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936.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
2. септембара 2019. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, Програм 1203 Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 
1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва, 
функционална класификација 820 Услуге културе, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска кла-
сификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама, 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, износ од 1.000.000,00 динара (сло-
вима: један милион динара и 00/100), због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава 
се за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – кво-
та – увећава се у висини и по методологији, те по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени пери-
од, које утврђује покрајински орган надлежан за послове фи-
нансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Јавном предузећу „Службени глас-
ник”, Београд, а намењено је за суфинансирање издавања Едиције 
„Прозна дела српских научника .ˮ

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-75
Нови Сад, 2. септембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић, с.р.
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937.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016 и 29/2017), Покрајинске скупштинске одлуке о 
установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и по-
крајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018), 
члана 3. Покрајинске уредбе о поступку за доделу Награде Ау-
тономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ (,,Сл. Лист АП 
Војводине‘‘, бр. 6/2019), а због отежаног прикупљања потребне 
документације предлагача награде током летње сезоне, Комисија 
за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајин-
ских признања продужава рок за Јавни позив за подношење пред-
лога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Ми-
хајло Пупин‘‘ за 15 дана, те упућује измењен

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

,,МИХАЈЛО ПУПИН‘‘

Комисија за доделу награде Аутономне покрајине Војводине 
и покрајинских признања упућује јавни позив свим заинтересо-
ваним правним и физичким лицима да поднесу предлог за доде-
лу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘, 
која се додељује 25. новембра 2019. године, као највише признање 
физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне 
резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан до-
принос развоју Аутономне покрајине Војводине. 

Право предлагања кандидата за доделу Награде Аутономне по-
крајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ имају правна и физичка лица. 

Право на Награду Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло 
Пупин‘‘ може бити физичко лице за дугогодишњи рад, лично зала-
гање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је 
дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, пода-
цима о кандидату и резултатима његовог рада чиме је дат трајан 
допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.  

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о додели Награде Аутономне покрајине Војводине 
,,Михајло Пупин‘‘,  доноси Комисија за доделу награде Аутоном-
не покрајине Војводине и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. формулар – предлог за доделу Награде Аутономне по-
крајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘- преузима се са 
сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs

2. доказ за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне ре-
зултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан 
допринос развоју Аутономне покрајине Војводине;

3. професионална биографија 
4. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.

Рок и начин достављања предлога: Рок за подношење предлога 
за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пу-
пин‘‘ траје до 15. септембра 2019. године. Предлози се достављају 
поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење 
предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине 
,,Михајло Пупин‘‘, Покрајински секретаријат за културу, јавно 
информисање о односе с верским заједницама, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ 
додељује се 25. новембра 2019. године.

Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ 
додељује се у виду дипломе, уметничког предмета и у новчаном 
нето износу од 200.000,00 динара са припадајућим порезима и до-
приносима.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за културу, јавно информисање о односе с верским зајед-
ницама преко телефона 021/487-4438, или путем електронске по-
ште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs  

Председник комисије
др Ненад Крстић, с.р.

938.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне по-
крајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП 
Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске 
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист 
АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Покрајински секретаријат за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

– ПРИЗНАЊЕ ,,ФЕРЕНЦ ФЕХЕР‘‘

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама упућује јавни позив свим 
заинтересованим удружењима у области културе, установа-
ма културе, националним саветима националних мањина, 
другим правним и физичким лицима да предложе физичко 
или правно лице са пребивалиштем, односно седиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине, за значајна ост-
варења у области културе за доделу покрајинског признања  
у области културе - Признање ,,Ференц Фехер‘‘, које се до-
дељује за посебан допринос развоју културе за резултате по-
стигнуте у 2018. години.

Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања  
у области културе имају правна и физичка лица.

Право на покрајинско признање има физичко или правно лице 
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

OGLASNI DEO
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Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, по-
дацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у 
2018. години. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се по-
сле одлучивања о додели покрајинског признања не враћа предлагачу.

