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Podľa článku 166 Zákona o zamestnancoch v autonómnych pokra-
jinách a jednotkách lokálnej samosprávy (vestník Službeni glasnik RS 
číslo: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/2017 - iný zákon, 95/18 - iný zá-
kon, 86/19 - iný zákon, 15/20 - iný zákon a 123/21 - iný zákon a čl. 32 bod 
4  35 a 36 odsek 2  Pokrajinského parlamentného uznesenia o Pokrajin-
skej vláde (Úradný vestník APV číslo: 37/14), a v súvislosti s článkom 
36 Zákona o rozpočtovej inšpekcii (vestník Službeni glasnik RS číslo 
118/21), Pokrajinská vláda na zasadnutí 30. novembra 2022 v y n i e s l a

UZNESENIE
O ZÁNIKU ROZPOČTOVEJ 

INŠPEKČNEJ SLUŽBY
AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Článok 1

Toto rozhodnutie upravuje ukončenie činnosti Rozpočtovej inšpekč-
nej služby Autonómnej pokrajiny Vojvodiny zriadenej Uznesením o 
zriadení Rozpočtovej inšpekčnej služby Autonómnej pokrajiny Vojvo-
diny (Úradný vestník Autonómnej pokrajiny Vojvodiny číslo 22/17).

Článok 2

Služba rozpočtovej inšpekcie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 
(ďalej: Služba) končí s činnosťou dňa 31.12.2022.

Článok 3

Ministerstvo financií prevezme od Autonómnej pokrajiny Vojvodi-
ny zamestnancov zaradených do funkcií v Službe, ako aj práva, po-
vinnosti a pracovné veci súvisiace s výkonom rozpočtovej inšpekcie.

Článok 4

Služba najneskôr v termíne určenom na prevzatie ministerstvom 
zodpovedným za finančné záležitosti zamestnancov, práva, povinnosti 
a veci v diele, ktoré súvisia s plnením úloh rozpočtovej inšpekcie: 

– predloží Pokrajinskej vláde správu o vykonanej inšpekčnej 
kontrole so zisteniami a opatreniami za rok 2022,

– odovzdá príslušným pokrajinským orgánom, správam a služ-
bám finančnú a inú dokumentáciu a písomné dokumenty rele-
vantné a potrebné na realizáciu skutočnosti zániku Služby. 

Článok 5

Po ukončení Služby sa Pokrajinský sekretariát financií zaväzuje:

• plniť finančné záväzky Služby prevzaté do 31. decembra 2022 
vrátane na úkor prostriedkov schválených rozpočtom AP Vojvodi-
ny na rok 2023 v oddiele 10 Pokrajinského sekretariátu financií a 

• pripraviť a predložiť príslušným orgánom finančné správy 
Služby za rok 2022. 

Článok 6

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom odo dňa jeho uverejne-
nia v Úradnom vestníku AP Vojvodiny a platí od 1. januára 2023 s výnimkou 
článku 4, ktorý platí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia.

POKRAJINSKÁ VLÁDA
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PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović
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Podľa článku 33 a článku 36 odsek 2 Pokrajinského parlamentného 
uznesenia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník AP Vojvodiny číslo 
37/2014), Pokrajinská vláda na zasadnutí 30. novembra 2022 vyniesla

UZNESENIE  
O ZMENÁCH A DOPLNENIACH UZNESENIA

O SPRÁVE SPOLOČNÝCH 
ÚKONOV POKRAJINSKÝCH ORGÁNOV

Článok 1

V Uznesení o Správe spoločných úkonov pokrajinských orgánov 
(Úradný vestník AP Vojvodiny číslo: 10/10, 22/10, 19/11 a 16/14), v 
článku 1 odsek 2 sa mení a znie:

„Správa plní odborné, technické a spoločné úlohy pre:

• Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 
• Pokrajinskú vládu,
• pokrajinské sekretariáty a pokrajinské osobitné správne orga-

nizácie,
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• Pokrajinského ochrancu občanov – Ombudsman,
• Právne zastupiteľstvo Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
• odborné a iné služby vytvorené Pokrajinskou vládou na úlohy 

v rámci jej pôsobnosti pre jej vlastné potreby alebo na spoloč-
né úkony pre všetky alebo jednotlivé orgány        

 (ďalej: pokrajinské orgány).“

Článok 2

Článok 2 sa mení a znie takto:

„Správa vykonáva tieto práce:

• verejné obstarávanie, a to: normatívno-právne, všeobecné 
právne, odborno-prevádzkové, materiálno-finančné a adminis-
tratívne úlohy;

• materiálno-finančné, účtovné, odborno-prevádzkové a štatis-
tické evidencie týkajúce sa prípravy a vykonávania finančného 
plánu, inventarizácie majetku Autonómnej pokrajiny Vojvodi-
ny a poistenia majetku;

