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1411.

Podľa článku 8 odsek 2 zákona o bezpečnosti cestnej premávky 
(vestník Službeni glasnik RS číslo:  41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – uzne-
senie ÚS, 55/14, 96/15 – i. zákon, 9/16 – uznesenie ÚS, 24/18, 41/18, 
41/18 – i. zákon, 87/18, 23/19 a 128/20 – i. zákon) a čl.  26 odsek 2, 35 
a 36 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o Pokrajinskej 
vláde (Úradný vestník APV č. 37/14), Pokrajinská vláda na zasadnutí 
13. októbra 2021 vyniesla

UZNESENIE 
O ZRIADENÍ 

RADY PRE KOORDINÁCIU
 PRÁC BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY  

V PRÍSLUŠNOSTI 
 AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Článok 1

Zriaďuje sa Rada pre koordináciu prác bezpečnosti cestnej premáv-
ky, ktoré sú v príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: 
rada), ako príležitostné pracovné teleso Pokrajinskej vlády.

Článok 2

Úlohou rady je podporovať, organizovať a zlaďovať práce bezpeč-
nosti cestnej premávky, ktoré patria do pôsobnosti Autonómnej pokra-
jiny Vojvodiny, v súlade so zákonom upravujúcim bezpečnosť cestnej 
premávky.

Článok 3

Rada má predsedu, zástupcu predsedu a 19 členov.

Za predsedu sa vymenúva: 
- Igor Mirović – predseda Pokrajinskej vlády;

Za zástupcu predsedu sa vymenúva: 
- Ognjen Bjelić – člen Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajom-

ník energetiky, stavebníctva a dopravy.

• Za členov rady sa vymenúvajú:
 

1. Zsolt Szakállas – podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský 
tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných men-

šín – národnostných spoločenstiev;
2. Predrag Vuletić – člen Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajom-

ník sociálnej politiky, demografie a rovnosti pohlaví; 
3. Dragana Milošević – členka Pokrajinskej vlády a pokrajinská 

tajomníčka kultúry, verejného informovania a stykov s nábo-
ženskými spoločenstvami;

4. Asist. DrSc. med. Olivera Ivanov– zástupkyňa pokrajinského 
tajomníka zdravotníctva;

5. Jadranka Savin – úradujúca podtajomníčka Pokrajinského sek-
retariátu poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a lesníc-
tva; 

6. Nebojša Vojnović – úradujúci asistent pokrajinského tajomníka 
energetiky, stavebníctva a dopravy;

7. Aleksandar Borković –  úradujúci asistent pokrajinského tajom-
níka hospodárstva a cestovného ruchu; 

8. Nela Milišić – úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka 
vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti;

9. Radan Bobić –  úradujúci asistent riaditeľa Správy kapitálových 
vkladov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny; 

10.  Endre Šurjan – radca pre cestnú premávku a cestné hospodár-
stvo v Pokrajinskom sekretariáte energetiky, stavebníctva a do-
pravy; 

11.  Jovo Milanović – samostatný radca – inšpektor železničnej do-
pravy – náčelník oddelenia v Pokrajinskom sekretariáte energe-
ticky, stavebníctva a dopravy;  

12.  Dragan Mićić – vyšší radca pre železničnú dopravu a cestné 
hospodárstvo v Pokrajinskom sekretariáte energetiky, staveb-
níctva a dopravy;

13. Tomislav Petrović – predstaviteľ Agentúry pre bezpečnosť pre-
mávky; 

14.  Zoran Alimić – predstaviteľ Agentúry pre bezpečnosť premáv-
ky;

15.  Slobodan Malešić – predstaviteľ Ministerstva vnútra;  
16.  Dr. Dragan Jovanović – predstaviteľ Fakulty technických vied 

– Nový Sad; 
17.  Goran Pejčić – predstaviteľ Rádio-televízie Vojvodiny; 
18.  Miroslav Bošković – predstaviteľ Rady šoférov Vojvodiny; 
19.  Mirko Vučinić – predstaviteľ PZ Panontransport. 

Článok 4

Rada pôsobí v zasadnutiach spôsobom ustáleným Rokovacím po-
riadkom Pokrajinskej vlády (Úradný vestník APV číslo  28/19 a 30/19 
– oprava) a Pravidlami o činnosti Rady pre koordináciu prác bezpeč-
nosti cestnej premávky (vestník Službeni glasnik RS číslo 8/20).
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Článok 5

Odborné a administratívno-technické práce pre potreby rady vyko-
náva pokrajinský orgán správy príslušný pre práce dopravy. 

