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Podľa článku 16 odsek 2 a 24 Pokrajinského parlamentného uznese-
nia o pokrajinskej správe (Úradný vestník APV č. 37/2014, 54/2014 – i. 
uznesenie, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 a 38/2021), v súvislosti 
s článkom 20b odsek 2 Zákona o školskej inšpekcii (vestník Službeni 
glasnik RS číslo 27/18 a 129/21), tajomník Pokrajinského sekretariátu 
vysokého vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti vynáša

PRAVIDLÁ
O ÚRADNOM ODEVENÍ A OBUVI POKRAJINSKÉHO 

ŠKOLSKÉHO INŠPEKTORA

Článok 1

Tieto pravidlá predpisujú vzhľad, časti a spôsob používania služob-
ného obleku a obuvi pokrajinského školského inšpektora.

Článok 2

Služobné oblečenie a obuv pokrajinského školského inšpektora sú 
dámske a pánske, letné a zimné:

Dámske letné služobné oblečenie a obuv zahŕňa:

- kabát alebo bundu štandardného strihu v béžovej farbe; 
- dámsky kostým so sukňou a/alebo dámsky kostým s nohavica-

mi štandardného strihu v tmavomodrej;
- dve biele košele s krátkymi rukávmi; 
- šál v pastelových farbách;
- topánky vyrobené z kože;
- taška vyrobená z kože, v čiernej farbe;

Mužské letné služobné oblečenie a obuv zahŕňa:

- kabát alebo bundu štandardného strihu v béžovej farbe;
- pánsky oblek štandardného strihu v tmavomodrej;
- dve biele košele s krátkymi rukávmi;
- topánky vyrobené z kože;
- taška vyrobená z kože, v čiernej farbe;

Dámske zimné služobné oblečenie a obuv zahŕňa:

- zimný kabát alebo bundu z kože alebo štofu, čiernej alebo tmavošedej;
- dámsky kostým so sukňou a/alebo dámsky kostým s nohavica-

mi štandardného strihu v čiernej farbe;
- dve biele košele s dlhými rukávmi;
- šál v pastelových farbách;
- čižmy vyrobené z kože, v čiernej farbe;

Mužské zimné služobné oblečenie a obuv zahŕňa:

- zimný kabát alebo bundu z kože alebo štofu, čiernej alebo tmavošedej;
- pánsky oblek štandardného strihu v tmavomodrej; 
- dve biele košele s dlhými rukávmi; 
- čižmy vyrobené z kože.

Článok 3

Pokrajinský školský inšpektor je podľa zákona povinný používať 
služobný odev a obuv účelovo – na plnenie úloh pri inšpekčnom dozore 
a povinne pri výkone inšpekčného dozoru u dohliadaného subjektu 
šetrne a zodpovedne zaobchádzať so služobným odevom a obuvou, 
ako aj nemeniť predpísaný vzhľad častí služobného odevu.

Služobné odevy a obuvi uvedené v článku 2 týchto pravidiel, obsta-
rané v súlade s dostupnými finančnými prostriedkami, sa používajú 
najviac dva roky, s výnimkou kabátov a búnd, ktoré sa používajú naj-
viac štyri roky, teda kým je vo funkčnom stave a ak svojim estetickým 
vzhľadom nepoškodzuje dobré meno orgánov štátnej správy.

Článok 4

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť ôsmy deň po uverejnení v 
Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA 
A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI

Nový Sad 12. apríla 2022
Číslo: 142-031-232/2022-02

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK  
Dr. Zoran Milošević

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 číslo 54/14 a 29/17 ).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO 
VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI

666. Pravidlá o úradnom odevení a obuvi pokrajinského škol-
ského inšpektora; 

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

667. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom Fi-
nančného plánu Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúr-
nych pamiatok na rok 2022; 

668. Rozhodnutie o udelení súhlasu k I. zmenám a doplnkom 
Finančného plánu Fondu Európske úkony AP Vojvodiny 
na rok 2022; 

669. Rozhodnutie o udelení súhlasu k I. zmenám a doplnkom 
Programu práce Fondu Európske úkony AP Vojvodiny na 
rok 2022; 

670. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-76; 

671. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-77; 

672. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-78; 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

673. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie stáleho súdneho prekla-
dateľa pre španielsky jazyk;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

674. Rozhodnutie o udelení súhlasu k menovaniu riaditeľky 
Centra sociálnej práce Apatin;

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A 
CESTOVNÉHO RUCHU

675. Zmena Verejnej výzvy na financovanie odbornej praxe.
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