• odborno-prevádzkové úlohy skladovania, evidencií a vydáva-
nia zariadení a materiálov vo verejných zariadeniach AP Voj-
vodiny v správe Správy, ako aj v prenajatých úradných priesto-
roch;

• odborno-prevádzkové úlohy a pomocno-technické úlohy v ob-
lasti investičnej výstavby, bežnej a investičnej údržby budov 
vo verejnom majetku AP Vojvodiny v správe Správy;

• tlač, rozmnožovanie, výroba a viazanie materiálov a iné tlačia-
renské činnosti;

• odborno-prevádzkové a štatisticko-evidenčné úlohy v oblas-
ti fyzickej a technickej bezpečnosti, vykonávania opatrení po-
žiarnej ochrany a bezpečnosti objektov vo verejnom majetku 
AP Vojvodiny v správe Správy;

• práce informačných technológií, elektronickej administratívy 
a telekomunikačných záležitostí;

• všeobecné, právne a administratívne úlohy v oblasti kancelár-
skych prác (podateľna pokrajinských úradov);

• práce v oblasti poskytovania stravovacích služieb pre potre-
by pokrajinských orgánov v uzavretej reštaurácii v budove 
Pokrajinskej vlády, salónoch, bufetoch, v úradných a repre-
zentačných zariadeniach AP Vojvodiny, ktoré spravuje Sprá-
va;

• odborno-operatívne, štatisticko-evidenčné, podporné a po-
mocné technické úlohy v Autoservise Správy (preprava slu-
žobnými autami a inými cestnými motorovými vozidlami k 
dispozícii AP Vojvodine, ktorá zahŕňa aj servis, údržbu a gará-
žovanie);“

Článok 3

V článku 3 po odseku 1 sa pridáva nový odsek 2, ktorý znie:

„Práce z článku 2 bod 10 bude vykonávať výlučne Správa pre všet-
ky pokrajinské orgány. Úlohy súvisiace s prepravou v služobných au-
tomobiloch a iných cestných motorových vozidlách môžu výnimočne 
vykonávať aj úradníci, ktorí vykonávajú úlohy inšpekcie a dozoru, ako 
aj iní úradníci a zriadenci, ktorí majú príslušné vodičské oprávnenie a 
ktorí na základe písomného súhlasu vedúceho pokrajinského orgánu 
môžu jazdiť so služobným vozidlom strednej a nižšej triedy, ak si to 
služobné úlohy vyžadujú.“

Odsek 5 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 2-4 sa prečísľujú na odseky 3-5.

Článok 4

V článku 5 sa odsek 2 mení a znie takto:

„Pečiatka Správy je okrúhleho tvaru a obsahuje v strede štátny znak 
Srbskej republiky a štátny znak a tradičný znak Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny a tento text: „Srbská republika Autonómna pokrajina Voj-
vodina Pokrajinská vláda Správa spoločných úkonov pokrajinských 

orgánov Nový Sad“, písaný v srbskom jazyku cyrilským písmom a v 
maďarskom, slovenskom, chorvátskom, rumunskom a rusínskom ja-
zyku a ich písmom.“

Článok 5

V článku 8 v odseku 2 sa vypúšťajú slová: „podľa predpisov týkajú-
cich sa pokrajinských úradníkov v riadiacej funkcii“.

Článok 6

Správa preberá pracovné miesta od pokrajinských orgánov, ktoré 
majú systemizované miesta zriadencov systemizovaných na plnenie 
služobných povinností vodič motorových vozidiel a pracovné miesto 
vyšší referent pre vedenie evidencie o používaní motorových vozidiel 
a vyšší referent pre vedenie evidencie o používaní motorových vozidiel 
a predloženie dokumentácie.

Zamestnanci na neurčitú dobu na pracovných miestach zriadencov 
systemizovaných na práce vodič motorových vozidiel v Pokrajinskom 
sekretariáte vysokého vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, Po-
krajinskom sekretariáte energetiky, stavebníctva a dopravy, Pokrajin-
skom sekretariáte poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva, 
Pokrajinskom sekretariáte hospodárstva a cestovného ruchu, Pokra-
jinskom sekretariáte športu a mládeže, Pokrajinskom sekretariáte ur-
banizmu a ochrany životného prostredia, Pokrajinskom sekretariáte 
financií, Pokrajinskom sekretariáte kultúry, verejného informovania 
a stykov s náboženskými spoločenstvami, Správe kapitálových in-
vestícií Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Pokrajinskom ochrancovi 
občanov - Ombudsman naďalej pracujú v Správe, uzavretím pracov-
nej zmluvy na dobu neurčitú na pracovnom mieste vodič motorového 
vozidla od 1.1.2023. 

