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На основу члана 15. и члана 16. став 2, а у вези са чланом 40, 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'' 
број 37/2014 и 54/2014-др. одлука), покрајински секретар за науку и 
технолошки развој доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА И 

ОПРЕМЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

 
I 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником уређују се критеријуми, начин и услови за 
реализацију суфинансирања набавке машина и опреме у установама високог 
образовања (у даљем тексту: установе) чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина. 
 

Члан 2. 
 

 Набавка машина и опреме у установама чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина обухвата: 
 - набавку нових машина и опреме које се користе у наставно-научном 
процесу и који значајно унапређују квалитет овог процеса; 
 - замену постојећих машина и опреме због њихове застарелости. 
    

Члан 3. 
 

Финансијска средства за суфинансирање набавке машина и опреме у 
установама предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а износ 
средстава утврђује се Годишњим финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за науку и технолошки развој (у даљем тексту: Секретаријат). 
  

Члан 4. 
 

Финансијска средстава за набавку машина и опреме у установама 
додељују се путем јавног конкурса, који расписује Секретаријат најмање 
једанпут годишње, који је отворен за текућу годину. 

Пријава на конкурс подноси се на  Обрасцу бр. 3, чију садржину 
утврђује Секретаријат. Овај Образац се може преузети на званичној интернет 
презентацији Секретаријата. 

Установа, уз попуњени Образац бр. 3, треба да приложи: 
- предрачун/понуду за набавку машина и опреме; 
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- фотокопију регистрације установе код надлежног органа са описом 
делатности за коју је установа регистрована; 

- фотокопију потврде о пореском идентификационом броју. 
 

Члан 5. 
 
Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија доставља образложени предлог расподеле 
финансијских средстава покрајинском секретару, који доноси решење о 
одобравању средстава за набавку машина и опреме. 
 

II 
 
КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 

МАШИНА И ОПРЕМЕ  
 

Члан 6. 
 

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе високог образовања 
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.  

 
Члан 7. 

 
Јавни конкурс садржи податке о условима и начину пријављивања, 

критеријуме релевантне за одлуку о висини додељених средстава, намене 
средстава која се расподељују, рок за подношење пријава на конкурс, као и 
друге податке који су од значаја за спровођење конкурса. 

 
Члан 8. 

 
 Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на основу 
следећих критеријума: 

1) значај и разлог планиране набавке машина и опреме; 
2) неопходност машине и опреме у функционисању наставно-научног 

процеса установе; 
3) модернизација и унапређење наставних средстава и наставног 

процеса; 
4) застарелост (век трајања) постојећих машина и опреме, који се 

користе у наставно-научном процесу установе; 
5) укупни трошкови потребни за реализацију набавке машина и 

опреме; 
6) висина финансирања из других извора (Република, локална 

самоуправа, донације, сопствена средства, итд.); 
7) континуитет у суфинансирању, односно, да ли се средства први пут 

траже за реализацију планираних набавки машина и опреме; 
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8) процена ризика за студенте и запослене, због квара или недостатака 
на постојећим машинама и опреми (налази, записници инспекције и 
других органа); 

9) досадашња улагања; 
10) оцена конкурсне документације.  

 
Члан 9. 

 
 Приоритет у расподели средстава за суфинансирање набавке машина и 
опреме имаће набавке машина и опреме које су ван употребе или уништене, 
због утицаја елементарних непогода. 
 

Члан 10. 
  

Решење о одобравању средстава доноси покрајински секретар за науку и 
технолошки развој, према критеријумима из члана 8. и 9. овог правилника, на 
предлог Комисије за спровођење конкурса. 

Изузетно, покрајински секретар за науку и технолошки развој 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. 
 Решења из става 1. и става 2. овог члана су коначна. 
 

Члан 11. 
 

 Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, пријаве 
поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса 
неће се разматрати. 

Члан 12. 
 

 Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу уговора 
у складу са законом. Овим уговором ће бити регулисана међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 

Установа се обавезује да обезбеди неопходне законске и друге услове 
за почетак набавке машина и опреме за којe су одобрена средства, у року који 
не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. 

 
Члан 13. 

 Установа је дужна да средства користи искључиво за намене за која су 
она додељена, а неутрошена средства врати буџету Аутономне покрајине 
Војводине.  

За набавку машина и опреме, за коју су средства додељена, у вредности 
изнад износа који је у складу са законом ослобођен јавних набавки, установе 
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примењују поступак јавних набавки, у складу са прописима који регулишу тај 
поступак. 
  

Члан 14. 
 

 Секретаријат прати и контролише реализацију суфинансирања набавке 
машина и опреме на основу писмених извештаја са потребном 
документацијом,  коју су установе дужне да поднесу  у року од 15 дана након 
набавке истих. Потребна документација обавезно садржи: записник о 
примопредаји опреме, доказ о извршеној уплати (оверени извод Управе за 
трезор), рачуне и отпремнице. 
 Уколико установа којој су додељена средства не испуни услове из члана 
12., став 2. и 3., Секретаријат може ставити ван снаге решење о одобравању 
средстава односно раскинути уговор о финансирању и средства преусмерити 
другим пријављеним установама. 

Ако додељена средства нису наменски коришћена, Секретаријат ће 
покренути поступак пред покрајинским органом управе надлежним за буџетску 
инспекцију, ради контроле законитог и наменског коришћења средстава. 

Ако установа не достави извештај о наменском коришћењу средстава 
или ако не испоштује рок из става 1. овог члана, секретаријат ће покренути 
поступак о повраћају додељених средстава у буџет АП Војводине. 

 
 

III 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу када га потпише покрајински секретар за 
науку и технолошки развој. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о 
критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог 
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, број: 114-451-90/2015-04 
од 12. фебруар 2015. године. 
 
  
Нови Сад, 19. јануар 2016. године 
Број: 114-451-22/2016-03 
 
 

ПОКРАЈИНСKИ СЕКРЕТАР 
 
                           Владимир Павлов 