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за 
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у 
области културе – Признање ,,Ференц Фехер‘‘, које се до-
дељује за посебан допринос за развој културе - преузима 
се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs

2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за 
кандидата које је физичко лице, односно извод из одго-
варајућег регистра за правно лице, као доказ да је канди-
дат са пребивалиштем, односно седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине;

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју – ПИБ-у – за правна лица;

4. доказ о постигнутим резултатима у области културе у 
2018. години;

5. професионална биографија 
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење 
предлога за доделу покрајинског признања у области културе – 
Признање ,,Ференц Фехер‘‘ траје 30 дана, односно до 7. октобра 
2019. године. Предлози се достављају поштом препоручено са на-
знаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајин-
ског признања у области културе – Признање ,,Ференц Фехер”, По-
крајински секретаријат за културу, јавно информисање о односе с 
верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Покрајинско признање у области културе  - Признање ,,Ференц 
Фехер” додељује се 25. новембра 2019. године.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новча-
ном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима 
и доприносима.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за културу, јавно информисање о односе с верским зајед-
ницама преко телефона 021/487-4438, или путем електронске по-
ште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs  

Покрајински секретар
Драгана Милошевић ,с.р.

939.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 
37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине 
и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018), 
члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доде-
лу покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне заједнице упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА – ПРИЗНАЊЕ

,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице упућује јавни 
позив свим заинтересованим предшколским установама, ос-

новним и средњим школама, васпитачима у предшколским 
установама, наставницима у основним и средњим школама и 
педагозима и психолозима у овим установама са седиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине, за изузетне ре-
зултате постигнуте у васпитно-образовном раду - Признање 
,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“, које се додељује за резултате по-
стигнуте у 2018. години.

Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања  
у области образовања имају правна и физичка лица.

Право на покрајинско признање има физичко или правно лице 
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, по-
дацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у 
2018. години. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за 
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. Формулар – предлог за доделу покрајинског признања 
у области образовања – Признање ,,ЂОРЂЕ НАТОШЕ-
ВИЋ“, које се додељује за изузетне резултате постигнуте 
у васпитно-образовном раду - преузима се са сајта www.
puma.vojvodina.gov.rs,

2. фотокопију личне карте, односно очитану личну карту за 
кандидата који је физичко лице, односно извод из одгова-
рајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат 
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Ау-
тономне покрајине Војводине,

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју – ПИБ-у – за правна лица,

4. доказ о постигнутим резултатима у области образовања 
у 2018. години,

5. професионалну биографију и
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подно-
шење предлога за доделу покрајинског признања у области об-
разовања – Признање ,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ траје 30 дана, 
односно до 7. октобра 2019. године. Предлози се достављају 
поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење 
предлога за доделу покрајинског признања у области обра-
зовања – Признање ,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“, Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад. 

Покрајинско признање у области образовања  - ,,ЂОРЂЕ НА-
ТОШЕВИЋ“, додељује се 25. новембра 2019. године.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новча-
ном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима 
и доприносима.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секре-
таријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице, преко телефона 021/487-4035; 021/487-4330 
или путем електронске поште: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs 
или gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs 

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)
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940.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне по-
крајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП 
Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске 
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист 
АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине – националне зајед-
нице упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

– ПРИЗНАЊЕ ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице упућује јавни позив 
свим заинтересованим правним и физичким лицима са седиштем 
на територији Аутономне покрајине Војводине, за ангажовање и 
постигнуте резултате у области заштите људских и мањинских 
права, унапређења толеранције, једнакости и равноправности - 
Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, које се додељује за резултате 
постигнуте у 2018. години.

Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања  
у области људских и мањинских права имају правна и физичка 
лица.

Право на покрајинско признање има физичко или правно лице 
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, по-
дацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у 
2018. години. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за 
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. Формулар – предлог за доделу покрајинског признања у 
области људских и мањинских права – Признање ,,ЉУ-
ДЕВИТ МИЧАТЕК“, које се додељује за изузетне резул-
тате постигнуте у области људских и мањинских права - 
преузима се са сајта www.puma.vojvodina.gov.rs,

2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за 
кандидата који је физичко лице, односно извод из одго-
варајућег регистра за правно лице, као доказ да је канди-
дат са пребивалиштем, односно седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине,

3. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју – ПИБ-у – за правна лица,

4. доказ о постигнутим резултатима у области људских и 
мањинских права у 2018. години,

5. професионална биографија и
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење 
предлога за доделу покрајинског признања у области људских и 
мањинских права – Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“ траје 30 
дана, односно до 7. октобра 2019. године. Предлози се достављају 
поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење 
предлога за доделу покрајинског признања у области људских 

и мањинских права – Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, По-
крајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пу-
пина 16, 21000 Нови Сад. 

