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OPШTI DEO

429.

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службе-
ни гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 
95/2018-други закон), Правилника о ближим условима као и на-
чину доделе и коришћења средстава из Годишњег програма ко-
ришћења стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије 
и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 17/2013 и 20/2016, у даљем тексту: 
Правилник РС), а ускладу са члановима 16, 24. и 33. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 – др.одлука 37/16 и 29/17 и 24/19), 
Покрајинском скупштинском одлуком о Годишњем програму ко-
ришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине 
за 2020. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 54/2019)  и 
Пословником  о раду комисија за израду конкурса и правилника 
и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секре-
таријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Пословник), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), до-
носи

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ,

ПО КОНКУРСУ  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 1. 

У Правилнику о додели средстава из Годишњег програма ко-
ришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине 
за 2020. годину, објављеном у Службеном листу АПВ број 17/20 , 
члан 3. став 2. мења се и гласи:

„Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном 
документацијом јесте за тачку 1. закључно са 31.08.2020. године, 
а за тачку 2. закључно са 31.03.2020. године, док је за тачке 3. и 4. 
рок за подношење пријава са осталом потребном документацијом 
најкасније 15 дана од дана укидања  ванредног стања на терито-
рији Републике Србије.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном објаве у Службеном 
листу АПВ. 

У Новом Саду, 25.03.2020.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић,с.р.

430.

На основу  чланова 16. и 24. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 
54/14-др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), у вези са  Покрајинском 
скупштинском oдлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број 54/19, 12/20-реба-
ланс и 19/20-ребаланас) и Покрајинском скупштинском одлуком 
о програму подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за територију АПВ у 2020. годи-
не („Службени лист АПВ“, број 54/19) покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство,    д о н о с и

ОДЛУКУ 
О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Тачком 2.3. Програма мера подршке о програму подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја за територију АПВ у 2020. године („Службени лист АПВ”, 
број  54/19) – Органска производња, на који је сагласност дало 
дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број: 320-40-9680/2019-09 од 04.12.2019. године, опредељен је 
износ од 10.000.000,00 динара за унапређење органске произ-
водње. 

Покрајински секретаријат за пољоприрведу, водопривреду и 
шумартсво расписао је Конкурс  за доделу средстава за суфи-
нансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина 
и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 
2020.години (у даљем тексту: Конкурс)  који је објављен у днев-
ном листу „Дневник“ дана 07.02.2020.године и у „Сл.листу АПВ“ 
број 10/20, којим су за  набавку прикључне механизације, машина 
и опреме за органску производњу опредељена средства у износу 
од 9.000.000,00 динара. 
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Сходно расписаном Конкурсу и увидом у приспеле пријаве 
утврђено је да је износ тражених средстава изнад средстава оп-
редељених Конкурсом, те се износ од 1.000.000,00 динара, пре-
остао на Тачки 2.3. Програма мера подршке о програму подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за територију АПВ у 2020. године прераспоређује подно-
сиоцима прихватљивих пријава који су пријаве поднели по Кон-
курсу.

Укупна средства која ће се доделити по  Конкурсу  за доделу 
средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне меха-
низације, машина и опреме за органску производњу на терито-
рији АП Војводине у 2020.години износиће 10.000.000,00 динара. 

Ова Одлука објавиће се у дневном листу „Дневник“ и Службе-
ном листу АПВ.

Покрајински секретаријат за пољоприрведу, водопривреду и 
шумартсво

Број: 80/20
Датум: 31. март 2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО

431.

На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. Закон и 95/18-
др.закон) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
с чланом 6. став 2. Одлуке о образовању Управе за имовину Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 14/14, 
16/14, 55/14 и 1/16),  Покрајинска влада, на седници одржаној 7. 
априла 2020. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Маји Стојилковић, вршиоцу дужности директора Управе за 
имовину Аутономне покрајине Војводине, престаје рад на поло-
жају, протеком времена на који је постављена, закључно са 16. 
априлом 2020. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-54/2020
Нови Сад, 7. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

432.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон) и чл. 35. 
и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској вла-
ди („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), а у вези с чланом 6. став 
2. Одлуке образовању Управе за имивину Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 14/14, 16/14, 55/14 и 1/16) 
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2020. године,                              
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Маја Стојилковић, мастер правник, поставља се за вршиоца 
дужности директора Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине, почев од 17. априла 2020. године до постављења служ-
беника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-55/2020
Нови Сад, 7. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

433.

