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961.

Podľa článku 41 odsek 1 bod 2 Zákona o znižovaní rizika pred 
katastrofami a spravovaní mimoriadnych situácií (vestník Službeni 
glasnik RS č. 87/18) a čl. 32 bod 10, 35 a 36 odsek 2 Pokrajinského 
parlamentného uznesenia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník APV 
číslo 37/14) a v súvislosti s článkom 3  Vyhlášky o zložení, spôsobe a 
organizácii práce štábov pre mimoriadne situácie (vestník Službeni 
glasnik RS číslo 27/20),  Pokrajinská vláda na zasadnutí 2. decembra 
2020 vyniesla 

UZNESENIE 
O ZRIADENÍ  

POKRAJINSKÉHO ŠTÁBU
PRE MIMORIADNE SITUÁCIE

Článok 1

Zriaďuje sa Pokrajinský štáb pre mimoriadne situácie (v ďalšom 
texte: Pokrajinský štáb) pre sledovanie aktivít a koordináciu a spravo-
vanie v mimoriadnych situáciách pre územie Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny.  

Článok 2

Pokrajinský štáb:

1) riadi a koordinuje prácu subjektov systému znižovania rizika 
katastrof a spravovania mimoriadnych situácií pri plnení stano-
vených úloh; 

2) riadi a koordinuje vykonávanie opatrení a úloh civilnej ochrany; 
3) zvažuje posúdenia rizík, plány ochrany a záchrany a ďalšie plá-

novacie dokumenty a dáva odporúčania na ich zlepšenie;
4) sleduje stav a organizáciu systému znižovania rizík pred ka-

tastrofami a spravovanie mimoriadnych situácií a navrhuje 
opatrenia na ich zlepšenie;  

5) nariaďuje použitie síl systému znižovania rizika pred katastro-
fami a spravovania mimoriadnych situácií, záchranných pro-
striedkov a iných prostriedkov používaných v mimoriadnych 
situáciách;

6) má na starosti pravidelné informovanie a oboznamovanie oby-
vateľstva o rizikách a nebezpečenstvách a podniknutých opat-
reniach; 

7) posudzuje ohrozenie vznikom mimoriadnej situácie a podáva 
návrh na vyhlásenie a zrušenie mimoriadnej situácie;

8) nariaďuje pripravenosť subjektov a síl na znižovanie rizika ka-
tastrof a na riadenie mimoriadnych situácií;

9) spolupracuje s inými štábmi pre mimoriadne situácie; 
10) angažuje subjekty osobitného významu; 
11) podieľa sa na organizácii a implementácii opatrení a úloh re-

konštrukcie a rehabilitácie so zreteľom na znižovanie rizík z 
budúcich mimoriadnych situácií;

12) pripravuje návrh ročného plánu práce a návrh výročnej správy 
o práci a predkladá ich príslušnému orgánu na prijatie;

13) vytvára odborno-operačné tímy na vykonávanie špecifických 
úloh v oblasti ochrany a záchrany;

14) nariaďuje štábom, aby v prípade mimoriadnych situácií jedno-
tiek lokálnej samosprávy vykonali opatrenia a činnosti týkajú-
ce sa ochrany a záchrany;

15) nariaďuje nasadenie síl systému znižovania rizika katastrof a 
spravovania mimoriadnych situácií a použitie ochranných a zá-
chranných zariadení od neohrozených obcí na území ohroze-
ných obcí;

16) prostredníctvom obecných štábov pre mimoriadne situácie, 
priamo koordinuje zapojenie síl systému znižovania rizika pred 
katastrofami a spravovania mimoriadnych  situácií a prostried-
ky počas mimoriadnych situácií, keď je súčasne ohrozený väčší 
počet obcí na území autonómnej pokrajiny;

17) angažuje subjekty osobitného významu pre ochranu a záchranu 
pre autonómnu pokrajinu; 

18) angažuje subjekty osobitného významu pre ochranu a záchranu 
autonómnej pokrajiny;

19) vykonáva aj ďalšie úlohy podľa nariadenia republikového štábu 
pre mimoriadne situácie a Ministerstva vnútra.