Покрајинско признање у области људских и мањинских права  
- ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, додељује се 10. децембра 2019. године.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новча-
ном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима 
и доприносима.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секре-
таријату за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, преко телефона 021/487-4905 или путем 
електронске поште: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

941.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 5. став 1. тачка 6. и члана 
6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању на-
граде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања 
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2. 
Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања 
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА – ПРИЗНАЊЕ

,,МОМЧИЛО ТАПАВИЦА“

Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује јавни 
позив свим заинтересованим спортским организацијама (по-
крајински спортски савези, спортска удружења – клубови и ус-
танове из области спорта), као и заинтересованим физичким 
лицима, да предложе своје кандидате за добитника покрајинског 
признања  у области спорта - Признање ,,Момчило Тапавица“, 
које се додељује најбољим спортистима или спортским организа-
цијама за рад или резултате изузетне вредности, којима су дали 
значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта у 
2018. години.

Право на покрајинско признање има физичко лице (спортиста/
спортисткиња) или правно лице (спортска организација) са пре-
бивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

Предлог се доставља у писаној форми са подацима о предлага-
чу и кандидату, са  образложењем предлога и доказима о резулта-
тима његовог рада постигнутим у 2018. години. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за 
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у 
области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица, преу-
зима се са сајта www.sio.vojvodina.gov.rs ;
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2. доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине;

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју – ПИБ-у – за правна лица;

4. доказ о изузетном доприносу или постигнутим резулта-
тима у области спорта у 2018. години;

5. кратка спортска биографија за предложено физичко лице 
односно подаци о раду и спортским резултатима за пред-
ложено правно лице

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење 
предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – 
Признање ,,Момчило Тапавица“ траје до 7. октобра 2019. годи-
не. Предлози се достављају поштом - прeпоручено са назнаком 
„Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског 
признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“, 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Покрајинско признање у области спорта - Признање ,,Момчило 
Тапавица“ додељује се 25. новембра 2019. године.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новча-
ном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима 
и доприносима.

Покрајински секретар
Владимир Батез, с.р.

942.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 5. став 1. тачка 7. и  члана 
6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању на-
граде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања 
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. 
Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања 
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Покрајински секретаријат 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

– ПРИЗНАЊЕ ,,МИЛИЦА ТОМИЋ‘‘

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова објављује јавни позив свим заинтересо-
ваним физичким и правним лицима да доставе предлоге за до-
делу покрајинског признања у области равноправности полова 
– Признање „Милица Томић“.

За доделу признања могу бити предложени појединци/поједин-
ке, удружења грађана и друга правна лица са пребивалиштем, од-
носно седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, 
за значајна достигнућа у области равноправности полова оства-
рених у 2018. години.

Право предлагања кандидата за доделу покрајинског при-
знања  у области равноправности полова имају правна и физич-
ка лица.

Право на покрајинско признање има физичко или правно лице 
са пребивалиштем, односно седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, по-
дацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у 
2018. години. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за 
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања 
у области равноправности полова – Признање ,,Мили-
ца Томић‘‘, које се додељује за изузетан допринос за раз-
вој равноправности полова - преузима се са сајта www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs 

2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за 
кандидата који је физичко лице, односно извод из одго-
варајућег регистра за правно лице, као доказ да је канди-
дат са пребивалиштем, односно седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине;

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју – ПИБ-у – за правна лица;

4. доказ о постигнутим резултатима у области равноправ-
ности полова у 2018. години;

5. професионална биографија 
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење 
предлога за доделу покрајинског признања у области равноправ-
ности полва – Признање ,,Милица Томић‘‘ траје 30 дана, однос-
но до 7. октобра 2019. године. Предлози се достављају поштом 
препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога 
за доделу покрајинског признања у области равноправности по-
лова – Признање ,,Милица Томић”, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, Буле-
вар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Покрајинско признање у области равноправности полова  - 
Признање ,,Милица Томић” додељује се 25. новембра 2019. годи-
не.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новча-
ном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима 
и доприносима.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова преко телефона 021/4874510 или путем електронске поште: 
svetlana.selakovic@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

943.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други 
пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018), Одлу-
ке о образовању буџетског фонда за спровођење мера развојне 
политике АП Војводине бр. 025-24/2017 од 30. маја 2017. године 
(Сл. лист АПВ, бр. 26/2017) и Предлога мера Развојне агенције 
Војводине за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја бр. СД-XIII-5-1/2019 од 24.04.2019. године, Од-
луке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине о усвајању 
предлога мера  за спровођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја бр. СД-XIII-5-2/2019 од 24.04.2019. године 
и Препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине 
д.о.о. Нови Сад СД-XIII-6/2019 од 24.04.2019. године, Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу расписује
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КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗАДРУГАМА   ЗА KУПОВИНУ ОПРЕМЕ
И СИСТЕМА ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ 
И ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса је унапређење производних процеса, као 
и подизање нивоа ефикасности и конкурентности земљораднич-
ких или пољопривредних задруга. 

