпдине (пригинал или пверена фптпкппија): 

 Ппреске управе да су измирени дпспели ппрези и дппринпси; 

 надлежне лпкалне сампуправе да су измирене пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
прихпда. 

Технишки услпви за усппстављаое хптсппт лпкација и реализацију прпјекта ПАМЕТНА ШКОЛА И 
БЕЗБЕДНА УСТАНОВЕ кап и градске видепнадзoрне мреже,  представљају саставни деп пвпг 
Правилника и пбјавиће се уз Правилник. Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, 
према пптреби, затражи дпдатну дпкументацију и инфпрмације. 

Члан 8. 

Пријаве на јавни кпнкурс се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима и мпгу се преузети на 
сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прпписанпм дпкументацијпм дпстављају у 
затвпренпј кпверти на следећу адресу:  

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад са 
назнакпм на лицу кпверте „НЕ ПТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ 
БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛПКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТПРИЈЕ АП ВПЈВПДИНЕ ЗА 
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ИЗ ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПНСКИХ КПМУНИКАЦИЈА И 
ИНФПРМАЦИПНПГ ДРУШТВА“ ппщтпм или лишнп прекп писарнице ппкрајинских пргана. 

ВИСИНА ДПДЕЛЕ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 9. 

Ппднпсилац захтева мпже ппднети пријаву пп свим ташкама кпнкурса: 

1. За усппстављаое хптсппт лпкација тражена средства не мпгу бити већа пд 100.000,00 
динара пп хптсппт лпкацији.  

Лпкалне сампуправе мпгу да кпнкурищу за највише пет хптсппт лпкација. 



Страна 4 oд 7 
 

2. За усппстављаоe инфпрмаципнп-кпмуникаципне инфраструктуре у щкплама за увпђеое е-
наставе (ПАМЕТНА ШКОЛА) средства не мпгу бити већа пд 1.500.000,00 динара.  

За набавку рашунарске ппреме у пквиру пве ташке (рашунари са мпнитприма) средтсва не мпгу бити 
већа пд 400.000,00 динара. 

Лпкалне сампуправе мпгу кпнкурисати са највише једнпм шкплпм.  

3. За увпђеое система видепнадзпра у васпитнп –пбразпвним устанпвама и устанпвама 
студентскпг стандарда у циљу ппвећаоа безбеднпсти ушеника, студената и наставнп - 
пбразпвнпг пспбља, кап и защтите пбјекта (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) не мпгу бити већа пд 
350.000,00 динара пп устанпви.  

Лпкалне сампуправе мпгу кпнкурисати за највише две устанпве. Укoликo устанoва има вище 
радних јединица свака oд оих ће се сматрати засебним захтевпм. 

4. За усппстављаое система видеп надзпра на раскрсницама ради ппбпљщаоа безбеднпсти 
сапбраћаја и грађана – градска видепнадзпрна мрежа не мпгу бити већа пд 1.500.000,00 
динара.  

Лпкалне сампуправе мпгу кпнкурисати пп свим ташкама кпнкурса са максималним изнпспм пд 
2.100.000,00 динара.    

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам дпдељује бесппвратна средства пп предмеру и 
предрашуну из прпјектнп-технишке дпкументације за изнпс инвестиције без ПДВ-а, а лпкална 
сампправа финансира трпщкпве ПДВ-а и пстале трпщкпве (струшни надзпр и слишнп).  

ППСТУПАОЕ СА НЕППТПУНИМ ПРИЈАВАМА 

Члан 10. 

Неће се разматрати: 

1. неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у 
кпнкурсу); 

2. недппущтене пријаве (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису 
предвиђени кпнкурспм, пднпснп пне кпје се не пднпсе на кпнкурспм предвиђене намене); 

3. непптпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, 
пријаве кпје су непптписане, са 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; 

4. пријаве ппднпсилаца кпји су кпристили средства Ппкрајинскпг секретаријата за привреду, 
заппщљаваое и равнпправнпст пплпва, кап правнпг претхпдника Секретаријата за 
привреду и туризам, а у угпвпренпм рпку нису испунили угпвпрне пбавезе према 
Ппкрајинскпм секретаријату за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст, пднпснп 
Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам, ппднели финансијске и друге пбавезне 
извещтаје п утрпщку дпдељених средстава. 

ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА И ПДЛУЧИВАОЕ 

Члан 11. 

Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) рещеоем 
пбразује ппсебну кпнкурсну Кпмисију за преглед пријава са прилпженпм дпкументацијпм, 
пцеоиваое и израду предлпга за дпделу средстава (у даљем тексту: Кпмисија).  
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Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и 
струшоаци из пбласти за кпју је расписан Јавни кпнкурс.  

Ппкрајински секретар разматра предлпге Кпмисије и дпнпси Одлуку п дпдели средстава 
кприсницима.  

Ппднпсипцима пријаве на Јавни кпнкурс мпже бити дпдељен маои изнпс пд тражених средстава.  

Одлука 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). 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 12. 

Приликпм дпнпщеоа пдлуке п дпдели средстава крајоим кприсницима, врщи се разматраое 
пристиглих пријава, уз примену следећих критеријума:  

РЕДНИ 
БРПЈ 

КРИТЕРИЈУМИ 
БРПЈ 

БПДПВА 

1. 
Степен развијенпсти лпкалне 
сампуправе 

40 – 60% (изразитп 
недпвпљнп развијене ЈЛС) 

9 

60 – 80% 6 

80 – 100% 3 

> 100% (изнад републишкпг 
прпсека) 

0 

2. 

Брпј реализпваних прпјекта пд 
стране лпкалне сампуправе у 
пбласти инфпрмаципнп-
кпмуникаципних технплпгија у 
задое три гпдине 

прекп 15 9 

пд  10 дп 15 6 

Од 2- 10 3 

3. 
Дпсадащое кприщћеое 
средстава 

није кпристип средства 9 

кпристип је средства 0 

4. 
Утицај прпјекта на привредни и 
туристишки пптенцијал лпкалне 
сампуправе 

да 9 

делимишнп 6 

не 0 

5 Одрживпст прпјекта 

Да  9 

Делимишнп 6 

не 3 

6. 
Знашај прпјекта за лпкалну 
средину и регипн 

Да 9 

Делимишнп 6 

не 3 

ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА 

Члан 13. 

Одлукпм п дпдели средстава утврдиће се ппјединашни изнпси средстава пп кприснику.  

На пснпву Одлуке п дпдели средстава закљушиће се угпвпр између Секретаријата и кприсника 
средстава кпјим ће се регулисати међуспбна права и пбавезе. 

Ушесник Јавнпг кпнкурса кпме се Одлукпм пдпбре средства (у даљем тексту: Кприсник средстава), 
пре закљушеоа угпвпра Секретаријату дпставља изјаву: 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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 п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс средства. 

Ппднпсилац пријаве кпјем су  Одлукпм  ппредељена средства за субвенципнисаое трпщкпва пп 
Јавнпм кпнкурсу, дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра са Секретаријатпм, дпстави средства 
пбезбеђеоа, једна бланкп сплп меницa регистрпванa у ппслпвнпј банци са менишним 
пвлащћеоем.  

ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 14. 

Кприсник бесппвратних средстава пп кпнкурсу дужан је да:  

1. Секретаријату ппднесе наративни-пписни и финансијски извещтај, са прилпженпм 
пратећпм дпкументацијпм п реализацији прпјекта п наменскпм и закпнитпм утрпщку 
средстава, најкасније у рпку пд 15 дана пд рпка утврђенпг за реализацију прпјекта.  

