
 

 

 
На основу чл. 15., 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14-др. одлукa, 37/16, 29/17 и 24/19), члана 24. 
став 1. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19), Правилника o додели буџетских средстава за 
финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и 
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине 
(„Службени лист АПВ“, бр. 4/17) а по спроведеном Конкурсу за финансирање набавке 
опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и 
васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. 
години,  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР доноси  
 
    

РЕШЕЊЕ 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ - ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА 

ПРОЈЕКТОРОМ ЗА УСТАНОВЕ  ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 
УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

У 2020. ГОДИНИ 
 

I 
 
Овим решењем Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) утврђује  
расподелу средстава за набавку опреме – интерактивних табли са пројектором установама 
основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП 
Војводине (у даљем тексту: Корисници) по Конкурсу за финансирање набавке опреме – 
интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и 
васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 
2020. години, број 128-451-26/2020-01 од 15.01.2020. године („Службени лист АПВ“, бр. 
4/2020 – у даљем тексту: Конкурс). 
 

II 
  
 За све нивое образовања укупно се додељује 70.400.000,00 динара а у оквиру тога за 

установе основног образовања 58.700.000,00 динара, за установе средњег образовања 
10.900.000,00 динара и за установе ученичког стандарда   800.000,00 динара.  

 
 
 

 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21  487  46 14, 487 40 36 
ounz@vojvodinа.gov.rs 
 

БРОЈ: 128-451-26/2020-01                                                                                ДАТУМ: 23.01.2020. 
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III 
 
Средства из тачке II овог решења утврђена су Покрајинском скупштинском одлуком о 

буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, на посебном разделу  Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице и то за основно образовање Програм 2003 – Основно образовање, Програмска 
активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа,  функционална 
класификација 910, економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, извор финансирања 01 00 – Oпшти приходи и примања буџета, за средње 
образовање Програм 2004 – Средње образовање, Програмска активност 1005 – 
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална класификација 920, 
економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор 
финансирања 01 00 – Oпшти приходи и примања буџета и за ученички стандард Програм 
2007 – Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1006 – 
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда, функционална класификација 
960, економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор 
финансирања 01 00 – Oпшти приходи и примања буџета, а преносе се Корисницима у складу 
са приливом средстава у буџет АП Војводине, односно са ликвидним могућностима буџета. 

 
    IV 

 
Средства ће се доделити Корисницима наведеним у приложеним табелама број 1) 

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЗА 
УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ, број 2) РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ИНТЕРАКТИВНИХ 
ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЗА УСТАНОВЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ и број 3) РАСПОДЕЛА 
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЗА УСТАНОВЕ УЧЕНЧКОГ 
СТАНДАРДА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ које су 
саставни део овог решења и у којима је осим Корисника, наведен и број интерактивних 
табли са пројектором за чију набавку се додељују средства Корисницима.  

 
                                                                            V 
 
У циљу подизања нивоа образовања и васпитања у установама образовања на 

целокупној територији Аутономне покрајине Војводине, Секретаријат ће спровести 
заједничку набавку опреме - интерактивних табли са пројектором, у складу са чланом 50. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у име и за 
рачун свих Корисника којима су по конкурсу додељена средства за набавку опреме - 
интерактивних табли са пројектором.  

VI 
 
Коначан износ средстава за набавку опреме - интерактивних табли са пројектором по 

Кориснику биће утврђен појединачним Уговором који ће  Секретаријат потписати са сваким 
Корисником, а након спроведеног поступка јавне набавке из тачке V овог решења. 
Наведеним уговором Секретаријат преузима обавезу према Кориснику. 

 
 
 



v

CeKperap,4jar he o6asecrrr Kop cH Xe o pacnoAenr4 cpeAcraBa :a ua6aaxy onpeMe -
fiHTepaKTa4BHr.lx ra6,nlr ca npojexropoM Koja.je yrBpbeHa oBZM peurelbeM.

vlll

OBo peuelbe je HoHaqHo ,4 npol,4B beTa ce He Moxe uejaamu xan6a.

tx

3a t,a3BpueFbe oBor peuek,a 3aAyxyje ce CeHTop 3a MarepfijanHo - $rzraHcrjcxe noc,noee

CeKpera pl,a.iara.

Peurelbe AocraB,4Tx:
1. CeKTopy 3a lrareprja,rro -QlHaHc jcKe nocnoBe CeKperap,4jara
2. ApxvBV


	resenje_1.pdf (p.1-2)
	IMG_0002_1.pdf (p.3)