Článok 6

Rada môže formou priamej práce členov rady vytvárať pracovné 
skupiny, ktoré majú na starosti niektoré oblasti bezpečnosti cestnej 
premávky.

Článok 7

Zdrojmi finančných prostriedkov na prácu rady, ktoré slúžia na 
zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky sú:

1) rozpočet Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
2) dary alebo príspevky od sponzorov venované Autonómnej po-

krajine Vojvodine,
3) iné príjmy.

Článok 8

Finančné prostriedky uvedené v článku 7 tohto uznesenia sa použí-
vajú podľa programu vyneseného Pokrajinskou vládou na návrh rady, 
a to pre:

1) prácu rady,
2) zlepšenie dopravnej výchovy a vzdelávania, 
3) preventívno-propagačné aktivity z oblasti bezpečnosti dopra-

vy, 
4) vedeckovýskumnú prácu v oblasti bezpečnosti dopravy, 
5) iné účely v súlade so zákonom.

Článok 9

Predseda rady, zástupca predsedu rady a členovia rady, ktorí sú 
funkcionári a úradníci v orgánoch Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 
neuskutočňujú právo na úhradu pre prácu.  

Členovia rady, ktorí nie sú funkcionármi a úradníkmi v orgánoch 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, majú právo na odmenu za prácu, a 
to vo výške určenej osobitným rozhodnutím pokrajinského tajomníka, 
ktorý je poverený pre záležitosti dopravy.

Článok 10

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

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 02-241/2021
Pokrajinskej vlády

 PREDSEDA
   Igor Mirović

1412.

Podľa článku 100 odsek 1 zákona o ochrane životného prostredia 
(vestník Službeni glasnik RS číslo 135/2004, 36/2009, 36/2009 – i. zá-
kon, 72/2009 – i. zákon, 43/2011 – uznesenie ÚS, 14/2016, 76/2018, 
95/2018 – i. zákon a 95/2018 – i. zákon), článku 64 odsek 1 zákona o 
rozpočtovej sústave (vestník Službeni glasnik RS číslo 54/09, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – opr., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – i. zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 a 149/2020), ako aj čl. 35 a 36 odsek 2 Pokrajinského 
parlamentného uznesenia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník APV 
číslo 37/2014), Pokrajinská vláda na zasadnutí 13. októbra 2021 vy-
niesla

UZNESENIE O ZMENÁCH  
UZNESENIA O ZRIADENÍ POKRAJINSKÉHO 

 ROZPOČTOVÉHO FONDU PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Článok 1

V Uznesení o zriadení Pokrajinského rozpočtového fondu pre 
ochranu životného prostredia (Úradný vestník APV číslo  1/2010 a 
8/2010), v článku 1 slová: „evidenčný otvorený účet v hlavnej knihe 
trezoru ako nepriamy užívateľ rozpočtových prostriedkov, funkcia 
560 – ochrana životného prostredia inde nezaradená“ sa nahrádzajú 
slovami: „evidenčný účet v rámci hlavnej knihy trezoru“.  

Článok 2

Článok 3 sa mení a znie takto:

„Prostriedky na fungovanie Pokrajinského rozpočtu sa zabezpečujú z:
1)  apropriácií zabezpečených v rámci rozpočtu pre bežný rok; 
2)  donácií; 
3)  z iných verejných príjmov.“

Článok 3

Článok 4 sa mení a znie takto:

„Prostriedky Pokrajinského rozpočtového fondu sa používajú na fi-
nancovanie ochrany a zlepšenia životného prostredia, na základe ustá-
leného programu užívania prostriedkov Pokrajinského rozpočtového 
fondu, ktorý vynáša Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodi-
ny, v súlade s akčnými a sanačnými plánmi, po predbežne získanom 
súhlase ministerstva pre práce ochrany životného prostredia o účele 
použitia prostriedkov.“  

Článok 4

V článkoch 7, 9 a 10 slová: „Pokrajinský sekretariát ochrany život-
ného prostredia a udržateľný rozvoj“ sa nahrádzajú slovami:  „pokra-
jinský orgán správy poverený pre práce ochrany životného prostredia“.  

Článok 5

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

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 025-46/2021-02
Nový Sad 13. októbra 2021

PREDSEDA
Igor Mirović

1413.