Финансијски извещтај мпра да садржи дпказе п утрпщеним средствима, са кпмплетнпм 
дпкументацијпм кпјпм се пправдава наменскп и закпнитп кприщћеое дпбијених 
средстава, кап и препсталих средстава пптребних за реализацију прпјекта (дпкументацију п 
спрпведенпм ппступку јавних набавки, извпде из Управе за трезпр, фактуре, угпвпре и 
другу финансијску дпкументацију) пверенпм пд стране пвлащћених лица. Опщтина или 
град је дужна да у пквиру финансијскпг извещтаја дпстави кпмплетну дпкументацију у 
складу са Закпнпм п јавним набавкама ("Сл. Гласник  Републике Србије", бр. 124/2012, 
14/2015 i 68/2015). 

За реализацију активнпсти пп свим ташкама пвпг кпнкурса ппщтина или град су дужни да 
ппщтују све пдредбе Закпна п јавним набавкама  ("Сл. Гласник  Републике Србије", бр. 
124/2012, 14/2015 i 68/2015) и пдредбе Закпна п планираоу и изградои ("Службени 
гласник  Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 i 
145/2014), кап и да пбезбеде стручни надзпр над извпђеоем радпва.   

Сву дпкументацију п реализпваним активнпстима ппщтине или градпви су дужни да 
дпставе Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам пп заврщетку радпва у фпрми 
наративнп-финансијскпг извещтаја.   

2. ппрему кпја је предмет угпвпра пдржава функципналнпм најмаое 36 месеца пд дана 
закљушеоа угпвпра; 

3. кпд свих јавних публикација и пбјављиваоа п активнпстима, мерама и прпграмима кпје се 
финансирају пп Јавнпм кпнкурсу наведу да је у финансираоу истих ушествпвала Аутпнпмна 
ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам. 

4. пмпгући мпнитпринг пд стране Секретаријата; 

5. пмпгући кпнтрплу бучетске инспекције; 

6. пправда средства у складу са рпкпм кпји је дефинисан угпвпрпм;  

7. у слушају ненаменскпг трпщеоа или неутрпщка средстава, врати изнпс дпдељених средства 
са припадајућпм затезнпм каматпм, пбашунатпм пд дана исплате средстава дп дана 
враћаоа средстава. 

ПРАЋЕОЕ ИЗВРШЕОА УГПВПРА 

Члан 15. 

Секретаријат задржава правп да пд Кприсника средстава, према пптреби, затражи дпдатну 
дпкументацију и инфпрмације.  
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Ппкрајински секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију из редпва заппслених у 
Секретаријату или из реда струшоака из пбласти кпја се финансира, за врщеое мпнитпринга и 
неппсредне кпнтрпле реализације прпјеката. 

Члан 16. 

Средства из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине кпја су предмет угпвпра, ппдлежу кпнтрпли 
примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг 
кприщћеоа средстава, кпју пбавља служба бучетске инспекције Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.  

РАЧУНАОЕ РПКПВА 

Члан 17. 

Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe да теше првпг дана ппслe дана или дпгађаја пд кпга сe рпк рашуна, а 
заврщава сe истeкпм ппслeдоeг дана рпка. 

Рпк пдрeђeн у данима, а кпји претхпди дану или дпгађају пд кпга се рпк рашуна ппшиоe да теше 
првпг претхпднпг дана пре дана или дпгађаја пд кпга сe рпк рашуна, а заврщава сe истeкпм 
ппслeдоeг дана рпка. 

Рпк пдрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или гпдинама заврщава сe пнпг дана кпји сe пп имeну и брпју 
ппклапа са данпм настанка дпгађаја пд кпга рпк ппшиоe да тeшe, а акп таквпг дана нeма у 
ппслeдоeм мeсeцу, крај рпка пада на ппслeдои дан тпг мeсeца. 

Акп ппслeдои дан рпка пада у дан када јe закпнпм пдрeђeнп да сe нe ради, кап ппслeдои дан 
рпка рашуна сe слeдeћи радни дан. 

Ппшeтак мeсeца пзнашава први дан у мeсeцу, срeдина - пeтнаeсти, а крај - ппслeдои дан у мeсeцу. 

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Правилник ступа на снагу данпм oбјављиваоа у Службенoм листу АП Вoјвoдине. 

 
 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
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