ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

На основу члана 10. раздео 12, члана 20, 21, 22, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2016. годину (''Службени лист АПВ'', број: 54/15 и 54/16) и члана 4. Правилника о критеријумима
за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је
оснивач Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту:
Секретаријат) ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016.
годину, суфинансирати текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 29.800.000,00
динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине
Војводине за 2016. годину. Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина.
2.
Средства се расподељују за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа
високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
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3.
Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на основу следећих критеријума:
година градње зграде и објекта;
врста и значај планираних радова за побољшање услова рада и пословања установе;
укупни трошкови потребни за реализацију;
износ средстава који се тражи од Секретаријата;
процењени ризици због квара или недостатака на средствима за рад и објектима (налази, записници инспекције
и других органа);
досадашња улагања;
квалитет конкурсне документације.

4.
Приоритет у расподели средстава за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме имаће
следећи радови:
1) санација хаварије на зградама и објектима настале под утицајем елементарних непогода или због
старости зграда или објеката установа;
2) санација хаварије на грејним, санитарним, водоводним, канализационим, струјним и другим
инсталацијама и постројењима у згради или објекту установе;
3) текуће поправке и одржавање којима се побољшава енергетска ефикасност зграда и објеката установе;
и
4) текуће поправке и одржавање опреме од значаја за несметано одвијање наставног процеса установе.
5.
Подносилац пријаве, уз попуњен Образац бр. 2, треба да приложи:
1) пројектно-техничку документацију са описом радова, предмером и предрачуном трошкова;
2) фотокопију регистрације установе код надлежног органа;
3) фотокопију потврде о пореском идентификационом броју.
6.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 2, који се може преузети на званичној интернет презентацији Покрајинског
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Kонкурс је отворен од датума објављивања до 21.10.2016. године.
Конкурс се објављује у "Службеном листу АПВ", у једном од јавних гласила које покрива целу територију Аутономне
покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.
О додели средстава одлучује покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност на
предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Изузетно, покрајински секретар за високо
образовање и научноистраживачку делатност може решењем одобрити финансијска средства и без предлога Комисије у
случајевима ванредних и непредвиђених околности. Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, затражити
додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријава.
За текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна
покрајина Војводина чија је вредност изнад износа који је Законом о јавним набавкама ослобођен јавних набавки,
примењује се поступак јавних набавки, односно додела средстава у складу са прописима којима се регулишу јавне
набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве
које нису предмет Конкурса неће се разматрати.
Контакт особа за додатне информације: мр Драган Кржић, телефон 021/487-4881, е-mail: Dragan.Krzic@vojvodina.gov.rs.