Podľa článku 3 Pokrajinského parlamentného uznesenia o Progra-
me zlepšenia sociálnej ochrany v Autonómnej pokrajine Vojvodine 
(Úradný vestník APV číslo 14/15)  a článku 35 a 36 odsek 2 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník 
APV číslo 37/14), a v súvislosti s článkom 10 Pokrajinského parlament-
ného uznesenia o rozpočte Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 
2021 (Úradný vestník APV č. 66/20, 27/21 – opätovná bilancia a 38/21 
– opätovná bilancia) a článku 20 zákona o sociálnej ochrane (vestník 
Službeni glasnik RS číslo: 24/11), Pokrajinská vláda na zasadnutí 13. 
októbra 2021 vyniesla

UZNESENIE O ZMENÁCH A DOPLNENÍ 
UZNESENIA O POSTUPE A KRITÉRIÁCH PRIDELENIA 
PROSTRIEDKOV POKRAJINSKÉHO SEKRETARIÁTU 
SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI 

POHLAVÍ NA REALIZÁCIU PROGRAMOV ZVEĽAĎOVANIA 
SOCIÁLNEJ OCHRANY V AUTONÓMNEJ POKRAJINE 

VOJVODINE V ROKU 2021 
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Článok 1

V Uznesení o postupe a kritériách pridelenia prostriedkov Pokrajin-
ského sekretariátu sociálnej politiky, demografie a rovnosti pohlaví na 
realizáciu programov zveľaďovania sociálnej ochrany v Autonómnej 
pokrajine Vojvodine v roku 2021 (Úradný vestník APV číslo 4/21) v 
článku 2 číslo „90 000 000,00“ sa nahrádza číslom „150 400 000,00“.

Článok 2

V článku 3 sa dodáva nový odsek 3, ktorý znie takto: 

„Prostriedky z článku 2 tohto uznesenia vo výške 60.400.000,00 
dinárov sa môžu prideliť zariadeniam sociálnej ochrany na ubytova-
nie užívateľov na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorých 
zakladateľ je Autonómna pokrajina Vojvodina a sú určené na zvýšenie 
kvality a štandardizáciu služieb, čo sa poskytujú užívateľom služieb 
sociálnej ochrany“.

Článok 3

V článku 4 sa odsek 3 mení a znie takto:

„Lehota podávania prihlášok na verejný súbeh na pridelenie pro-
striedkov zariadeniam sociálnej ochrany nemôže byť kratší ako 8 
dní po dni uverejnenia verejného súbehu a na pridelenie prostriedkov 
združeniam nemôže byť kratší ako 15 dní po dni uverejnenia verejné-
ho súbehu.“

Článok 4

Toto uznesenie nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom 
vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 401-105/2021
Nový Sad 13. októbra 2021

 PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

1414.

Podľa článku 15 a 16 odsek 2 a v súvislosti s článkom  40 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník 
APV č. 37/2014, 54/2014 ‒ i. uznesenie, 37/2016, 29/2017, 24/2019 a 
66/20) a článku 2 odsek 1 bod 3 alinea 5 a článku 3 odsek 2  Pokra-
jinského parlamentného uznesenia o prideľovaní rozpočtových pro-
striedkov na financovanie a spolufinancovanie programových aktivít 
a projektov v oblasti vysokého vzdelávania, študentského štandardu 
a vedeckovýskumnej činnosti v Autonómnej pokrajine Vojvodine 
(Úradný vestník APV č. 9/2021), pokrajinský tajomník vysokého 
vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti vynáša:

PRAVIDLÁ 
O POSTUPE PRIDELENIA UZNANIA PRE VEDECKÚ 

VÝNIMOČNOSŤ 
 VÝSKUMNÍKOM NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY

Článok 1 

Týmito pravidlami sa upravujú oblasti, resp. podoblasti, v rámci 
ktorých sa budú udeľovať uznania za vedeckú výnimočnosť, ďalej 
kritériá a meradlá, ako aj postup pri výbere najlepších výskumníkov 
zamestnaných vo vedeckovýskumných organizáciách na území AP 
Vojvodiny.

Článok 2 

Uznania za vedeckú výnimočnosť sa udeľujú najcitovanejším vý-
skumníkom, ktorí sú zamestnaní vo vedeckovýskumných organizáci-
ách na území AP Vojvodiny, v týchto oblastiach, teda podoblastiach: 

1417.  technické vedy: podoblasť pre elektroniku, telekomunikácie 
a informačné technológie,

1418.  technické vedy: podoblasť pre energetiku, baníctvo a energe-
tickú efektívnosť,

1419.  technické vedy: podoblasť pre strojníctvo, materiály a prie-
myselný softvér,

1420.  technické vedy: podoblasť pre dopravu, urbanizmus, staveb-
níctvo, úpravu, ochranu a využívanie vôd, pôdy a vzduchu,

