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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1411.

A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (A Szerb Köztársa-
ság Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám – 
az AB határozata, 55/2014., 96/2015. szám – más törvény, 9/2016. szám 
– az AB határozata, 24/2018., 41/2018., 41/2018. szám – más törvény, 
87/2018., 23/2019. és 128/2020. szám – más törvény) 8. szakaszának 
2. bekezdése és A Tartományi Kormányról szóló tartományi képvi-
selőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 26. 
szakaszának 2. bekezdése, 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekez-
dése alapján, a Tartományi Kormány a 2021. október 13-án megtartott 
ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ILLETÉKESSÉGE 
ALÁ TARTOZÓ 

UTAK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓS 
TANÁCSÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Tartományi Kormány alkalmi munkatestületeként megalakítja a 
Vajdaság Autonóm Tartomány illetékessége alá tartozó utak Közleke-
désbiztonsági Koordinációs Tanácsát (a továbbiakban: Tanács).

2. szakasz

A Tanács feladata a Vajdaság Autonóm Tartomány illetékessége 
alá tartozó közlekedésbiztonsági tevékenységek ösztönzése, megszer-
vezése és összehangolása A közúti közlekedésbiztonságról szóló tör-
vénnyel összhangban. 

3. szakasz

A Tanácsnak elnöke, elnökhelyettese és 19 tagja van. 

Elnöknek kinevezik: 

- Igor Mirović – a Tartományi Kormány elnöke;

Elnökhelyettesnek kinevezik: 

- Ognjen Bjelić – a Tartományi Kormány tagja, tartományi ener-
getikai, építkezési és közlekedési titkár.

Tanácstagoknak kinevezik:

1. Szakállas Zsolt – a Tartományi Kormány alelnöke, tartomá-
nyi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi 
– nemzeti közösségi titkár;

2. Predrag Vuletić – a Tartományi Kormány tagja, tartományi szo-
ciálpolitikai, demográfiai és nemi egyenjogúsági titkár;

3. Dragana Milošević – a Tartományi Kormány tagja, tartományi 
művelődési, tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkár;

4. Asist. dr. sci. med. Olivera Ivanov – tartományi egészségügyi 
titkárhelyettes;

5. Jadranka Savin – tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgaz-
dálkodási megbízott altitkár;

6. Nebojša Vojnović – tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési megbízott segédtitkár;

7. Aleksandar Borković – tartományi gazdasági és turisztikai 
megbízott segédtitkár;

8. Nela Milišić – tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási 
megbízott segédtitkár;

9. Radan Bobić – a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefekteté-
si Igazgatósága megbízott segédigazgatója;

10. Surján Endre – a Tartományi Energetikai, Építkezési és Közleke-
dési Titkárság közúti közlekedési és útgazdasági tanácsadója;

11. Jovo Milanović - független tanácsadó – vasúti közlekedési fel-
ügyelő – osztályvezető a Tartományi Energetikai, Építkezési és 
Közlekedési Titkárságon;

12. Dragan Mićić – a Tartományi Energetikai, Építkezési és Közle-
kedési Titkárság vasúti közlekedésért és közúti gazdaságért fe-
lelős főtanácsadója;

13. Tomislav Petrović – a Közlekedésbiztonsági Ügynökség képvi-
selője;

14. Zoran Alimpić – a Közlekedésbiztonsági Ügynökség képvi-
selője; 

15. Slobodan Malešić – a Belügyminisztérium képviselője;
16. Dr. Dragan Jovanović – az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudo-

mányok Kara képviselője;
17. Goran Pejčić – a Vajdasági Rádió és Televízió képviselője;
18. Miroslav Bošković – a Vajdasági Gépjárművezetők Tanácsának 

képviselője;
19. Mirko Vučinić –a Panontransport Üzleti Egyesület képviselője.

4. szakasz

A Tanács az ülésein a Tartományi Kormány Ügyrendje (Vajdaság 
AT Hivatalos Lapja, 28/19. és 30/19. szám - módosítás) és a Közleke-
désbiztonsági Koordinációs Tanács Ügyrendje (A Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 8/20. szám) által meghatározott módon működik.
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5. szakasz

A Tanács szükségleteihez kapcsolódó szakmai és adminisztra-
tív-technikai ügyeket a tartományi közlekedési ügyekért felelős köz-
igazgatási szerv látja el. 

