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756.

A Közbeszerzésekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
91/2019. szám) 49. szakaszának 2. bekezdése alapján, a tartományi 
oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi - nemzeti 
közösségi titkár 

SZABÁLYZATOT
hoz

A TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS

 NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI 
TITKÁRSÁG 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK RÉSZLETES 
SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Ki-
sebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság  közbeszerzési eljárásainak 
részletes szabályozásáról szóló Szabályzat (Vajdaság AT Hivatalos Lap-
ja, 24/2018. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. szakaszának 
1. bekezdésében a „közbeszerzési” szó után a következő szavak kerül-
nek „és a közbeszerzési eljárás, amelyre a törvény nem alkalmazandó”. 

A 2. bekezdés után új, 3. bekezdés következik, amely a következő-
képpen hangzik: 

„Jelen Szabályzat szabályozza, azon beszerzések tervezési módját 
és lebonyolítását, melyekre a törvény nem alkalmazandó, valamint a 
társadalmi és egyéb külön szolgáltatások beszerzését.”

Az eddigi 3. bekezdés 4. bekezdés lesz.

2. szakasz

A 6. szakasz 2. bekezdése a következőképpen módosul:

„A megrendelő a közbeszerzések tervét és annak minden későbbi mó-
dosítását és kiegészítését a közbeszerzések ügyfélkapun és a saját honlap-
ján teszi közzé, annak meghozatalától számított 10 napos határidőn belül.” 

A 2. bekezdés után 3. bekezdés kerül, amely a következőképpen 
hangzik:

„A közbeszerzési tervek meghozatalával egyidejűleg meg kell hoz-
ni azon beszerzési terveket, melyekre a törvény nem alkalmazandó.”

3. szakasz

A 7. szakasz a következőképpen módosul:

„A közbeszerzések terve kidolgozásának megkezdése előtt a Köz-
beszerzés végrehajtásának tervezésével és ellenőrzésével foglalkozó 
csapat írásos úton felkeresi a Titkárság minden részlegét, azzal a ké-
réssel, hogy a meghatározott határidőn belül küldjék meg a tervezett 
beszerzések javaslatát, amelyek nélkülözhetetlenek a részleg és a Tit-
kárság működéséhez.

A beszerzési javaslattevők a beszerzés tárgyára vonatkozó adatokat 
írásos formában nyújtják át a Közbeszerzés végrehajtásának tervezé-
sével és ellenőrzésével foglalkozó csapatnak, amely értékeli a beszer-
zés célszerűségét. A Közbeszerzési csapat különösképpen a Titkárság 
tényleges szükségleteiről gondoskodik, ügyelve arra, hogy a kimuta-
tott igények összhangban álljanak a beszerzés tervezési mércéivel, a 
jóváhagyott programokkal, projektekkel és hasonlók.”

4. szakasz

A 8. szakaszt törölni kell.

5. szakasz

A 9. szakasz 1. bekezdésében az „összhangban” szó után a vesszőt tö-
rölni kell és a következő szavakat is törölni kell: „valamint az azonos cso-
porthoz való tartozás alapján (azonos rendeltetés, tulajdonságok és fajta.)”

6. szakasz

A 11. szakasz 1. bekezdése a következőképpen módosul:  

„A szolgáltatások, javak és munkálatok becsült értékének megállapí-
tására, a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó piac vizsgálatának és ku-
tatásának lebonyolítása után kerül sor, a törvény rendelkezései alapján.”

A 3. bekezdésben szereplő „meghatározza” szó után az „azonos” 
szót törölni kell.

A 4. bekezdésben szereplő az „eljárás fajtáját” szavak után az „azo-
nos” szót törölni kell. 
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7. szakasz

A 16. szakasz 2. bekezdését törölni kell.

8. szakasz

A 17. szakasz a „Tervét” szó után az „és azon beszerzések Tervét, 
amelyekre a törvény nem alkalmazandó” szavakkal bővül.

9. szakasz

A 18. szakaszt törölni kell.

10. szakasz

A 19. szakasz 4. bekezdését törölni kell.

11. szakasz

A 22. szakaszt törölni kell.

12. szakasz

A 23. szakasz a következőképpen módosul:

„A közbeszerzési eljárás folyamatában a Titkárság és a gazdasági 
alanyok közti kommunikáció a közbeszerzések ügyfélkapun keresz-
tül, illetve postai, futárszolgálat, valamint elektronikus úton – elekt-
ronikus levélküldéssel történik, a jelen törvény rendelkezéseivel és a 
közbeszerzések ügyfélkapu használati útmutatóival összhangban.