Článok 3 

Pokrajinský štáb tvorí komandant, náčelník a členovia.  

Do Pokrajinského štábu sú menovaní:  

1) za veliteľa: 
- Igor Mirović, predseda Pokrajinskej vlády;

2) za náčelníka: 
- Boban Stevanović, zástupca náčelníka Sektora pre mimo-

riadne situácie Ministerstva vnútra, Belehrad;  

3) za členov:
(1) Branko Ćurčić, podpredseda Pokrajinskej vlády; 
(2) prof. Dr. Zoran Gojković, podpredseda Pokrajinskej vlády 

a pokrajinský tajomník zdravotníctva.
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(3) Vladimir Galić, podpredseda Pokrajinskej vlády a pokra-
jinský tajomník urbanizmu a ochrany životného prostredia;

(4) Zsolt Szakállas, podpredseda Pokrajinskej vlády a pokra-
jinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národ-
nostných menšín – národnostných spoločenstiev; 

(5) Dr. Nenad Ivanišević, pokrajinský tajomník hospodárstva a 
cestovného ruchu; 

(6) Dragana Milošević, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, ve-
rejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami;

(7) Čedomir Božić, pokrajinský tajomník poľnohospodárstva, 
vodného hospodárstva a lesníctva; 

(8) Aleksandar Sofić, pokrajinský tajomník regionálneho roz-
voja, medziregionálnej spolupráce a lokálnej samosprávy;  

(9) Ognjen Bjelić, pokrajinský tajomník energetiky, stavebníc-
tva a dopravy;

(10) Predrag Vuletić, pokrajinský tajomník sociálnej politiky, 
demografie a rovnosti pohlaví; 

(11) Srdjan Kružević, úradujúci riaditeľ Verejného vodohospo-
dárskeho podniku Vode Vojvodine, Nový Sad; 

(12) Roland Kokai, riaditeľ Verejného podniku Vojvodinašume, 
Petrovaradin; 

(13) Radoslav Krunić, úradujúci riaditeľ Verejného podniku 
Národný park Frušká hora, Nový Sad; 

(14) Predrag Knežević, Verejný podnik Ústav pre urbanizmus 
Vojvodiny, Nový Sad; 

(15) Boško Mitrašinović, tajomník Červeného kríža Vojvodiny, 
Nový Sad; 

(16)  Prof. Dr. Edita Stokić, úradujúca riaditeľka Klinického 
centra Vojvodiny, Nový Sad;

(17) Dr. Sanja Bogdanović, úradujúca riaditeľka Ústavu pre 
transfúziu krvi Vojvodiny, Nový Sad; 

(18) Dr. Vladimir Petrović, úradujúci riaditeľ Inštitútu pre ve-
rejné zdravie Vojvodiny, Nový Sad;

(19) prof. Dr. Nenad Vraneš, úradujúci riaditeľ Pasteurovho in-
štitútu Nový Sad, Nový Sad; 

(20) Dr. Sava Lazić, riaditeľ Vedeckého inštitútu pre veterinár-
stvo Nový Sad, Nový Sad. 

Článok 4

Pokrajinský štáb prijíma svoj rokovací poriadok. 

Článok 5

Odborné, administratívne a prevádzkové úlohy pre potreby Pokra-
jinského štábu vykonáva sekretariát Pokrajinskej vlády.

Článok 6 

Nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia zaniká platnosť Uznese-
nia o zriadení Pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie (Úradný 
vestník APV číslo  5/19 a 47/19).

Článok 7

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 
Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 02-195/2020
Nový Sad 2. decembra 2020

 PREDSEDA
  Pokrajinskej vlády

 Igor Mirović

962.