6. szakasz

A Tanács a Tanács tagjainak közvetlen munkavégzési formájaként 
munkacsoportokat hozhat létre, amelyek a közlekedésbiztonság egyes 
területeiért felelősek. 

7. szakasz

Az utak közlekedésbiztonságának javítását célzó Tanács munkájá-
nak forrásai a következők:

1) Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése,
2) a támogatók a Vajdaság Autonóm Tartománynak adott ajándé-

kai vagy hozzájárulásai,
3) egyéb bevételek.

8. szakasz

Az e határozat 7. szakaszában foglalt pénzeszközöket a Tartományi 
Kormány által a Tanács javaslata alapján elfogadott programmal össz-
hangban kell felhasználni:

1) a Tanács munkája,
2) a közlekedési nevelés és oktatás fejlesztése,
3) megelőző és népszerűsítő tevékenységek a közlekedésbizton-

ság területén,
4) a közlekedésbiztonság területén végzett tudományos kutató-

munka,
5) egyéb célokra, a törvénynek megfelelően.

9. szakasz

A Tanács elnökének, a Tanács elnökhelyettesének és a Tanács 
azon tagjainak, akik a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveiben 
tisztségviselők és alkalmazottak, nincs joguk térítményre a munká-
jukért. 

A Tanács azon tagjainak, akik nem tisztségviselők és nem alkal-
mazottak a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveiben, a tartományi 
közlekedési ügyekért felelős titkár külön határozatában meghatározott 
összegű díjazáshoz van joguk.

10. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 02-241/2021.
Újvidék, 2021. október 13.

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1412.

A környezetvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiva-
talos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. szám – más törvény, 
72/2009. szám – más törvény, 43/2011 – az AB határozata, 14/2016., 
76/2018., 95/2018 – más törvény és 95/2018. szám – más törvény) 100. 
szakaszának 1. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény 
(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 
142/2014., 68/2015. szám – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 
95/2018., 31/2019., 72/2019. és 149/2020. szám) 64. szakaszának 1. be-
kezdése alapján, valamint a Tartományi Kormányról szóló tartományi 

képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 
35. szakaszának és 36. szakaszának 2. bekezdése alapján, a Tartomá-
nyi Kormány a 2021. október 13-i ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT 

A TARTOMÁNYI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI 
ALAP MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Tartományi Környezetvédelmi Költségvetési Alap megalapításá-
ról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 1/2010. és 8/2010. 
szám) 1. szakaszában „a kincstári főkönyvben nyilvántartott kontó, 
éspedig a költségvetési eszközök közvetett felhasználója, 560 funkció 
– máshova nem sorolt környezetvédelem” a következőképpen módo-
sul: „a kincstári főkönyvben nyilvántartott számla”.

2. szakasz

A 3. szakasz a következőképpen módosul:

„A Tartományi Költségvetési Alap működéséhez az eszközöket a 
következőkből kell biztosítani: 

1.) a folyó évi költségvetése keretében biztosított appropriációk-
ból, 

2.) támogatásokból, 
3.) egyéb közbevételekből.”

3. szakasz

A 4. szakasz a következőképpen módosul:

„A Tartományi Költségvetési Alap pénzeszközei a környezet védel-
mének és javításának finanszírozására szolgálnak, a Tartományi Költ-
ségvetési Alap forrásainak felhasználási programja alapján, amelyet a 
Tartományi Kormány fogadott el, az akciós terveknek és a helyreállí-
tási terveknek megfelelően, a környezetvédelmi minisztérium előzetes 
hozzájárulásával a forrás felhasználási céljaira.” 

4. szakasz

A 7., 9. és 10. szakaszban a „Tartományi Környezetvédelmi és Fenn-
tartható Fejlesztési Titkárság” a következőképpen módosul:  „a kör-
nyezetvédelemért felelős tartományi közigazgatási szerv”. 

5. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 025-46/2021-02.
Újvidék, 2021. október 13.

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1413.

