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На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ 
број 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ“, број: 54/21, 7/22  и 37/22 - ребаланс) и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава 
локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области 
електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 
47/22), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И 

ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ 

Број: 144-401-7098/2022-02 

 

ЦИЉ 

Циљ Конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва у 
локалним самоуправама  на територији АП Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 
80% и мање од 60% републичког просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе 
развијености региона и јединица локалне самоуправе. 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Бесповратна средства која се додељују могу се користити за финансирање реализације следећих 
пројеката: 

1. Успостављање хотспот локација у локалним самоуправама у АП Војводини које ће 
грађанима омогућити слободан приступ интернету и 

2. Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама  у циљу повећања 
безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и заштите објеката 
(БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) 

 

ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

За потребе Јавног конкурса предвиђена су средства у  укупном износу од 6.149.657,00 динара. 

Подносилац захтева може поднети пријаву по свим тачкама конкурса: 

1. За успостављање хотспот локација тражена средства не могу бити већа од 150.000,00 
динара по хотспот локацији.  

Локалне самоуправе могу да конкуришу за највише пет хотспот локација. 
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2. За увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања 
безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и заштите објеката 
(БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) не могу бити већа од 500.000,00 динара по установи.  

Локалне самоуправе могу конкурисати за највише три установе.  

Локалне самоуправе по свим тачкама конкурса могу да захтевају максималан износ од 1.500.000,00 
динара.  

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине 
Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 80% и мање од 60% републичког просека, 
у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС 

Потребна документација за доделу бесповратних средстава дефинисана је чланом 8. Правилника o 
додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за 
финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. 
годину (у даљем тексту: Правилник). Правилник, текст Јавног конкурса, Образац пријаве са 
припадајућом изјавом  преузима се на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за доделу бесповратних средстава дефинисани су чланом 12. Правилника. 

 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  

Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 10. Правилника. 

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Пријаве на Јавни Конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који су саставни део 
Јавног конкурса а могу се преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са 
прописаном документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на 
лицу коверте „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ 
САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ“ поштом или 
лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 9 до 14 
часова. 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 08.12.2022. године. 

Информације у вези са Конкурсом могу се добити радним даном од 10 до 14 часова позивом на 
број 021/487- 4613 или 0800/021-027. 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

др Ненад Иванишевић 
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