Podľa článku 185 a odsek 1 a v súvislosti s článkom 28 odsek 5 
bod 1 a  odsek 6 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(vestník Službeni glasnik Republike Srbije č. 88/17, 27/18 – iný zákon, 
10/19 a 6/20), článku 15 a 16 odsek 2, článku 24 odsek 2 a článku 37 
odsek 4 Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe 
(Úradný vestník APV č. 37/14, 54/14- iné uznesenie, 37/16, 29/17 a 
24/2019),  pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a ná-
rodnostných menšín - národnostných spoločenstiev vynáša

Článok 1

V Pravidlách o školskom kalendári pre základné školy so sídlom 
na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2020/2021 
(Úradný vestník APV číslo 41/2020 z 22.6.2020) v článku 1 sa dodáva 
nový odsek 3, ktorý znie takto:

„Nahradenie vyučovacích dní a vyučovacích týždňov na základ-
ných školách, a to až do plného počtu vyučovacích týždňov a vyučo-
vacích dní, sa uskutočnia v druhom polročí a budú zosúladené s epi-
demiologickými opatreniami a v súlade s hodnotením bezpečnosti a 
ochrany zdravia žiakov a zamestnancov.“

Článok 2

V článku 2 od. 2 a 3 sa mení a znie takto:

Prvý polrok sa začína v 1. septembra 2020, a končí sa 18. decembra 
2020. 

Druhý polrok sa začína 18. januára 2021 a končí sa: 

- 8. júna 2021 pre žiakov ôsmeho ročníka.
- 22. júna pre žiakov od prvého po siedmy ročník «

Článok 3

V článku 6 od. 2 a 4 sa mení a znie takto:

„Zimné prázdniny sa začínajú 21. decembra 2020 a končia sa 17. 
januára 2021.

Pre žiakov od prvého po siedmy ročník sa letné prázdniny začínajú 
21. júna 2021 a končia sa 31. augusta 2021. Pre žiakov ôsmeho ročníka 
sa letné prázdniny začínajú po skončení záverečnej skúšky a končia sa 
31. augusta 2021. «

Článok 4

Článok 12 sa mení a znie takto:

Žiaci ôsmej triedy budú skladať skúšobnú záverečnú skúšku v pia-
tok 26. 3.2020 a v sobotu 27. 3. 2021, а záverečnú skúšku v stredu 23. 
6. 2021, štvrtok, 24. 6. 2021 a v piatok 25. 6. 2021.

Článok 5

Tabuľkové zobrazenie školského kalendára pre základné školy so 
sídlom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 
2020/2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel o školskom 
kalendáre pre základné školy so sídlom v Autonómnej pokrajine Voj-
vodiny na školský rok 2020/2021 ročník („Úradný vestník AP Voj-
vodiny“, č. 41/2020 zo dňa 22.6.2020), sa nahrádza novým tabuľko-
vým zobrazením školského kalendára pre základné školy so sídlom v 
Autonómnej pokrajine Vojvodiny na školský rok 2020/2021, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel.

Článok 6

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť ôsmym dňom po uverejnení 
v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a v súlade s 
článkom 53 odsek 2 Zákona o štátnej správe (vestník Službeni glasnik 
RS číslo 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 a 30/10 – iný zákon), bude 
uverejnený aj vo vestníku Službeni glasnik RS.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

Číslo: 128-61-644/2020-01
V Novom Sade 2. 12. 2020

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Zsolt Szakállas
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963.