Предмет конкурса је куповина опреме и система за прецизну 
пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете неопходне 
за реализацију инвестиционог пројекта, чија нето набавна вред-
ност не може бити нижа од 2.000.000,00 динарa без урачунатог 
ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања 
у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и дру-
гих зависних трошкова.

Опрема и системи за прецизну пољопривреду јесу средства 
за производњу, обраду и прераду која морају бити нова, а која 
подразумевају коришћење савремених технологија у прецизној 
пољопривреди, и то: 

1. Системи и опрема за прецизну садњу, сетву и жетву
2. Дигитални системи за наводњавање
3. Роботизовани системи за исхрану и мужу који се користе 

на сточарским фармама
4. Опрема за припрему производа за тржиште

Опрема за прерађивачке капацитете подразумева нову опрему 
за прераду примарних пољопривредних производа.

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Кон-
курсу је 50.000.000,00 динара.

Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајин-
ском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годи-
ну („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018), у оквиру Буџетског фонда за спро-
вођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине.

Корисници бесповратних средстава су земљорадничке или 
пољопривредне задруге у складу са Законом о задругама („Сл. 
гласник РС”, бр. 112/2015) чије се седиште налази на територији 
јединице локалне самоуправе из АП Војводине и којe реализују 
инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоу-
праве из АП Војводине.

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини 
од 1.000.000,00 динара до 5.000.000,00 динара, при чему макси-
малан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на учешће на Конкурсу имају земљорадничке или 
пољопривредне задруге:

1) које имају седиште на територији јединице локалне са-
моуправе из АП Војводине, при чему и место реализа-
ције инвестиционог пројекта мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе из АП Војводине;

2) над којима није покренут стечај, у складу с прописима 
којим се уређују стечај;

3) које немају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе, 
као и обавезе по основу изворних локалних прихода;

4) које немају доспеле, а неизмирене обавезе по решењима 
о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 
31.12.2018.године; 

5) које немају доспеле обавезе по уговорима о закупу 
пољопривредног земљишта у државној својини, закључ-
но са 31.12.2018. године, уколико је корисник истог; 

6) у којима Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе немају учешће у влас-
ништву;

7) с којима није био раскинут уговор о додели средстава 
из буџета Аутономне покрајине Војводине због неис-
пуњења преузетих обавеза;

8) против којих се не води кривични поступак по основу ра-
није остварених подстицаја, субвенција и кредита;

9) чији заступници нису правноснажно осуђивани за кри-
вична дела против привреде, имовине, недозвољене тр-
говине и против службене дужности;

10) против чијих се заступника не води кривични поступак
11) које нису осуђиване за кривично дело извршено у 

обављању привредне делатности
12) које нису осуђиване за учињен привредни преступ 
13) које су ускладиле своја акта, органе и пословање са Зако-

ном о задругама (Сл. гласник РС бр. 112/2015);
14) које су извршиле редовну задружну ревизију у последње 

две године.

Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да предста-
вљају повезана лица у смислу члана 62. Закона о привредним 
друштвима (”Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 
44/18 и 95/18).

IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1) Пријава на прописаном обрасцу, уредно попуњена, са 
траженим обрасцима и предрачунима;

2) Финансијски извештаји регистровани код Агенције за 
привредне регистре за претходне две године пословања1 
и консолидоване финансијске извештаје ако је подноси-
лац у обавези израде консолидованог финансијског из-
вештаја, као и аналитичка картица групе рачуна 20 и гру-
пе рачуна 43 на дан 31.12.2018. године (оригинал или ко-
пија);

3) Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката 
код Агенције за привредне регистре (оригинал или ко-
пија);

4) Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног 
Привредног суда да против задруге није покренут стечај 
у складу с прописима којима се уређују стечај (оригинал 
или оверена копија); 

5) Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу 
обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Ср-
бији (оригинал);

6) Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза пре-
ма локалној пореској администрацији (оригинал);

7) Уверење Вишег суда да се против задруге не води кри-
вични поступак;

8) Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и ос-
талих заступника да законски и остали заступници за-
друге нису правноснажно осуђивани за кривична дела 
против привреде, имовине, недозвољене трговине и про-
тив службене дужности (оригинал); 

9) Уверење издато од месно надлежног Основног суда да 
се против законских и осталих заступника у задрузи не 
води кривични поступак (оригинал); 