1421.  lekárske vedy: podoblasť pre všeobecné lekárstvo (humánne 
a veterinárne lekárstvo),

1422. lekárske vedy: podoblasť pre farmáciu, 
1423. lekárske vedy: podoblasť pre stomatológiu,
1424. právne vedy, 
1425. ekonomické vedy, 
1426.  biotechnológia a poľnohospodárstvo:  podoblasť pre dobyt-

kárstvo,
1427.  biotechnológia a poľnohospodárstvo: podoblasť roľníctva a 

zeleninárstva,
1428.  biotechnológia a poľnohospodárstvo: podoblasť pre ovoci-

nárstvo, vinohradníctvo a záhradníctvo,
1429. technologické vedy,
1430.  prírodovedno-matematické vedy:  podoblasť pre fyziku, ché-

miu, fyzickú geografiu,
1431.  prírodovedno-matematické vedy:  podoblasť pre matematiku 

a informatiku,
1432.  prírodovedno-matematické vedy: podoblasť pre biológiu a 

ekológiu,
1433.  spoločensko-humanistické vedy: podoblasť pre históriu, filo-

zofiu a žurnalistiku, 
1434.  spoločensko-humanistické vedy: Podoblasť pre spoločenskú 

geografiu, cestovný ruch a hotelierstvo,
1435 . spoločensko-humanistické vedy: podoblasť pre srbský jazyk, 

jazyky národnostných menšín a svetové jazyky, 
1436. športové vedy.

Článok 3

Na udelenie Uznania pre vedeckú výnimočnosť, Pokrajinský sek-
retariát vysokého vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti vypisuje 
verejnú výzvu a všetci výskumní pracovníci s bydliskom na území 
AP Vojvodiny, ktorí sú zamestnaní v niektorej z vedeckovýskumných 
organizácií v AP Vojvodine, majú právo prihlásiť sa. 

Článok 4

Prihlášky pre Uznanie pre vedeckú výnimočnosť kandidáti doruču-
jú na formulári, ktorý predpisuje sekretariát a ktorý sa môže prevziať 
na oficiálnej webovej prezentácii sekretariátu.  

Prihláška musí byť overená zodpovednou osobou vedeckový-
skumnej organizácie na území AP Vojvodiny, v ktorej má výskumník 
uzatvorený pracovný pomer.

Článok 5

V rámci každej oblasti, resp. podoblasti, traja najcitovanejší vý-
skumníci získajú Uznanie za vedeckú výnimočnosť a budú im udelené 
tieto peňažné (čisté) sumy:

- Najcitovanejší výskumník 80.000,00 dinárov; 
- Druhý v poradí citovaný výskumník  65.000,00 dinárov;  
- Tretí v poradí citovaný výskumník 50.000,00 dinárov.

 Článok 6 

Pri hodnotení vedeckej výnimočnosti budú odborné komisie hodno-
tiť počet citácií vedeckých prác prihlásených výskumníkov, ktoré boli 
realizované v predchádzajúcom roku, v ktorom sa uznania udeľujú.

Kritérium počtu citácií sa určí na základe údajov z bázy SCOPUS.

Uznanie pre vedeckú výnimočnosť sa udeľuje vo forme diplomu a 
v peňažnej sume. 
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Článok 7 

Výber najcitovanejších výskumníkov na Uznanie za vedeckú výni-
močnosť uskutočnia Odborné komisie pre predmetné vedné oblasti, 
ktoré budú mať povinnosť:

- overiť doručené prihlášky,  
- spracovať údaje o výskumníkoch, ktorí sa prihlásili na verejnú 

výzvu a  
- predložiť správu pokrajinskému tajomníkovi vysokého vzde-

lávania a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá obsahuje troch 
najcitovanejších kandidátov na uznanie v rámci každej oblasti 
alebo podoblasti.

Konečné rozhodnutie o pridelení Uznania pre vedeckú výnimoč-
nosť vynáša pokrajinský tajomník na základe správy odborných ko-
misií. 

Článok 8 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť ôsmy deň po uverejnení Úrad-
ným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Nový Sad 14. októbra 2021
Číslo: 142-031-268/2021-01

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Prof. Dr. Zoran Milošević

1415.