Podľa článku 185 a odsek 1 a v súvislosti s článkom 28 odsek 5 
bod 1 a  odsek 6 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy 
(vestník Službeni glasnik Republike Srbije č. 88/17, 27/18 – iný zákon, 
10/19 a 6/20), článku 15 a 16 odsek 2, článku 24 odsek 2 a článku 37 
odsek 4 Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe 
(Úradný vestník APV č. 37/14, 54/14- iné uznesenie, 37/16, 29/17 a 
24/2019),  pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a ná-
rodnostných menšín - národnostných spoločenstiev vynáša

 
PRAVIDLÁ 

O ZMENÁCH A DOPLNENIACH PRAVIDIEL O ŠKOLSKOM 
KALENDÁRI PRE STREDNÉ ŠKOLY SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ 

AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ŠKOLSKÝ 
ROK 2020/2021 

Článok 1

V Pravidlá o školskom kalendári pre stredné školy so sídlom na úze-
mí Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2020/2021 (Úrad-
ný vestník APV číslo 41/2020 z 22.6.2020) v článku 1 sa dodáva nový 
odsek 3, ktorý znie takto:

„Nahradenie vyučovacích dní a vyučovacích týždňov na gymnázi-
ách a v stredných odborných školách, a to až do plného počtu vyučo-
vacích týždňov a vyučovacích dní, sa uskutočnia v druhom polročí a 
budú zosúladené s epidemiologickými opatreniami a v súlade s hodno-
tením bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov.“

Článok 2 

V článku 2 od. 2 a 3 sa mení a znie takto:

Prvý polrok sa začína v 1. septembra 2020, a končí sa 18. decembra 
2020. 

Druhý polrok sa začína 18. januára 2021 a končí sa: 

- 25. mája 2020, pre žiakov štvrtého ročníka gymnázia,  
- 10. júna 2021 pre žiakov štvrtého ročníka štvorročných  a tre-

tieho ročníka trojročných odborných stredných škôl a

- 22 júna 2021 pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka gym-
názia a štvorročných stredných odborných škôl a žiakov prvého 
a druhého ročníka trojročných stredných odborných škôl.

 
Článok 3

V článku 6 od. 2 a 5 sa mení a znie takto:

„Zimné prázdniny sa začínajú 21. decembra 2020 a končia sa 17. 
januára 2021. 

Letné prázdniny sa pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka 
gymnázia a štvorročných stredných odborných škôl a žiakov prvého a 
druhého ročníka trojročných stredných odborných škôl sa  začínajú 23. 
júna 2021 a končia sa 31. augusta 2021.”

Článok 4

Tabuľkové zobrazenie školského kalendára pre stredné školy so sídlom 
na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na školský rok 2020/2021, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel o školskom kalendáre pre 
stredné školy so sídlom v Autonómnej pokrajine Vojvodiny na školský 
rok 2020/2021 ročník („Úradný vestník AP Vojvodiny“, č. 41/2020 zo dňa 
22.6.2020), sa nahrádza novým tabuľkovým zobrazením školského kalen-
dára pre stredné školy so sídlom v Autonómnej pokrajine Vojvodiny na 
školský rok 2020/2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel.

Článok 5

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť ôsmym dňom po uverejnení 
v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a v súlade s 
článkom 53 odsek 2 Zákona o štátnej správe (vestník Službeni glasnik 
RS číslo 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 a 30/10 – iný zákon), bude 
uverejnený aj vo vestníku Službeni glasnik RS.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

Číslo: 128-61-645/2020-01
V Novom Sade 2. 12. 2020 

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Zsolt Szakállas
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964.

Podľa článku 22 odsek 1 bod 1 a 2 Zákona o národnostných radách 
národnostných menšín (vestník Službeni glasnik RS číslo 72/2009, 
20/2014 – Uznesenie ÚS, 55/2014 a 47/2018) a článku 20 odsek 2 Štatú-
tu chorvátskej národnostnej rady v Srbskej republike ref. č.: 1-7/2019 z 
29. januára 2019, Chorvátska národnostná rada v Srbskej republike na 
zasadnutí 24. Novembra 2020 schválila 

UZNESENIE
O DOPLNENÍ UZNESENIA

 O USTÁLENÍ TRADIČNÝCH NÁZOV
 OSÍDLENÝCH MIEST

 V CHORVÁTSKOM JAZYKU

Článok 1

Vynáša sa Uznesenie o doplnení Uznesenia o ustálení tradičných 
názvov osídlených miest v chorvátskom jazyku: 