Stáli zamestnanci na pracovnom mieste vyšší referent pre vedenie 
evidencie o používaní motorových vozidiel v Sekretariáte Pokrajinskej 
vlády a vyšší referent pre vedenie evidencie o používaní motorových 
vozidiel a predloženie dokumentácie v Pokrajinskom sekretariáte 
vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín - národnost-
ných spoločenstiev pokračujú pracovať v Správe uzavretím pracovnej 
zmluvy na dobu neurčitú na pracovnom mieste vodič motorových vo-
zidiel od 1.1.2023.

Všetkým zamestnancom uvedeným v odsekoch 2 a 3 tohto článku 
sa končí pracovný pomer v pokrajinských orgánoch uvedených v od-
sekoch 2 a 3 k 31.12.2022.

Článok 7

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

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 021-43/2022
Nový Sad 30. novembra 2022

PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

1475.

Podľa článku 58 Zákona o určení príslušností АP Vojvodiny (vest-
ník Službeni glasnik RS číslo: 99/09 a 67/12 – Uznesenie Ústavného 
súdu RS IУз 353/09) článok 35 a 36 odsek 2 Pokrajinského parla-
mentného uznesenia o Pokrajinskej vláde (Úradný vestník AP Voj-
vodiny číslo 37/14), a v súvislosti s článkom 11 Pokrajinského parla-
mentného uznesenia o rozpočte AP Vojvodiny na rok 2022 (Úradný 
vestník AP Vojvodiny číslo: 54/21, 7/21 - opätovná bilancia rozpočtu 
a 37/22 - opätovná bilancia) a článku 11 odsek 4 Zákona o finančnej 
podpore rodinám s deťmi (vestník Službeni glasnik RS číslo: 113/17, 
50/18, 46/21 – uznesenie ÚS, 51/21 – uznesenie ÚS, 53/21 – uzne-
senie ÚS a 66/21),    Pokrajinská vláda na zasadnutí 30. novembra 
2022 vyniesla
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UZNESENIE 
O ZMENE UZNESENIA

O PRIDELENÍ NENÁVRATNÝCH PROSTRIEDKOV
RODINÁM, V KTORÝCH SA NARODÍ 

TRETIE ALEBO ŠTVRTÉ DIEŤA 
NA VYRIEŠENIE BYTOVEJ OTÁZKY ALEBO 

NA ZVEĽADENIE PODMIENOK BÝVANIA
NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY 

ZA ROK 2022 

Článok 1

V Uznesení o pridelení nenávratných prostriedkov rodinám, v kto-
rých sa narodí tretie alebo štvrté dieťa na riešenie bytovej otázky alebo 
zveľadenie podmienok bývania na území Autonómnej pokrajiny Voj-
vodiny v roku 2022 (Úradný vestník APV číslo 4/22) v článku 3 odsek 
2 číslo: „250 000 000,00“ sa nahrádza číslom: „262 000 000,00“.

Článok 2 

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úrad-
nom vestníku AP Vojvodiny.

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 553-513/2022
Nový Sad 30. novembra 2022

PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

Poznámka:

V tomto Úradnom vestníku APV sa neuverejňuje Osobitná a Oznamovacia časť, v súlade s článkom 5 odsek 2 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV č. 54/14 a 29/17).
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1473. Uznesenie o ukončení činnosti Rozpočtovej inšpekčnej 
služby Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 

1474. Uznesenie o zmenách a doplneniach Uznesenia o Správe 
spoločných úkonov pokrajinských orgánov 

1475. Uznesenie o zmene Uznesenia o pridelení nenávratných 
prostriedkov rodinám, v ktorých sa narodí tretie alebo 
štvrté dieťa na riešenie bytovej otázky alebo zveľadenie 
podmienok bývania na území Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny na rok 2022 
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POKRAJINSKÁ VLÁDA
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1477. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Stanovám Osobitnej ne-
mocnice pre rehabilitáciu Rusanda Melenci 

1478. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Stanovám Ústavu pre 
verejné zdravotníctvo Pančevo      

1479. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokra-
jinského tajomníka pre urbanizmus a ochranu životného 
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1480. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie úradujúceho riaditeľa 
Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody, Nový Sad

1481. Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Pokra-
jinského ústavu pre ochranu prírody, Nový Sad 

1482. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Správnej rady 
Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody, Nový Sad

1483. Rozhodnutie o vymenovaní člena Správnej rady Pokra-
jinského ústavu pre ochranu prírody, Nový Sad

1484. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Dozornej rady 
Všeobecnej nemocnice Subotica, Subotica

1485. Rozhodnutie o vymenovaní člena Dozornej rady 
Všeobecnej nemocnice Subotica, Subotica

1486. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-195 

1487. Rozhodnutie o oprave Rozhodnutia o používaní pro-
striedkov stálej rezervy 127 číslo: 401-304/2022-06 

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A 
CESTOVNÉHO RUCHU

1488. Verejný súbeh o pridelenie nenávratných prostriedkov 
turistickým organizáciám lokálnych samospráv na území 
AP Vojvodiny na zveľadenie kapacít turistických organi-
zácií v roku 2022.
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