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VSEOBECNÁ CAST

^ ^ ^

848.

Podľa článku 17 odsek 3 Pokrajinského parlamentného uznesenia o administratívnych poplatkoch (Úradný vestník AP Vojvodiny číslo: 
40/2019 ), Pokrajinská vláda uverejňuje

ZOSÚLADENÉ DINÁROVÉ SUMY:
ZO SADZOBNÍKA 

POKRAJINSKÝCH ADMINISTRATÍVNYCH POPLATKOV

1. Dinárové sumy pokrajinských administratívnych poplatkov predpísané Pokrajinským parlamentným uznesením o pokrajinských adminis-
tratívnych poplatkoch v časti - Sadzobník pokrajinských správnych poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťouPokrajinského parlamentného 
uznesenia o pokrajinských správnych poplatkoch („Úradný vestník AP Vojvodiny“, číslo: 40/2019), sú harmonizované s ročným indexom spot-
rebiteľských cien, ktorý zverejňuje Republikový štatistický úrad, na obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020 tak, aby znel:

SADZOBNÍK
POKRAJINSKÝCH ADMINISTRATÍVNYCH POPLATKOV 

 

   Suma v dinároch

I. Žiadosti 

Sadzové číslo 1. 

- na žiadosť, prosbu, návrh, prihlášku alebo iné predloženie - ak toto rozhodnutie neustanovuje inak 320,00 

POZNÁMKA:  
Poplatok podľa tohto sadzobného čísla sa neplatí za následné podania, pri ktorých sa od daňovníka požaduje, aby konal 
rýchlejšie na základe predtým predloženej žiadosti alebo podania.

Sadzové číslo 2. 

- žiadosť o stanovisko k uplatňovaniu pokrajinských predpisov 1.100,00 1 120,00 

POZNÁMKA: 
Poplatok podľa tohto sadzobného čísla sa neplatí za následné podania, pri ktorých sa od daňovníka požaduje, aby konal 
rýchlejšie na základe predtým predloženej žiadosti alebo podania.  

II. OPRAVNE PROSTRIEDKY 

Sadzové číslo 3. 

- pre sťažnosť sa proti rozhodnutiu vydanému orgánom uvedeným v článku 1 tohto rozhodnutia - pokiaľ toto rozhodnutie 
neustanovuje inak 340,00 

POZNÁMKA: 
Ak v tej istej administratívnej veci niekoľko poplatníkov podá jednu sťažnosť proti viacerým rozhodnutiam, poplatok v 
rámci tejto položky sa zaplatí podľa počtu rozhodnutí napadnutých odvolaním.

Sadzové číslo 4. 

- na dané mimoriadne opravné prostriedky 1 960,00 
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III. ROZHODNUTIA 

Sadzové číslo 5. 

- pre všetky rozhodnutia, ktoré vynášajú orgány z článku 1 tohto rozhodnutia - pokiaľ toto rozhodnutie neustanovuje inak 400,00 

POZNÁMKA: 
Ak sa vynáša rozhodnutie o žiadosti viacerých osôb - poplatok v rámci tejto položky sa uhrádza podľa počtu daňovníkov, 
ktorým sa rozhodnutie doručuje.   

IV. OSVEDČENIA 

Sadzové číslo 6. 

- pre osvedčenie alebo potvrdenie - pokiaľ toto rozhodnutie neustanovuje inak 220,00 

V. ODPIS, OVERY A NAHLIADNUTIA SÚBORU 

Sadzové číslo 7. 

- za prepisy úradných úkonov vykonaných v orgáne (z každej polohárku) 300,00 

POZNÁMKY: 
1) Pod poluhárkom, v zmysle tohto rozhodnutia, povežuje sa papier, ktorý má dve strany normálneho kancelárneho for-
mátu aklebo menšieho formátu. 
2) Ak je rukopis alebo prepis napísaný v cudzom jazyku, platí sa z tejto položky dvojitý poplatok.

Sadzové číslo 8. 

- na prezeranie a kopírovanie (dokončených) úradných spisov v orgáne - za každú začatú hodinu 250,00 

VI. POKARHANIE 

Sadzové číslo 9. 

- za napomenutie vyzývajúce poplatníka, aby zaplatil poplatok 190,00 

VII. DOKLADY A ÚKONY SÚVISIACE SO ZÁPISOM DO  REGISTROV 

Sadzové číslo 10. 

- pre rozhodnutie, ktoré sa vynáša v súvislosti s registrovaním nadácií, nákladín a fondov, a to  pre:   

1) rozhodnutie o žiadosti o zápis do registra nadácií, základín a fondov; 9 810,00 

2) rozhodnutie o žiadosti o zápis do registra nadácií, základín a fondov; 1 960,00 

3) rozhodnutie o žiadosti o vymazanie z registra nadácií, základín a fondov. 9.640,00 1 960,00

Sadzové číslo 11. 