Ha a Titkárság vagy a gazdasági alany a közbeszerzési eljárásra vo-
natkozó dokumentumot elektronikus posta útján küldte meg, a doku-
mentum kézbesítése napjának az elküldés napját tekintik.

Kivételesen, a kommunikáció a Titkárság és a gazdasági alanyok 
között a közbeszerzési eljárás során szóban is folyhat, amennyiben az 
említett kommunikáció nem a közbeszerzési eljárás lényeges elemeire 
vonatkozik, illetve ha a törvényben azt másként nem szabályozták, azon 
feltétel mellett, hogy a tartalma megfelelő mértékben dokumentálva van.

A közbeszerzési eljárás lényeges elemei jelen szakasz 1. bekezdése 
értelmében, magukba foglalják a beszerzésre vonatkozó dokumentá-
ciót, a kérelmeket és az ajánlatokat.

A gazdasági alanyokkal folytatott olyan szóbeli kommunikációt, 
amely nagyban kihathat az ajánlatok tartalmára és értékelésére, kellő 
mértékben és megfelelő módon dokumentálni kell, írásos jegyzeteken 
és jegyzőkönyveken, hangfelvételeken keresztül vagy a kommuniká-
ció fő elemeinek összefoglalásával és hasonlók.”

13. szakasz

A 26. szakasz 1. bekezdésében szereplő „elindítási” szó helyébe a 
„lebonyolítási” szó kerül.

A 2. bekezdés után a 3. bekezdés következik, amely a következő-
képen hangzik:

„A közbeszerzési eljárás elindítottnak tekintendő a nyilvános fel-
hívás és az egyéb nyilvános felhívásként használatos hirdetmények 
közzétételre történő elküldésével, kivéve a nyilvános felhívás közzété-
tele nélküli tárgyalásos eljárás esetén, amikor az eljárás elindítottnak 
tekintendő az ajánlattevésekre való felhívás elküldésének napjával.”

14. szakasz

A 27. szakaszt törölni kell.

15. szakasz

A 28. szakasz a következőképpen módosul: 

„A közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bizottság bonyolítja le, 
amelyet a tartományi titkár nevezi ki.

Ha a közbeszerzés becsült értéke nem haladja meg a 3.000.000 di-
nár összeget, a tartományi titkár nem köteles Közbeszerzési Bizottsá-
got kinevezni, és abban az esetben a közbeszerzési eljárást egy általa 
kinevezett személy bonyolítja le.

A Bizottságnak páratlan számú tagot kell számlálnia, de legkeve-
sebb három tagot. 

A Közbeszerzési Bizottság egy tagjának, olyan személynek kell 
lennie, aki második fokozatú tanulmányokon felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik a jogtudományok területén (okleveles egyetemi tanulmá-
nyok – mesterképzés, szakirányú egyetemi tanulmányok, szakirányú 
szakképesített tanulmányok), illetve legalább négyéves időtartamú 
alapfokozatú felsőfokú végzettséget birtokol, amely a törvény értelmé-
ben ki van egyenlítve a mesterokleveles akadémiai címmel, vagy má-
sodik fokozatú felsőfokú végzettséggel (okleveles egyetemi tanulmá-
nyok – mesterképzés, szakirányú egyetemi tanulmányok, szakirányú 
szakképesített tanulmányok), illetve a törvény értelmében a mesterok-
leveles akadémiai címmel kiegyenlített, legalább négyéves időtartamú 
alapfokozatú felsőfokú végzettséggel rendelkező közbeszerzési hiva-
talnok, vagy azon személy, aki a törvény hatálybalépésének napjáig 
közbeszerzési hivatalnoki tanúsítványt szerzett.  

A Bizottság tagjának, amikor arra szükség mutatkozik, olyan sze-
mélyt neveznek ki, aki megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik a 
közbeszerzés tárgyát képező területből.

A Közbeszerzési Bizottság tagjai, illetve a jelen szakasz 2. bekez-
désben foglalt személy, olyan személyek is lehetnek, akik nem a meg-
rendelőnél állnak alkalmazásban, amennyiben a megrendelő alkalma-
zásában nem állnak olyan személyek, akik megfelelő szakmai tudással 
rendelkeznek.

