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959.

Година LXXII

број: „44” замењује се бројем: „43”

На основу чл. 84. став 3. и 108. став 1. и 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број: 76/2005,100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,
45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), чл. 32. тачка 4 и 35.
и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. септембра 2016. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, У ВИСОКИМ
ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, У ШКОЛСКОЈ
2016/2017. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о броју студената за упис у прву годину студијских
програма основних струковних студија у високим школама
струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2016/2017. години („Службени лист АП Војводине”, број: 32/16), у члану 2,
Висока техничка школа струковних студија у Суботици

Технички комуникациони менаџмент
У табели
број: „32” замењује се бројем „11”
Менаџмент животне средине
у табели
број: „30” замењује се бројем: „12”
Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду
у табели
број: „10” замењује се бројем: „108”
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и
тренера у Суботици
у табели
број: „122” замењује се бројем: „105”
Струковни васпитач на српском језику

у табели
број: „223” замењује се бројем: „173”
Машинство модул: Развој производа

у табели
број: „57” замењује се бројем: „47”

у табели

Струковни васпитач на мађарском језику

број: „27” замењује се бројем: „25”
Машинство модул: Термотехника
у табели
број: „9” замењује се бројем: „2”

у табели
број: „15” замењује се бројем: „8”
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“
у Вршцу
у табели

Електротехника модул: Електроника
у табели

број: „125” замењује се бројем: „94”

број: „8” замењује се бројем: „7”

Студијски програм за образовање васпитача (на
српском језику + румунски језик + ромски језик)

Информатика модул: Техничка информатика
у табели

редови у табели

80+10+10
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Васпитач деце јасленог узраста (на српском језику +
румунски језик + ромски језик)

Етномузикологија

15+5+5

број: „1” замењује се бројем: „2”

бришу се

у реду:

а додаје се нови ред који гласи:
Студијски програм Васпитач деце предшколског
узраста (на срском језику + румунски језик + ромски
језик)

Музичка педагогија
77+9+8

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 612-16/2016
Нови Сад, 16. септембар 2016. године

21. септембар 2016.

број: „16” замењује се бројем: „14”
и додаје се нови ред који гласи:
Примењено позориште

0

У табели ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у реду:
Докторске академске студије, Математика на српском и енглеском
језику

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

960.

број: „5” замењује се бројем: „2”
у реду:
Докторске академске студије, Методика наставе природних наука
(биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 –
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45 – 2015 – аутентично тумачење и 68/2015), чл. 32 став 1. тачка
4. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА
ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ
САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2016/2017.
години („Службени лист АП Војводине”, број 32/16, 34/16, 44/16
и 46/16 ) у члану 2. у табели: ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
додаје се нови ред који гласи:
Лидерство у образовању

0

у табели ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, МАСТЕР СТУДИЈЕ додаје се нови ред који гласи:
Инжењерство иновација

број: „1” замењује се бројем: „2”
у реду:

и додаје се нови ред који гласи:
Докторске академске студије, Докторска школа
математике

4

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 612-14/2016-03
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

961.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

0

у табели АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, у реду:
Музикологија

број: „4” замењује се бројем: „3”

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Ковин″, Ковин:
- председник:
Александар Милошевић, проф. машинства и техничког
образовања из Ковина, представник оснивача;

21. септембар 2016
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- чланови:
1. Милче Милутинов, дипл. социјални радник из Дубовца,
представник оснивача;
2. Ружа Пелић, дипл. политиколошкиња из Ковина, представница оснивача;
3. Бранко Цветковић, виши санитарни техничар из Мраморка, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-616/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

I
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Ковин″, Ковин:
- председник:
Дејан Булатовић, геометар из Ковина, представник оснивача.

962.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

- чланови:
1. Мара Зарија, дипл. менаџерка из Ковина, представница
оснивача;
2. Хајналка Јакаб, економисткиња из Скореновца, представница оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин″, Ковин, именују се:

Број: 022-618/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

- за председника:
Ненад Стојковић, психолог, НБС, Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд, представник
оснивача;
- за чланове:
1. Драган Брадањи, струковни инж. технологије – специјалиста из Делиблата, ЈП Ковински комуналац, представник оснивача;
2. Предраг Стојшин, дипл. менаџер економије из Ковина,
ЈП Ковински комуналац, представник оснивача;
3. Јелена Наранчић, дипл. правница из Ковина, Општинска
управа Ковин, представница оснивача.

