
  
 

 

 
 

Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 
 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое,  
прпписе, управу и наципналне маоине  
- наципналне заједнице 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад 
Т: +381 21 487 42 62;  
F: +381 21 487 46 14  
Ounz@vojvodinа.gov.rs  

 БРПЈ: 128-451-2308/2014-01 
 

ДАТУМ: 30.10.2014. гпдине 

На пснпву шлана 3. Правилника п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг 
секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине - наципналне 
заједнице за финансираое и суфинансираое набавке ппреме за устанпве ушенишкпг 
стандарда на теритприји Аутпмне ппкрајине Впјвпдине брпј 128-451-2289/2014-04 пд 
29. пктпбра 2014. гпдине, а у вези с Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету 
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2014. гпдину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13, 
24/14 – ребаланс и 42/14 -ребаланс),  
 Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине - 
наципналне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  

КПНКУРС 
ЗА ППРЕМАОЕ УСТАНПВА УЧЕНИЧКПГ СТАНДАРДА У АП 

ВПЈВПДИНИ ЗА 2014. ГПДИНУ 

Кпнкурс се расписује на изнпс средстава пбезбеђених Ппкрајинскпм 
скупщтинскпм пдлукпм п бучету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2014. гпдину 
(„Службени лист АПВ“, бр. 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс) на ппсебнпм 
разделу Секретаријата за ппремаое устанпва ушенишкпг стандарда у АП Впјвпдини, у 
изнпсу пд 20.000.000,00 динара.  

Реализација финансијских пбавеза врщиће се у складу са ликвидним 
мпгућнпстима бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2014. гпдину. 

УСЛПВИ КПНКУРСА 

1. Подносиоци захтева  

Кприсници кпји имају правп да ушествују у расппдели средстава су дпмпви 
ушеника средоих щкпла, щкпле са дпмпм ушеника и специјалне щкпле са дпмпм 
ушеника на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине шији je псниваш Република 
Србија и АП Впјвпдина. 

2. Врста опреме 

 Кприсници мпгу кпнкурисати за набавку: 

 ппреме за смещтај ушеника, 

 ппреме за дпмаћинствп, 
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 ппреме за пбразпваое, 

 ппреме за јавну безбеднпст, 

 административне ппреме и 

 друге ппреме кпја је у функцији ппбпљщаоа квалитета услуга смещтаја и 
исхране кап и васпитнпг рада у устанпви ушенишкпг стандарда.  

Кприсник мпже кпнкурисати највище дп 3.000.000,00 динара. 

Кприсник је дужан да приликпм набавке ппреме ппступа у складу са 
пдредбама Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник РС '', брпј 124/12). 

3. Критеријуми расподеле средстава 

Критеријуми расппделе средстава пп Правилнику п дпдели бучетских 
средстава Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне 
маоине-наципналне заједнице за финансираое и суфинансираое набавке ппреме за 
устанпве ушенишкпг стандарда на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј 
128-451-2289/2014-04 пд 29. пктпбра 2014. гпдине су:  

 знашај ппреме у пмпгућаваоу безбеднпг и квалитетнпг смещтаја и бправка 
ушеника у устанпвама ушенишкпг стандарда, 

 знашај ппреме у пмпгућаваоу безбедне и квалитетне исхране ушеника у 
устанпвама ушенишкпг стандарда, 

 висина тражених средстава за набавку ппреме,  
 ппстпјаое других извпра финансираоа набавке ппреме, 
 дппринпс увпђеоу и примени нпвих технплпгија,  
 успещна реализација дпдељених средстава из бучета АП Впјвпдине 

претхпдних гпдина са дпстављеним извещтајем и дпказима п наменскпм и 
закпнитпм кприщћеоу бучетских средстава,  

 набавка ппреме кпја је усмерена према већем брпју крајоих кприсника и 
 набавка ппреме кпја мпже претежнп да се реализује у текућпј бучетскпј 

гпдини. 

НАЧИН ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА 

Захтеви за дпделу средстава ппднпсе се на јединственпм кпнкурснпм пбрасцу 
Секретаријата. Кпмплетна кпнкурсна дпкументација мпже се преузети пд 30. пктпбра 
2014. гпдине на web адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs 

Захтеви се дпстављају путем ппщте на адресу: Ппкрајински секретаријат за 
пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине - наципналне заједнице са 
назнакпм ''За кпнкурс – Ппремаое дпмпва ученика у 2014. гпдини'', Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, или се ппднпсе личнп, предајпм Писарници 
ппкрајинских пргана управе у Нпвпм Саду (у приземљу зграде Ппкрајинске владе).  

Уз пријаву на кпнкурс, ппднпси се следећа пбавезна дпкументација: 

1. фптпкппија пптврде п упису у судски регистар устанпва ушенишкпг стандарда ,  
2. фптпкппија пптврде п ппрескпм идентификаципнпм брпју и 
3. невезана ппнуда-предрашун за набавку ппреме (калкулација набавке ппреме). 

Рпк за ппднпшеое пријава на Кпнкурс је 7. нпвембар 2014. гпдине.  

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/
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Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца захтева, пп пптреби, 

затражи дпдатну дпкументацију и инфпрмације, пднпснп да за дпделу средстава 
пдреди испуоеое пптребних услпва. 

Неблагпвремене или непптпуне пријаве неће бити разматране. 

Секретаријат ће п резултатима Кпнкурса писменп пбавестити ппднпсипце 
захтева.  

Заинтереспвана лица дпдатне инфпрмације у вези са реализацијпм 
Кпнкурса мпгу дпбити у Секретаријату на телефпн 021/487 4262.  

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

Nyilas Mihály  s.k. 
(Михаљ Оилащ) с.р. 