A Közbeszerzési Bizottság, illetve a jelen szakasz 2. bekezdésben 
foglalt személy, foganatosítja az eljárás során fellépő valamennyi cse-
lekményt, de legfőképp előkészíti a közbeszerzésről szóló hirdetmé-
nyeket, a pályázati dokumentációt, az ajánlatok és a kérelmek szakértői 
értékelését végzi, előkészíti a közbeszerzési eljárásról szóló jelentéseket, 
elvégzi a szükséges kommunikációt a közbeszerzési eljárás folyamán a 
jelen törvény rendelkezései alapján, és foganatosítja a szükséges cselek-
ményeket a jogvédelem iránti kérelmek benyújtásának esetében.

A Közbeszerzési Bizottság, illetve a jelen szakasz 2. bekezdésében fog-
lalt személy gondoskodik az eljárás lebonyolításának törvényességéről. “

16. szakasz

A 30. szakasz 3. bekezdését törlölni kell.

17. szakasz

A 31. szakaszban a „magyarázatokat” szó után pont kerül, és az 
„írásban válaszol a kérdésekre” szavakat törölni kell.

18. szakasz

A 33. szakasz a következőképpen módosul:

„Az ajánlat a Közbeszerzések ügyfélkapun, elektronikus eszközök 
útján nyújtandó be kivéve, ha azt a törvény másként nem irányozza 
elő.

Az ajánlattevő csak egy ajánlatot nyújthat be.

Az ajánlatok benyújtására adott határidőn belül, az ajánlattevő mó-
dosíthatja, kiegészítheti vagy visszavonhatja az ajánlatát, az alapaján-
lata benyújtásának módja szerint. 

Az ajánlatot ajánlattevők csoportja is benyújthatja, mint közös aján-
latot.

Az ajánlattevő, aki önállóan nyújtotta be ajánlatát nem vehet részt 
a közös ajánlatban, vagy mint alvállalkozó, ahogyan egyazon személy 
nem vehet részt több közös ajánlatban sem.
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Az ajánlatok felbontására közvetlenül az ajánlatok benyújtására 
adott határidő lejárta után kerül sor, azaz ugyanazon a napon.

Az ajánlatok felbontása nyilvános.

Az ajánlatok felbontásának eljárásáról külön jegyzőkönyvet kell 
készíteni.“

19. szakasz

A 34. szakasz a következőképpen módosul:

„Az ajánlatok, illetve a beadványok felbontása után az ajánlatok, illetve 
a beadványok áttekintését, szakmai értékelését és rangsorolását végzik, 
a beszerzésre vonatkozó dokumentációban szereplő feltételek és követel-
mények alapján, valamint a közbeszerzési eljárásról beszámoló készül.”

20. szakasz

A 38. szakaszban a 3-5. bekezdéseket törölni kell.

21. szakasz

A 41. szakasz a következőképpen módosul: 

„A Közbeszerzési csapat nyilvántartásba vesz minden, a közbe-
szerzési eljárás folyamán foganatosított tevékenységet és minden 
aktust, amelyet a tervezés, az eljárás lebonyolítása és a közbeszerzés 
végrehajtása alatt hozott meg, őrzi a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
valamennyi dokumentációt, a dokumentumok kezelését és a levéltári 
tevékenységet szabályozó előírásokkal összhangban, a közbeszerzés 
kapcsán kötött egyéni szerződés vagy keretmegállapodás megkötésé-
től számított legalább öt évig, illetve a közbeszerzési eljárás megszün-
tetésétől vagy megsemmisítésétől számított öt évig.

A közbeszerzések ügyfélkapun cserélendő dokumentációt a közbe-
szerzések ügyfélkapun kell őrzini és archiválni.“

22. szakasz

A 42. szakaszt törölni kell.

23. szakasz

A 43. szakasz 3. bekezdésében szereplő „és általános ügyekért” sza-
vakat törölni kell.

24. szakasz

A 47. szakasz 2. bekezdése az „eljárást” szó után a „pályázati doku-
mentáció” szavakkal bővül. 

25. szakasz

Az 50. szakaszt törölni kell.

26. szakasz

Az 52. szakasz a következőképpen módosul: 

„Amennyiben teljesülnek a közbeszerzési eljárásról szóló szerződés 
módosításának vagy felbontásának törvényben előirányozott feltételei, a 
Lebonyolítással foglalkozó csapat kidolgozza a szerződés módosításának 
javaslatát és a szerződés függelékének javaslatát, illetve a felbontásra vonat-
kozó szerződést, amelyet aláírása megküld a meghatalmazott személynek.”