Podľa článku 24 odsek 1 bod 17 Pokrajinského parlamentného 
uznesenia o Verejnom vodohospodárskom podniku Vode Vojvodine 
(Úradný vestník APV č. 53/2016 a 8/2019) a článku 28 odsek 1 bod 17 
Štatútu Verejného vodohospodárskeho podniku Vode Vojvodine Nový 
Sad, Dozorná rada Verejného vodohospodárskeho podniku Vode Voj-
vodine na 38. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 29. júna 2021, vyniesla   

ROZHODNUTIE 
O URČENÍ HODNOTY POVOLENÍ PRE OBCHODNÝ 

RYBOLOV 
A RYBOLOV „VÁBNIČKOU“ NA ROK 2022  

Článok 1 

Určujú sa hodnoty povolení pre obchodný rybolov a rybolov „váb-
ničkou“ na rok 2022, v časti rybárskej oblasti Sriem – rieka Dunaj od 
1297 km do 1233 km, ktorých užívateľom je VVP Vode Vojvodine 
Nový Sad, v nasledujúcich hodnotách: 

- výročné povolenie pre obchodný rybolov . . . . . . . . . . . 
120 000,00 dinárov

- ročné povolenie pre „vábničku“.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 000,00 dinárov. 

Článok 2

Podmienky a spôsob vykonávania obchodného rybolovu, ako aj 
podmienky úhrady pre obchodný rybolov budú upravené individuál-
nymi zmluvami, ktoré budú uzatvorené s užívateľmi týchto povolení.

Článok 3 

O uskutočnení tohto rozhodnutia sa postará Služba pre rybárstvo v 
Sektore pre rozvoj. 

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť ôsmym dňom odo dňa jeho 
uverejnenia v Úradnom vestníku AP Vojvodiny a zverejňuje sa po zís-
kaní súhlasu ministra zodpovedného za ochranu a užívanie rybieho 
fondu. 

V Novom Sade
Číslo: V-73/51
Dňa: 29. 06. 2021 

 PREDSEDA 
DOZORNEJ RADY 

Mgr. Laslo Feher 

Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade s 
článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo 54/14 a 29/17).  
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1411. Uznesenie o zriadení Rady pre koordináciu prác bezpeč-
nosti cestnej premávky v príslušnosti Autonómnej pokra-
jiny Vojvodiny;  

1412. Uznesenie o zmenách Uznesenia o zriadení Pokrajinské-
ho rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia; 

1413. Uznesenie o zmenách a doplnení Uznesenia o postupe 
a kritériách pridelenia prostriedkov Pokrajinského sek-
retariátu sociálnej politiky, demografie a rovnosti po-
hlaví na realizáciu programov zveľaďovania sociálnej 
ochrany v Autonómnej pokrajine Vojvodine v roku 2021; 
 
POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO 

VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI

1414. Pravidlá o postupe pridelenia uznania pre vedeckú výni-
močnosť výskumníkom na území AP Vojvodiny;

VVP VODE VOJVODINE

1415. Rozhodnutie o určení hodnoty povolení pre obchodný ry-
bolov a rybolov „vábničkou“ na rok 2022; 

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1416. Rozhodnutie o udelení súhlasu k zmenám finančného plá-
nu Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie Nový Sad 
na rok 2021; 

1417. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Správnej rady 
Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny;

1418. Rozhodnutie o menovaní člena Správnej rady Inštitútu 
pre verejné zdravie Vojvodiny;

1419. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre pohotovostnú lekársku pomoc 
Nový Sad;  

1420. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Správnej 
rady Ústavu pre pohotovostnú lekársku pomoc Nový Sad; 

1421. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Dozornej rady Ústavu pre pohotovostnú lekársku pomoc 
Nový Sad;

1422. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Ústavu pre pohotovostnú lekársku pomoc Nový Sad; 

1423. Rozhodnutie o prevode prostriedkov do bežnej rozpočto-
vej rezervy číslo: 401-8/2021-8; 

1424. Rozhodnutie o prevode prostriedkov do bežnej rozpočto-
vej rezervy číslo: 401-8/2021-9; 

1425. Rozhodnutie o prevode prostriedkov do bežnej rozpočto-
vej rezervy číslo: 401-8/2021-10; 

1426. Rozhodnutie o prevode prostriedkov do bežnej rozpočto-
vej rezervy číslo: 401-8/2021-11; 

1427. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-133;       

1428. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-134;  

1429. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-135; 

1430. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-136; 

1431. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-137; 

1432. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-138; 

1433. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-139;  

1434. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-140; 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

1435. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učebni-
cového súboru Matematika 2 pre druhý ročník gymnázia 
napísaný v chorvátskom jazyku a písme;

1436. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicového súboru Chémia 8, pre ôsmy ročník základnej 
školy, napísaný v slovenskom jazyku a písme.

OZNAMOVACIA ČASŤ

MESTO SREMSKA MITROVICA

1437. Uznesenie o vyhlásení pečiatky za neplatnú

1977

1978

1978

1979

1980