На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. Закон и 95/18-др.
закон) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с 
чланом 4. став 2. Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију 
корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 25/12), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 7. априла 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Биљани Молдованов-Иштванов, вршиоцу дужности дирек-
тора Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава 
Аутономне покрајине Војводине, престаје рад на положају, проте-
ком времена на који је постављена, закључно са 7. априлом 2020. 
године.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-51/2020
Нови Сад, 7. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

434.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон) и чл. 35. 
и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској вла-
ди („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), а у вези с чланом 4. став 
2. Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију корисника 
буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ“, број: 25/12), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 7. априла 2020. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Биљана Молдованов-Иштванов, мастер економиста, по-
ставља се за вршиоца дужности директора Службе за интерну 
ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине 
Војводине, до постављења службеника на положај по спроведе-
ном јавном конкурсу,  почев од 8. априла 2020. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-52/2020
Нови Сад, 7. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

435.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за по-
родични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број: 6/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2020. године, 
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског пла-
на Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2020. 
годину, коју је усвојио Управни одбор Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад, на седници одржаној 17. марта 
2020. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-61/2020
Нови Сад, 7. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

436.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11) и 
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2020. 
године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2020. годину, који је усвојио управни одбор Завода, на 21. сед-
ници одржаној 12. фебруара 2020. године.  

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-29/2020
Нови Сад, 1. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

437.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), 
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2020. 
године,  донела   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2020. годину, који је донео управни одбор Завода, на 21. седни-
ци одржаној 12. фебруара 2020. године.  

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-34/2020
Нови Сад, 1. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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438.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 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, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20 
и 22/20), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском сис-
тему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2020. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину – укупно 
61.000.000,00 динара (словима: шездесет један милион динара и 
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Раздео 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине-националне заједнице 61.000.000,00

Глава 0600 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне заједнице 61.000.000,00

Програм 2007 ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 61.000.000,00

Програмска
активност/пројекат 1005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 61.000.000,00

Функционална
класификација 960 Помоћне услуге образовању 61.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 61.000.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 61.000.000,00

4631 Tекуће трансфери осталим нивоима власти 61.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве – 61.000.000,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке смањује се 
у износима наведеним у ставу 1. ове тачке у оквиру Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, а за укупно 61.000.000,00 динара 
увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру По-
крајинског секретаријата за финансије на годишњем нивоу права 
потрошње.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не – националне заједнице.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-6/2020-6
Нови Сад, 9. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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439.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност, објављује

ИСПРАВКУ

ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ

ПРОЈЕКАТА
ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2020. ГОДИНИ

oбјављеног у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, бр. 13/2020 од 26.02.2020. године

Тачка 3. Конкурса мења се и гласи: „Конкурс је отворен од да-
тума расписивања конкурса до 16. априла  2020. године“. Oстали 
текст Конкурса остаје непромењен.

440.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност, Објављује

ИСПРАВКУ

ЈАВНОГ  КОНКУРСА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ

И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА–НАЦИОНАЛНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

У 2020. ГОДИНИ

oбјављеног у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, бр. 13/2020 од 26.02.2020. године

Тачка 3. Конкурса мења се и гласи: „Конкурс је отворен од да-
тума расписивања конкурса до 16. априла  2020. године“. Oстали 
текст Конкурса остаје непромењен.

441.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност, објављује

ИСПРАВКУ

ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ

ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ
У ПОЉУ УМЕТНОСТИ, С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

У 2020. ГОДИНИ

oбјављеног у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, бр. 15/2020 од 03.03.2020. године

Тачка 3. Конкурса мења се и гласи: „Конкурс је отворен од да-
тума расписивања конкурса до 16. априла  2020. године“. Oстали 
текст Конкурса остаје непромењен.

442.

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 
95/2018 – др. закон) и Правилника о ближим условима као и 
начину доделе и коришћења средстава из Годишњег програ-
ма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републи-
ке Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 17/2013 и 20/2016, 
у даљем тексту: Правилник РС), а у складу са  Покрајинском 
скупштинском одлуком о Годишњем програму коришћења 
средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. 
годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 54/2019), По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 
за 2020. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 54/2019, 
12/2020-ребаланс и 19/2020-ребаланс) и Пословником  о раду 
комисија за израду конкурса и правилника и поступање по 
конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: 
Пословник), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), 
доноси

И З М Е Н У
К О Н К У Р СА

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 
2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У конкурсу за доделу средстава из Годишњег програма ко-
ришћења средтава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине 
за 2020. годину, објављеном у дневном листу „Дневник“ дана 
11.03.2020. године, „Службеном листу АПВ“ број 17/20,  члан 5. 
мења се и гласи:

„Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном 
документацијом јесте за тачку 1. закључно са 31.08.2020. године, 
а за тачку 2. закључно са 31.03.2020. године, док је за тачке 3. и 4. 
рок за подношење пријава са осталом потребном документацијом 
најкасније 15 дана од дана укидања  ванредног стања на терито-
рији Републике Србије.“

Члан 2.

У преосталом делу конкурс остаје непромењен. 

У Новом Саду, дана 25.03.2020. године 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

др Вук В. Радојевић,с.р.

443.

