На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину бр. II-05-0615/2017-3 од 27.01.2017. године и Закључка Градоначелник града Панчева бр. II-06-020-2/2017-333
од 15.05.2017.године, град Панчево расписујe
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у
вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности
средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе“, у 2017. години
Право учешће у конкурсу имају средње школе са територије града Панчева, чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина.
За реализацију овог конкурса средства су планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2017.
годину у износу од 1.400.000,00 динара.
Новчана средства средње школе могу користити за :

1. Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су неопходни за савремену наставу, а којима
би се постигла одређена заокружена "техничко-тешнолошка целина". Ово би даље требало
да допринесе "подизању квалитета наставе" у школама. Подизање квалитета наставе, од
посебног је значаја у средњим стручним школама, које образују ученике за дефицитарна
занимања.
2. Набавку опрему за савремено извођење наставе као и набавку софтвера који је неопходан за
коришћење тражене опреме, машина, алата и уређаја.
3. Уређење и адаптација простора за инсталацију набављене опреме (набавка неопходног
намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за ове намене не
може бити већи од 20% од укупног износа тражених средстава.
Укупан износ тражених средстава подносиоца пријаве не може бити већи од 500.000,00 динара.
Потребна документација:
- Пријава за учешће у јавном позиву за доделу средстава у оквиру „Програма за унапређење
конкурентности средњих школа, путем опремање кабинета и радионица за извођење наставе“,
- Предрачун за сваку ставку програма и
- Изјава директора средње школе, да ће се средства одобрена конкурсом наменски утрошити.
Рок за подношење пријава: 16.06.2017.године.
Јавни позив објављује се у недељном листу «Панчевац» а.д. и на званичној интернет презентацији
града Панчева (www.pancevo.rs ).
Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе у Услужном центру града Панчева, ул.
Трг краља Петра I број 2-4 26000 Панчево, Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, у једном примерку и електронском облику (на ЦД-у или е-поштом на
е-mail ljubica.cvetanovic@pancevo.rs )
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани кандидати могу се
обратити на телефон 013 308-774.

Након подношења пријава за учешће у јавном позиву, све пристигле пријаве разматра Савет за
запошљавање града Панчева и даје мишљење Градоначелнику града Панчева, који ће извршити
избор и одобрити финасијска средства из буџета града Панчева.
Пријаве доставити у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:
Пријава на
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће средњих школа у мери: „Унапређење конкурентности
средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе“
Град Панчево
Трг краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
НЕ ОТВАРАТИ!