10) Уверење издато од Основног суда месно надлежног по 
седишту задруге да задруга није осуђивана за кривично 
дело извршено у обављању привредне делатности (ори-
гинал);

11) Уверење издато од надлежног Привредног суда по се-
дишту задруге да задруга није осуђивано за учињен 
привредни преступ (оригинал);

12) Потврда овлашћеног Задружног савеза да задруга 
послује у складу са Законом о задругама која се издаје на 
основу коначног извештаја о обављеној задружног реви-
зији, не старијег од две године; 

13) Потврда ЈВП „Воде Војводине“ o регулисаној накнади за 
одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2018. го-
дине;

1 Уколико послују краће од 2 године, финансијски извештаји се односе 
на период у коме су пословали
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14) Потврда надлежног органа или фотокопија угово-
ра са Министарством пољопривреде, шумарства и во-
допривреде о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини и доказ 
o извршеном плаћању.

Сва документација не сме да буде старија од 30 дана од дана 
објављивања Конкурса, сем документације из тачке 12. овог 
поглавља.

Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна 
документација.

Пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу неће бити 
разматране.

V ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до 27.9.2019. године.

VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део 
Правилника о  додели бесповратних средстава задругама за ку-
повину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за 
прерађивачке капацитете.

Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси 
покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке 
Скупштине друштва Развојне агенције Војводине.

Одлука о додели бесповратних средстава објављује се на ин-
тернет страници Секретаријата.

Конкурсна документација се не враћа.

VII УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства се могу доделити Подносиоцу пријаве 
који испуњава критеријуме и услове утврђене Конкурсом и Пра-
вилником, под условом да у периоду обавезног коришћења оп-
реме исту користи у складу са њеном наменом, на начин и под 
условима дефинисаним Уговором.

VIII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Корисник је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од 
пословне банке која је регистрована на територији Републике Ср-
бије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју 
је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и 
плативу на први позив у корист Секретаријата са роком важности 
до 1 године од дана закључења уговора.

Поред банкарске гаранције, Корисник  је дужан да приложи 
две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним 
меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, 
у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а 
у случају неиспуњења уговорних обавеза. 

Након куповине опреме Корисник је у обавези да осигура опре-
му код осигуравајућег друштва од последица лома, пожара, поп-
лаве и крађе као и да полису винкулира у корист Секретаријата за 
време трајања периода обавезног коришћења опреме. 

Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник 
је дужан да закључи уговор о залози са Секретаријатом и на ос-
нову њега упише залогу првог заложног реда у корист Секрета-
ријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. 
Након уписа заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисни-
ка извршити поврат банкарске гаранције.

У случају да Корисник не достави банкарску гаранцију до дана 
потписивања Уговора, односно до рока предвиђеног Уговором, 
Уговор неће произвести правно дејство. 

У случају неиспуњења уговорних обавеза Секретаријат може 
да наплати средства до висине износа исплаћених средстава, као 
и прописану законску затезну камату. 

IX НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 
21101 Нови Сад, са следећом назнаком:

 Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗАДРУГАМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА 

ЗА ПРЕЦИЗНУ ПОЉОПРИВРЕДУ И ОПРЕМЕ ЗА 
ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ

141-401-5694/2019-01

Подносилац пријаве:

…………………………………………………………

Адреса подносиоца пријаве:

……………………………………………….

НЕ ОТВАРАТИ 

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у 
згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити сваког радног дана  у пе-
риоду  од 10.00 до 13.00 часова:

021/487 4071   Олга Кнежевић и
021/487 4158   Огњен Допуђ

X  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Конкурс, Образац пријаве са изјавама и Правилник можете 
преузети на сајту www.region.vojvodina.gov.rs
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
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ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

936. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-75

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

937. Јавни позив за подношење предлога за доделу На-
граде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пу-
пин“;

938. Јавни позив за подношење предлога за доделу по-
крајинског признања у области културе – Признање 
„Ференц Фехер“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

939. Јавни позив за подношење предлога за доделу по-
крајинског признања у области образовања – При-
знање „Ђорђе Натошевић“;

940. Јавни позив за подношење предлога за доделу по-
крајинског признања у области људских и мањин-
ских права – Признање „Људевит Мичатек“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

941. Јавни позив за подношење предлога за доделу по-
крајинског признања у области спорта – Признање 
„Момчило Тапавица“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

942. Јавни позив за подношење предлога за доделу по-
крајинског признања у области равноправности по-
лова – Признање „Милица Томић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И 

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

943. Конкурс за доделу бесповратних средстава задру-
гама за куповину опреме и система за прецизну 
пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете.
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