ОДЛУКА 
О ОГЛАШАВАЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ

Овом Одлуком се оглашава НЕВАЖЕЋИМ Печат Дома 
здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка почев од датума 
03.04.2020. године. 

OGLASNI DEO
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Дана 23.03.2020. године, у Службу за правне , економско-фи-
нансијске техничке и друге сличне послове приступла је  запос-
лена Стојанка Кљајић, медицинска сестра/техничар у санитар-
но-епидемиолошкој амбуланти и дала  је писану изјаву да је под 
непознатим околностима нестао печат Дома здравља „Др Младен 
Стојановић“ Бачка Паланка.  

Печат Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка  
са седиштем у Бачкој Паланци је „мали печат, у облику круга у 
чијој је средини мали грб Републике Србије, исписан је ћирилич-
ним писмом, величине је 28mm. Текст печата исписан је у кон-
центричним круговима око малог грба Републике Србије, текст 
печата органа Аутономне Покрајине Војводине исписан је у кон-
центричним круговима око малог грба Републике Србије и текст 
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка исписан је 
у концентричним круговима око малог грба Републике Србије. 
Испод грба исписан римски број двадесетседам , док се испод 
броја налазе вертикално четири звездице“. 

ДОМ ЗДРАВЉА
»Др Младен Стојановић«

Бачка Паланка

Брoj: 03-822/3-20
Дана:03.04.2020.

В.Д.   ДИРЕКТОРА
Др Горан Ступар

444.

ОДЛУКА 
О ОГЛАШАВАЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ

Овом Одлуком се оглашава НЕВАЖЕЋИМ Печат Дома 
здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка почев од датума 
03.04.2020. године. 

Дана 23.03.2020. године, у Службу за правне , економско-фи-
нансијске техничке и друге сличне послове приступла је  запос-
лена Александра Саматовић, медицинска сестра/техничар у ам-
буланти у Одељењу за психијатрију  и дала  је писану изјаву да 
је под непознатим околностима нестао печат Дома здравља „Др 
Младен Стојановић“ Бачка Паланка. 

Печат Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка  
са седиштем у Бачкој Паланци је „мали печат, у облику круга у 
чијој је средини мали грб Републике Србије, исписан је ћирилич-
ним писмом, величине је 28mm. Текст печата исписан је у кон-
центричним круговима око малог грба Републике Србије, текст 
печата органа Аутономне Покрајине Војводине исписан је у кон-
центричним круговима око малог грба Републике Србије и текст 
Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка исписан је 
у концентричним круговима око малог грба Републике Србије. 
Испод грба исписан римски број двадесетдевет, док се испод 
броја налазе вертикално четири звездице“. 

ДОМ ЗДРАВЉА
»Др Младен Стојановић«

Бачка Паланка

Брoj: 03-822/4-20
Дана:03.04.2020.

В.Д.   ДИРЕКТОРА
Др Горан Ступар
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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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМРСТВО

429. Правилник о измени Правилника о додели средста-
ва из Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2020. го-
дину, по Конкурса за доделу средстава;

430. Одлука о прерасподели средстава

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

431. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности директора Управе за имовину Аутономне по-
крајине Војводине; 

432. Решење о постављењу вршиоца дужности  директо-
ра Управе за имовину Аутономне покрајине Војво-
дине; 

433. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности директора Службе за интерну ревизију ко-
рисника буџетских средстава Аутономне покрајине 
Војводине;

434. Решење о постављењу вршиоца дужности директо-
ра Службе за интерну ревизију корисника буџетских 
средстава Аутономне покрајине Војводине;

435. Решење о давању сагласности на Измену и допуну 
Финансијског плана Центра за породичнчи смештај 
и усвојење Нови Сад за 2020. годину;

436. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Русина - Завод за 
културу войводянских Руснацох за 2020. годину;

437. Решење о давању сагласности на Програм рада Заво-
да за културу војвођанских Русина - Завод за културу 
войводянских Руснацох за 2020. годину;

438. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву  број: 401-6/2020-6;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

439. Исправка Јавног конкурса за финансирање развојно-
истраживачких пројеката високих школа струковних 
студија  с територије АП Војводине у 2020. години;

440. Исправка Јавног Конкурса за финансирање  научно-
истраживачких и развојноистраживачких пројеката 
националних мањина-националних заједница у Ау-
тономној покрајини Војводини у 2020. години;

441. Исправка Јавног конкурса за финансирње пројека-
та који се баве истаживачко-уметничким ствара-
лаштвом у пољу уметности, с територије АП Војво-
дине у 2020. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

442. Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег 
програма коришћења средстава из Буџетског фонда 
за шуме АП Војводине за 2020.

ДОМ ЗДРАВЉА»ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ
« Бачка Паланка

443. Одлука о оглашавању печата неважећим
444. Одлука о оглашавању печата неважећим
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