Por. č. Názov mesta / obce v 
srbskom jazyku

Názov osídleného miesta v 
srbskom jazyku

Názov mesta / obce v 
chorvátskom jazyku

Názov osídleného miesta v 
chorvátskom jazyku

1. Subotica Bajmok Subotica Bajmok

2. Subotica Mišićevo Subotica Mišićevo

3. Subotica Bački Vinogradi Subotica Kraljev brig

4. Subotica Bikovo Subotica Bikovo

5. Subotica Gornji Tavankut Subotica Gornji Tavankut

6. Subotica Donji Tavankut Subotica Tavankut

7. Subotica Ljutovo Subotica Mirgeš

8. Subotica Hajdukovo Subotica Hajdukovo

9. Subotica Šupljak Subotica Šupljak

10. Subotica Djurdjin Subotica Djurdjin

11. Subotica Kelebija Subotica Kelebija

12. Subotica Mala Bosna Subotica Mala Bosna

13. Subotica Novi Žednik Subotica Novi Žednik

14. Subotica Stari Źednik Subotica Žednik 

15. Subotica Palić Subotica Palić

16. Subotica Čantavir Subotica Čantavir

17. Subotica Bačko Dušanovo Subotica Bačko Dušanovo

18. Subotica Višnjevac Subotica Višnjevac 

19. Sombor Bački Monoštor Sombor Monoštor

20. Sombor Bački Breg Sombor Bereg

21. Sombor Svetozar Miletić Sombor Lemeš

22. Sremska Mitrovica Stara Bingula Srijemska Mitrovica Stara Bingula

23. Apatin Sonta Apatin Sonta

24. Bač Bodjani Bač Bođani

25. Bač Vajska Bač Vajska

26. Bač Plavna Bač Plavna

27. Indjija Stari Slankamen Inđija Stari Slankamen

28. Šid Batrovci Šid Batrovci

29. Šid Sot Šid Sot

Článok 2

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom vynesenia a bude zverejnené na vývesnej tabuli Kancelárie chorvátskej národnostnej rady a v Úrad-
nom vestníku AP Vojvodiny. 

Reg. č. 1-108/2020
predsedníčka

Chorvátskej národnostnej rady v Srbskej republike
Jasna Vojnić

_________________________________________________________________________
Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín - národnostných spoločenstiev obdobne 
článku 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo: 14/12 a 29/17).
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963. Pravidlá o zmenách a doplneniach pravidiel o školskom 
kalendári pre stredné školy so sídlom na území Autonóm-
nej pokrajiny Vojvodiny rok na rok 2020/2021;

CHORVÁTSKA NÁRODNOSTNÁ RADA V SRBSKEJ 
REPUBLIKE

964. Uznesenie o doplnení Uznesenia o ustálení tradičných 
názvov osídlených miest v chorvátskom jazyku;

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

965. Rozhodnutie o zániku funkcie zástupcu právneho zastu-
piteľa Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

966. Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu právneho zastupite-
ľa Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

967. Rozhodnutie o menovaní členov Komisie pre obytné 
otázky, rozvrh a vybavovanie úradných budov a obchod-
ných priestorov;

968. Rozhodnutie o menovaní členov Komisie pre medziná-
rodnostné vzťahy, cirkvi a náboženské spoločenstvá; 

969. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o rozdelení 
zisku uskutočneného v roku 2019 vo Verejnom podniku 
pre územné a urbanistické plánovanie a projektovanie 
Ústav pre urbanizmus Vojvodiny Nový Sad;

970. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o rozvrhnutí 
nerozvrhnutého zisku Záručného fondu AP Vojvodiny za 
rok hospodárení 2019;

971. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o rozvrhnu-
tí vyšších príjmov ako výdavkov Turistickej organizácie 
Vojvodiny za rok 2019;