27. szakasz

Az 54. szakaszt törölni kell.

28. szakasz

Az 54. szakasz után a „Beszerzések, amelyekre a törvény nem al-
kalmazandó” alcím és az alábbi 54a-54h szakaszok kerülnek: 

 „54a szakasz

A beszerzések, melyekre a törvény nem alkalmazandó a Beszer-
zések tervében kerülnek meghatározásra, amelyet a Közbeszerzések 
tervével egyidejűleg hoznak meg. 

A Beszerzések terve tartalmazza azon beszerzések adatait, melyek-
re a törvény rendelkezései nem akalmazandók. 

54b szakasz

A beszerzések tervezése, melyekre a törvény nem alkalmazandó a jelen 
közbeszerzésekre vonatkozó szabályzatban előirányozott módon történik. 

54c szakasz

A beszerzési eljárás, amelyre a törvény nem alkalmazandó, a beszer-
zési eljárás megkezdéséről szóló határozat meghozatalával veszi kez-
detét, amelyet a tartományi titkár a Beszerzések terve alapján hoz meg. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt határozat-javaslat előkészí-
tését és az eljárás levezetését a Lebonyolítással foglalkozó csapat, va-
lamint a Közbeszerzés végrehajtásának tervezésével és ellenőrzésével 
foglalkozó csapat végzi és aláírásra megküldi a tartományi titkárnak. 

54d szakasz

Az olyan szolgáltatások, javak és munkálatok beszerzésére vonatkozóan, 
melyek becsült értéke évi szinten nem haladja meg az 500.000 dinár össze-
get, az eljárást egy ajánlattételre való felhívási utasítással vagy az ajánlat, a 
felhívás, az előszámla, illetve a számla megküldésével bonyolítják le. 

Az ajánlat, a felhívás, az előszámla vagy a számla átvételét köve-
tően, jóváhagyásra megküldik azt a tartományi titkárnak, ezután a 
Lebonyolítással foglalkozó csapat, valamint a Közbeszerzés végrehaj-
tásának tervezésével és ellenőrzésével foglalkozó csapat előkészítik a 
szerződést vagy egyéb aktust a beszerzés megvalósításának céljából.

54e szakasz

Az olyan szolgáltatások, javak és munkálatok beszerzésére vonat-
kozóan, melyek becsült értéke évi szinten meghaladja az 500.000 di-
nár összeget, de 1.000.000,00 dinárnál kevesebb, az eljárást a követke-
zőképpen bonyolítják le: 

- a beszerzési eljárás megkezdéséről szóló határozatban ki-
jelölik a beszerzési eljárás lebonyolítására meghatalmazott 
személyt,

- a meghatalmazott személy három olyan, a Tartományi Tit-
kárság ismeretei alapján a tárgyi beszerzést végrehajtani ké-
pes személy címére, ajánlattételre vonatkozó felhívást intéz, 
elektronikus vagy postai úton, 

- az ajánlattételre vonatkozó határidő lejártát követően a meg-
hatalmazott személy jegyzőkönyvet állít össze a megszerzett 
ajánlatokról és határozat-javaslatot készít a legkedvezőbb 
ajánlat kiválasztására vonatkozóan,

- a tartományi titkár határozatot hoz a legkedvezőbb ajánlat ki-
választásáról,

- a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról szóló határozat meg-
hozatala után, minden ajánlattevőt értesítenek arról, és a leg-
kedvezőbb ajánlattevővel pedig szerződést megkötik.

Kivételesen, ha nincs lehetőség három személy címére kiküldeni az 
ajánlattevésre vonatkozó felhívást, ez esetben a jelen Szabályzat 54d 
szakaszában foglalt eljárást kell alkalmazni, és ennek okait a Beszer-
zési eljárás megkezdéséről szóló határozatban kell feltüntetni.

54f szakasz

A társadalmi és más külön szolgáltatások beszerzésére vonatkozó 
szerződések vagy keretmegállapodások odaítélése esetében, a Beszer-
zési eljárás megindításáról szóló határozatban kijelölik a beszerzési 
eljárás lebonyolítására meghatalmazott személyeket, a határidőket és 
az eljárás lebonyolításának egyéb elemeit.
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54g szakasz

Jelen Szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók az Ideiglenes és 
alkalmi munkák elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére.

