
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 секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) расписује 

 

ЈАВНИ КПНКУРС 

ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛПКАЛНИМ САМПУПРАВАМА СА ТЕРИТПРИЈЕ АП 
ВПЈВПДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ИЗ ПБЛАСТИ ЕЛЕКТРПНСКИХ КПМУНИКАЦИЈА И 

ИНФПРМАЦИПНПГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГПДИНУ 

 

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

1. Усппстављаое хптсппт лпкација у ппщтинама и градпвима у АП Впјвпдини кпје ће грађанима 
пмпгућити слпбпдан приступ интернету  

2. Усппстављаое инфпрмаципнп-кпмуникаципне инфраструктуре у щкплама за увпђеое е-наставе 
(ПАМЕТНА ШКОЛА) 

3. Увпђеое система видепнадзпра у васпитнп–пбразпвним устанпвама и устанпвама студентскпг 
стандарда у циљу ппвећаоа безбеднпсти ушеника, студената и наставнп-пбразпвнпг пспбља, кап и 
защтите пбјеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) 

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

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Средства у  укупнпм изнпсу пд 15.238.669,54 динара. 

1) За усппстављаое хптсппт лпкација тражена средства не мпгу бити већа пд 100.000,00 динара 
пп хптсппт лпкацији. Опщтина или град мпже кпнкурисати за највище пет хптсппт лпкација.  

2) За усппстављаое инфпрмаципнп-кпмуникаципне инфраструктуре у щкплама за увпђеое е-
наставе (ПАМЕТНА ШКПЛА) тражена 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. 

3) За усппстављаое система видепнадзпра у васпитнп-пбразпвним устанпвама и устанпвама 
студентскпг стандарда ради ппвећаоа безбеднпсти ушеника, студената и наставнп-пбразпвнпг 
пспбља, кап и защтите пбјеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) тражена средства пп пбразпвнпј устанпви 
не мпгу бити већа пд 350.000,00 динара 

4) За усппстављаое система видепнадзпра на раскрсницама тражена средства не мпгу бити већа 
пд 1.500.000,00 динара.  

Укупан изнпс тражених средстава пп свим тачкама кпнкурса не мпже бити већи пд 2.100.000,00 
динара.  

ПРАВП УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ 

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

 



ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ 

Пптребна дпкументација за дпделу бесппвратних средстава прпписана је Правилникпм за дпделу 
бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое 
прпјеката из пбласти електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва за 2018. гпдину          
(у даљем тексту: Правилник).  

КРИТЕРИЈУМИ 

Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава уређени су Правилникпм. 

ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

Одлуку п дпдели средстава дпнпси Ппкрајински секретар за привреду и туризам на предлпг 
Кпмисије.  

Секретаријат ће, накпн дпнпщеоа Одлуке, кпнтактирати самп ушеснике Кпнкурса кпјима су 
средства пдпбрена.  

Ушесник Кпнкурса кпјем су дпдељена средства закљушиће угпвпр.  

Пријаве на Јавни Кпнкурс се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји се, кап и 
Правилник, мпгу преузети са сајта Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прпписанпм 
дпкументацијпм дпстављају се 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 управе, 
радним данпм пд 9 дп 14 шаспва.. 

Рпк за ппднпшеое пријава је 26. нпвембар 2018. гпдине 

Одлука п дпдели средстава пбјављује се на сајту Секретаријата. 

Информације у вези са  Конкурсом  могу  се добити радним даном позивом на број 021/487- 
4316. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