964.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку,
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2016. године,
д о н е л а је

II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
У Надзорни одбор, Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин″, Ковин, именују се:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-617/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

- за председницу:
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Мирјана Паулица, дипл. економисткиња из Мраморка, приватна предузетница – књиговодствена агенција,
представница оснивача.
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- за чланове:
1. Димитрије Кликовац, мастер правник из Гаја – Шумарак,
„Лукас Шумарак”, представник оснивача;
2. Радисав Стојановић, официр војске, пензионисани мајор
у пензији из Ковина, представник оснивача.
II

I
У Управни одбор, Завода за јавно здравље Панчево, именују се:
- за председника:
Марко Маринковић, дипл. економиста из Новог Београда, Министарство унутрашњих послова – Жандармерија,
представник оснивача.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-619/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

- за чланице:
1. Гордана Ћирић, дипл. менаџерка из Панчева, Градска
управа Панчево, Секретаријат за привреду и економски
развој, представница оснивача;
2. Сандра Божић, мастер међународне политике и безбедности, Градска управа Панчево, представница оснивача.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II

965.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево („Службени
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-621/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

РЕШЕЊЕ

967.

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Панчево:
- председник:
Карољ Ранц, машински техничар из Панчева, представник оснивача;
- чланови:
1. Милош Марковић из Панчева, представник оснивача;
2. др Душан Стојић, доктор медицине, специјалиста опште
хирургије и онколошке хирургије, из Панчева, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево („Службени
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за јавно
здравље Панчево:
- председник:
др Милан Трифуновић, доктор медицине, специјалиста
опште хирургије из Панчева, представник оснивача.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-620/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

- члан:
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

966.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево („Службени
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је

Миодраг Лукић, дипл. инжењер електротехникe из Панчева, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-622/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

21. септембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

968.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Панчево („Службени
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2016. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор, Завода за јавно здравље Панчево, именују
се:
- за председницу:
Марија Ђукановић, спец. струковни инж. менаџмента
из Панчева, ЈКП водовод и канализација Панчево, представница оснивача.
- за чланицу:
Олгица Трајковић, дипл. економисткиња из Панчева,
ДОО ФИМА, Представништво Нови Београд, представница оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, износ од 2.344.115,04 динара (словима: два милиона три стотине четрдесет четири хиљаде сто петнаест динара и
04/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 2.344.115,04 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се, у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, намењено је Институту за онкологију
Војводине, Сремска Каменица, за финансирање трошкова набавке и уградње неопходног резервног дела и комплетну калибрацију апарата за мамографију са новом уграђеном РТГ цеви.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство, у складу са законом, 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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-623/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Број 52 - Страна 1403

Број: 401-746/2016-84
Нови Сад, 21. септембар 2016. године
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

969.
На основу члана 69. ст 2. и 4. 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, 68/2015 ‒ др. закон и 103/2015),
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист
АПВ”, број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној 21. септембра_ 2016.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 08 ‒ 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 Приходи из буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
07 ‒ Покрајински секретаријат за здравство, Пограм 1807 Развој
инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

970.
На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 21.
септембра 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2016. годину, којe је усвојио Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 1. седници
одржаној 25. августа 2016. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-583/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Страна 1404 - Броj 52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

21. септембар 2016.

971.

973.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број: 18/2002, 4/2008 и 52/2015) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр. 18/2002, 4/2008 и 52/2015) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП
Војводине”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Туристичке организације
Војводине за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 1. седници одржаној 17. маја
2016. године.

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2016. годину, које је донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 4. седници,
одржаној 13. септембра 2016. године.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-88/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 023-55/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

972.

974.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број: 18/2002, 4/2008 и 52/2015) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број: 18/2002, 4/2008 и 52/2015) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист
АП Војводине”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 21. септембра 2016. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Статута Туристичке организације Војводине, које је донео Управни одбор Туристичке
организације Војводине, на 4. седници, одржаној 13. септембра
2016. године.

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2016. годину, које је усвојио
Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 4. седници, одржаној 13. септембра 2016. године.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-54/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Број: 402-86/2016
Нови Сад, 21. септембар 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

21. септембар 2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 52 - Страна 1405

Страна 1406 - Броj 52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

21. септембар 2016.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
959.

960.

961.
962.
963.
964.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у вискоким школама струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2016/2017. години;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија
и докторских академских студија који се финансирају
из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске
болести „Ковин“, Ковин;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске
болести „Ковин“, Ковин;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, Ковин;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“, Ковин;

Редни број
965.
966.
967.

1399

968.
969.
970.

1400
1400
1401
1401

971.
972.
973.
974.

Предмет

Страна

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Панчево;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Панчево;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Панчево;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Панчево;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-746/2016-84;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра
за 2016. годину;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Статута Туристичке организације Војводине;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Туристичке организације Војводине
за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2016. годину.
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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,
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