54h szakasz

A Közbeszerzés végrehajtásának tervezésével és ellenőrzésével 
foglalkozó csapat éves jelentést tesz a tartományi titkárnak, azon be-
szerzések tervének végrehajtásáról, melyekre a törvény nem alkalma-
zandó, legkésőbb január 30-ig az előző évre vonatkozóan.

A jelen szakasz 1. bekezdésben szereplő beszámolót a Tartományi 
Titkárság internetes honlapján teszik közzé.”

29. szakasz

Jelen szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba és Vajdaság 
Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szám: 128-404-145/2018-02-1.
Újvidék, 2020. július 30.

Nyilas Mihály, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

757.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza Ügyrendjének (Vaj-
daság AT Hivatalos Lapja, 60/2018. szám – egységes szerkezetbe fog-
lalt szöveg) 70. szakasza alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Kép-
viselőházának Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottsága 2020. 
augusztus 27-én megtartott ülésén

HATÁROZATOT
hozott

 A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA 
KÉPVISELŐINEK

IGAZOLVÁNYÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselői-
nek igazolványáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos 
Lapja, 23/2017. szám) 2. pontjában az „elektromos chippel 
ellátott” szavakat törölni kell.

2. A 6. pont 1. bekezdése a következőképpen módosul: 

„A képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem vehető őri-
zetbe vagy nem büntethető a Képviselőház vagy a munkatestületek 
ülésein kimondott véleményéért, illetve leadott szavazatáért.”

3. A 8. pontot törölni kell.

Az eddigi 9-11. pontok 8-10. pontok lesznek.

4.  Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Hivatalos Lapjában.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK 
ADMINISZTRATÍV ÉS MANDÁTUMVIZSGÁLÓ 

BIZOTTSÁGA 

101 Szám: 020-11-1/2017-18.
Újvidék, 2020. augusztus 27.

Milan Vlaisavljević, s. k.     
A BIZOTTSÁG ELNÖKE
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

756. Szabályzat a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigaz-
gatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Tit-
kárság közbeszerzési eljárásainak részletes szabályozá-
sáról szóló Szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZÁNAK ADMINISZTRATÍV ÉS 

MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA 

757. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőhá-
za képviselőinek igazolványáról szóló határozat módosí-
tásáról

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

758. Határozat a Matematika 7, általános iskolai hetedik osz-
tályos tankönyvkészlet ruszin nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról

759. Határozat a Fizika 7, általános iskolai hetedik osztályos 
tankönyvkészlet horvát nyelvű fordítása kiadásának és 
használatának jóváhagyásáról

760. Határozat az Informatika és Számítástechnika 7, álta-
lános iskolai hetedik osztályos tankönyv horvát nyelvű 
fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról

761. Határozat a Természet és Társadalom 3, általános iskolai 
harmadik osztályos tankönyvkészlet horvát nyelvű for-
dítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról

762. Határozat a Technika és Technológia 7, általános iskolai 
hetedik osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása ki-
adásának és használatának jóváhagyásáról

763. Határozat a Matematika 3, általános iskolai harmadik 
osztályos tankönyvkészlet horvát nyelvű fordítása ki-
adásának és használatának jóváhagyásáról

764. Határozat a Román nyelv 5, általános iskolai ötödik osz-
tályos tankönyvkészlet román nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról

765. Határozat a Zenekultúra 5, általános iskolai ötödik osz-
tályos tankönyv román nyelvű fordítása kiadásának és 
használatának jóváhagyásáról

766. Határozat a Szlovák nyelv a nemzeti kultúra elemeivel, 
általános iskolai első és második osztályos tankönyv-
készlet szlovák nyelvű fordítása kiadásának és haszná-
latának jóváhagyásáról

767. Határozat az Informatika és Számítástechnika 7, általá-
nos iskolai hetedik osztályos tankönyv szlovák nyelvű 
fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

768. Határozat Ruma község Szociális Munkaközpontja meg-
bízott igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

769. Nyilvános pályázat Az első esélyre való jog akció meg-
valósítására vonatkozó projektek bejelentésére

BIZOTTSÁG A TARTOMÁNYI DÍJ ÉS A TARTOMÁNYI 
ELISMERÉSEK ODAÍTÉLÉSÉRE

770. Nyilvános felhívás javaslatok benyújtására a Vajdaság 
Autonóm Tartomány Mihajlo Pupin díjának odaítélésére 
Laza Kostić Művelődési Központ Zombor

771. Határozat a pecsét érvénytelenné nyilvánításáról 
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