- za žiadosť pre zápis do zoznamu stálych tlmočníkov 580,00 

- za  rozhodnutie o žiadosti pre zápis do zoznamu stálych tlmočníkov 580,00 

VIII. SPISY A ÚKONY V OBLASTI EKONOMIKY 
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

Sadzové číslo 12. 

- za vydanie rozhodnutia o súhlase na používanie názvu „Vojvodina“ 371 740,00 

POZNÁMKA: 
Poplatok z tohto sadzbového čísla je splatný pred doručením rozhodnutia.

IX. SPISY A ÚKONY V OBLASTI PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA A VÝSTAVBY 

Sadzové číslo 13. 

- na vydávanie informácií o lokalite pre stavby, ktoré sa budujú ako celok na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 
pre ktoré príslušný orgán vydal stavebné povolenie 2.810,00 2 860,00

Sadzové číslo 14. 

- na vydávanie lokalitných podmienok pre stavby, ktoré sa budujú ako celok na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, 
pre ktoré príslušný orgán vydal stavebné povolenie 

1) pre objekty kategórie A; 1,880.00 1 910,00

2) pre objekty kategórie B; 2 860,00

3) pre objekty kategórie V; 3 820,00

4) pre objekty kategórie G. 3 820,00

Sadzové číslo 15.

- na potvrdenie urbanistického projektu na výstavbu budovy, na ktorú príslušný orgán vydal stavebné povolenie, 20 360,00

Sadzové číslo 16.

- pre námietku proti oznámeniu o zamietnutí schválenia mestského projektu 610,00
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X SPISY A ÚKONY V OBLASTI VZDELÁVANIA 

Sadzové číslo 17. 

- pre rozhodnutia o nostrifikácii a / alebo rovnocennosti zahraničného verejného školského dokumentu:   

- vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. 7 850,00 

Sadzové číslo 18. 

1) za duplikát alebo nový verejný dokument vydaný ustanovizňou v oblasti vzdelávania; 580,00 

2) za duplikát osvedčenia o ukončenom vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii (odborná skúška). 580,00 

XI. SÚBORY A ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ÚDAJOV ZO ZÁZNAMU AUTONÓMNEJ 
PROVINCIE VOJVODINY

Sadzové číslo 19.

- pre používanie údajov zo záznamov vedených v Autonómnej pokrajine Vojvodina v súlade so zákonom:

1) použitie záznamových údajov pre každú nehnuteľnosť; 1 990,00

2) predloženie návrhu týkajúceho sa začatia konania pre: 

(1) nadobudnutie nehnuteľností; 5,840.00 5 950,00

(2) nadobudnutie nehnuteľností; 5,840.00 9 890,00

(3) prenájom nehnuteľností na užívanie; 3 100,00

(4) zrušenie zmluvy o prenájme nehnuteľností; 3 100,00

(5) uloženie hypotéky na nehnuteľnosť; 9 890,00

(6) nadobudnutie nehnuteľností; 5,840.00 9 890,00

7. nadobudnutie a vyradenie hnuteľného majetku; 3 940,00

8. príprava a uzatváranie zmlúv, ktoré podľa zákona - v mene Autonómnej pokrajiny Vojvodiny - uzatvára oprávnená osoba. 11 880,00

POZNÁMKA: 
Poplatok uvedený v tejto položke bod 2) pododsek 8 sa zaplatí najneskôr po uzavretí zmluvy.  

2. Harmonizované dinárové sumy pokrajinských administratívnych poplatkov z bodu 1 sa uplatňujú od prvého dňa nasledujúceho mesiaca odo 
dňa ich uverejnenia v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 434-3/2020
Nový Sad štvrtok 12. novembra 2020

PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović

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). 

O B S A H

R. číslo Predmet Strana R. číslo Predmet Strana

VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

848. Harmonizovaná dinárová suma zo Sadzby pokrajinských 
administratívnych poplatkov;

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

849. Rozhodnutie o poskytovaní oprávnenia prof. Dr. Zora-
novi Gojkovićovi, podpredsedovi Pokrajinskej vlády a 
pokrajinskému tajomníkovi zdravotníctva na uzatváranie 
kolektívnej zmluvy  v zdravotných ustanovizniach, kto-
rých zakladateľkou je Autonómná pokrajina Vojvodiny; 

850. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho podtajomní-
ka Pokrajinského sekretariátu poľnohospodárstva, vod-
ného hospodárstva a lesníctva; 

851. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta Po-
krajinského sekretariátu poľnohospodárstva, vodného 
hospodárstva a lesníctva; 

852. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta Po-
krajinského sekretariátu poľnohospodárstva, vodného 
hospodárstva a lesníctva; 

853. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta Po-
krajinského sekretariátu poľnohospodárstva, vodného 
hospodárstva a lesníctva; 

854. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta Po-
krajinského sekretariátu poľnohospodárstva, vodného 
hospodárstva a lesníctva; 

855. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho podtajomníka Po-
krajinského sekretariátu poľnohospodárstva, vodného 
hospodárstva a lesníctva; 

856. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta Pokrajin-
ského Tajomníčka poľnohospodárstva, vodného hospo-
dárstva a lesníctva

1577
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857. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta Pokrajin-
ského tajomníka poľnohospodárstva, vodného hospodár-
stva a lesníctva; 

858. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta Pokrajin-
ského Tajomníčka poľnohospodárstva, vodného hospo-
dárstva a lesníctva

859. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka urbanizmu a ochrany životného 
prostredia; 

860. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka urbanizmu a ochrany životného prostre-
dia; 

861. Uznesenie o zániku činnosti  asistenta pokrajinského ta-
jomníka kultúry, verejného informovania a stykov s ná-
boženskými spoločenstvami na postavení; 

862. Rozhodnutie o zániku práce úradujúceho asistenta  na po-
stavení pokrajinského tajomníka vysokoškolského vzde-
lávania a vedeckovýckumnej činnosti 

863. Rozhodnutie o zániku činnosti úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka vysokoškolského vzdelávania a 
vedeckovýckumnej činnosti

864. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy; 

865. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy; 

866. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy; 

867. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy; 

868. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy;

869. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka energetiky, stavebníctva a dopravy; 

870. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho podtajomní-
ka Pokrajinského sekretariátu regionálneho rozvoja me-
dziregionálnej spolupráce a lokálnej samosprávy; 

871. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta  Po-
krajinského tajomníka regionálneho rozvoja medziregio-
nálnej spolupráce a lokálnej samosprávy;

872. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho podtajomní-
ka Pokrajinského sekretariátu regionálneho rozvoja me-
dziregionálnej spolupráce a lokálnej samosprávy; 

873. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúcej asistentky Po-
krajinského tajomníka regionálneho rozvoja medziregio-
nálnej spolupráce a lokálnej samosprávy; 

874. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Verejného vodo-
hospodárskeho podniku Vode Vojvodine, Nový Sad;

875. Rozhodnutie o dosadení na funkciu úradujúceho riaditeľa 
Verejného vodohospodárskeho podniku Vode Vojvodine 
Nový Sad;

876. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľky Fondu Európ-
ske úkony AP Vojvodiny;

877. Rozhodnutie o dosadení na funkciu riaditeľky Fondu Eu-
rópske úkony AP Vojvodiny;

878. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Kancelárie pre 
inklúziu Rómov, Nový Sad; 

879. Rozhodnutie o dosadení na funkciu riaditeľa Kancelárie 
pre inklúziu Rómov, Nový Sad; 

880. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedníčky a členov 
Správnej rady Kancelárie pre inklúziu Rómov;

881. Rozhodnutie o dosadení predsedu a členov Správnej rady 
Kancelárie pre inklúziu Rómov;

882. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov Do-
zornej rady Kancelárie pre inklúziu Rómov;

883. Rozhodnutie o dosadení predsedu a členov Dozornej rady 
Kancelárie pre inklúziu Rómov;

884. Rozhodnutie o udelení súhlasu k  zmenám a doplneniam 
Programu práce Kultúrneho centra Vojvodiny Miloš Crn-
janski na rok 2020;

885. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Uzneseniu o rozvrhnutí 
zisku za rok 2019 Spoločnosti s ručením obmedzeným na 
spravovanie rozvoja turistickej oblasti Park Palić, Palić;

886. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Finančného plánu Fondu na poskytovanie pomoci ute-
čencom, vyhosteným a vysídleným osobám na rok 2020;

887. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Finančného plánu Turistickej organizácie Vojvodiny na 
rok 2020;

888. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Programu práce Turistickej organizácie Vojvodiny na rok 
2020;

889. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Programu práce Vojvodinského symfonického orchestra 
na rok 2020;

890. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho riaditeľa Do-
mova pre osoby so zrakovým postihnutím Zbrinjavanje 
Pančevo;

891. Rozhodnutie o menovaní úradujúcej riaditeľa Domova pre 
osoby so zrakovým postihnutím Zbrinjavanje Pančevo;

892. Rozhodnutie o menovaní člena Správnej rady Gerontolo-
gického centra v Báčskej Palanke;

893. Rozhodnutie o menovaní člena Správnej rady Gerontolo-
gického centra v Báčskej Palanke, predstaviteľov zákon-
ných zastupiteľov užívateľov;

894. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Správnej rady 
Inštitútu pre pľúcne choroby Vojvodiny , predstaviteľa 
zakladateľa;

895. Rozhodnutie o zániku funkcie člena Správnej rady 
Všeobecnej nemocnice Djordja Jovanovića v Zreňanine;

896. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-68;

897. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-69;

898. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-7/2020-70.

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

899. Verejný súbeh na spolufinancovanie programov a projek-
tov na zachovávanie a pestovanie multikultúrnosti a me-
dzinárodnostnej tolerancie v AP Vojvodine v roku 2020,

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKOŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI

900. Verejný súbeh na prihlasovanie projektu na realizáciu ak-
cie Právo na prvú šancu. 