1767

1768

1770

1772
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972. Rozhodnutie o udelení súhlasu k II. zmenám a doplnkom 
Programu práce Fondu Európske úkony AP Vojvodiny na 
rok 2020;

973. Rozhodnutie o udelení súhlasu k II. zmenám a doplnkom 
Finančného plánu Fondu Európske úkony AP Vojvodiny 
na rok 2020;

974. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie členov Správnej rady 
Inštitútu BioSens - Inštitút výskumu a vývoja informač-
ných technológií biosystémov Nový Sad;

975. Rozhodnutie o menovaní členov Správnej rady Inštitútu 
BioSens - Inštitút výskumu a vývoja informačných tech-
nológií biosystémov Nový Sad;

976. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie úradujúceho riadite-
ľa Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody v Novom 
Sade;

977. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho riaditeľa Pokrajin-
ského ústavu pre ochranu prírody v Novom Sade;

978. Rozhodnutie o dosadení riaditeľa Riaditeľstva tovaro-
vých rezerv AP Vojvodiny;

979. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o zmenách 
a doplnkoch Finančnému plánu Kancelárie pre inklúziu 
Rómov za rok 2020;

980. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o doplnkoch 
Programu práce Kancelárie pre inklúziu Rómov za rok 
2020;

981. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie riaditeľa Informačné-
ho strediska pre podnikateľskú štandardizáciu a certifi-
káciu;

982. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Infor-
mačného strediska pre podnikateľskú štandardizáciu a 
certifikáciu;

983. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Dozornej rady 
Pokrajinského fondu pre rozvoj poľnohospodárstva;

984. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Programu práce Národného divadla – Narodnog kazališta 
– Népszínház Суботица za rok 2020;

985. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Finančného plánu Divadelného múzea Vojvodiny za rok 
2020;

986. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o vnútornej 
organizácii a systematizácii prác v Ústave pre kultúru 
vojvodinských Maďarov - Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet;

987. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie členov Správnej rady 
Špeciálnej nemocnice pre rehabilitáciu Termal Melenci;

988. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Dozornej rady 
Špeciálnej nemocnice pre psychiatrické choroby Dr. Sla-
voljuba Bakalovića Vršac;

989. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedníčky Správnej 
rady Domu zdravia Nový Sad Nový Sad; 

990. Rozhodnutie o odvolaní člena  dočasnej Dozornej rady 
Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie - Subotica;

991. Rozhodnutie o menovaní predsedu a člena dočasnej Do-
zornej rady Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie - 
Subotica;

992. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie riaditeľa Gerontologic-
kého centra v Kikinde;

993. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Geronto-
logického centra v Kikinde;

994. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie úradujúceho riaditeľa 
Domu zdravia Alibunar, Alibunar; 

995. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie úradujúceho riaditeľa 
Domu zdravia Alibunar, Alibunar;

996. Rozhodnutie o prevode prostriedkov do bežnej rozpočto-
vej rezervy číslo: 401-6/2020-10,

997. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-80,

998. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-81,

999. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-82,

1000. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-83,

1001. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-84,

1002. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-85,

1003. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-86,

1004. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-87,

1005. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-88,

1006. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-89,

1007. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-90,

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

1008. Rozhodnutie o zriadení skúškových výborov na skladanie 
súdnej skúšky;  

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

1009. Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu na menovanie riadi-
teľky Strediska pre sociálnu prácu s domovým oddelením 
a denným centrom na ubytovanie seniorov a penzistov 
Novi Kneževac:

1010. Rozhodnutie o udelení súhlasu k menovaniu riaditeľky 
Centra sociálnej práce Bečej v Bečeji;

1011. Rozhodnutie o udelení súhlasu k menovaniu úradujúcej 
riaditeľky Centra sociálnej práce Obce Mali Iđoš;

OZNAMOVACIA ČASŤ

OBEC BÁČSKY PETROVEC

1012. Uznesenie o vyhlásení  pečiatky za neplatnú