A Vajdaság Autonóm Tartomány szociális védelmi programjáról 
szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lap-
ja, 14/15. szám) 3. szakasza és a Tartományi Kormányról szóló tar-
tományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/14. 
szám) 35. szakasza és a 36. szakaszának 2. bekezdése alapján, figye-
lemmel a Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről 
szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lap-
ja, 66/20., 27/21 – pótköltségvetés, 38/21. szám - pótköltségvetés) 10. 
szakaszára és a Szociális védelemről szóló törvény (A Szerb Köztár-
saság Hivatalos Közlönye, 24/11. szám) 20. szakaszára,  a Tartományi 
Kormány a 2021. október 13-án tartott ülésén 
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HATÁROZATOT
HOZOTT

A TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG ESZKÖZEINEK 

ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL ÉS 
MÉRCÉKRŐL – A SZOCIÁLIS VÉDELEM JAVÍTÁSÁT 
CÉLZÓ 2021. ÉVI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRA A 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN - 
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Egyen-
jogúsági Titkárság eszközeinek odaítélésére vonatkozó eljárásról 
és mércékről – a szociális védelem javítását célzó 2021. évi prog-
ram végrehajtására a Vajdaság Autonóm Tartományban - szóló ha-
tározat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/21. szám) 2. szakaszában 
a következő szám: „90.000.000,00“ a következőképpen módosul: 
„150.400.000,00“.

2. szakasz

A 3. szakasz kiegészül a 3. bekezdéssel, mely a következőképpen 
hangzik: 

„Az e határozat 2. szakaszában foglalt pénzeszközök 
60.400.000,00 dinár összegben megítélhetők szociális védelmi in-
tézményeknek a Vajdaság Autonóm Tartomány területén, amelynek 
alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány, a kedvezményezettek el-
helyezésére, és célja a szociális védelmi szolgáltatások felhaszná-
lóinak nyújtott szolgáltatások minőségének és szabványosításának 
javítása.”

3. szakasz

A 4. szakaszban a 3. bekezdés a következőképpen módosul: 

„A pályázatra való jelentkezés határideje szociális védelmi 
intézmények esetében nem lehet rövidebb a pályázat közzété-
telének napjától számított 8 napnál, egyesületek esetében pedig 
nem lehet rövidebb a pályázat közzétételének napjától számított 
15 napnál.”

4. szakasz

Ez a Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzététel napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 401-105/2021.
Újvidék, 2021. október 13.

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1414.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám - 
más rendelet, 37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/20. szám) 15. sza-
kasza és 16. szakaszának 2. bekezdése, figyelemmel a 40. szakaszra 
és a Vajdaság Autonóm Tartományi felsőoktatás, hallgatói jólét és a 
tudományos kutatási tevékenység területén megvalósuló program-
tevékenységek és projektek finanszírozására és társfinanszírozására 
irányuló költségvetési eszközök odaítéléséről szóló tartományi kép-
viselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 9/2021. szám) 2. 
szakasza 1. bekezdése 3. pontjának 5. alpontja és 3. szakaszának 2. 
bekezdése alapján a tartományi felsőoktatási és tudományos kuta-
tási titkár

SZABÁLYZATOT
HOZ

A VAJDASÁG AT TERÜLETÉN KUTATÓK 
TUDOMÁNYOS KIVÁLÓSÁGÁÉRT JÁRÓ ELISMERÉS 

ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁRÓL

1. szakasz

Jelen Szabályzat szabályozza azokat a területeket, azaz részterü-
leteket, amelyeken belül a Tudományos Kiválóságért Elismerések 
odaítélésére kerül sor, majd a mércéket és intézkedéseket, valamint 
a Vajdaság AT területén működő tudományos kutató szervezetekben 
dolgozó legjobb kutatók kiválasztásának eljárását.

2. szakasz 

Tudományos kiválóságért járó elismerésben részesülnek a legtöbbet 
idézett kutatók, akik a Vajdaság AT területén, az alábbi területeken, 
illetve részterületeken dolgoznak tudományos kutatószervezetekben:

• műszaki tudományok: elektronika, távközlés és információs 
technológia részterület,

• műszaki tudományok: energetika, bányászat és energiahaté-
konyság részterület,

• műszaki tudományok: gépészet, anyagok és ipari szoftver rész-
terület,

• műszaki tudományok: közlekedés, településrendezés, építészet, 
víz-, föld- és levegővédelmi, rendezési és használat részterület,

• orvostudomány: az általános orvostudomány részterülete (hu-
mán- és állatgyógyászat),

• orvostudomány: gyógyszerészet részterület,
• orvostudomány: fogászat részterület,
• jogtudomány,
• gazdaságtudományok,
• biotechnológia és mezőgazdaság: állattenyésztési részterület,
• biotechnológia és mezőgazdaság: szántóföldi gazdálkodás és 

zöldségtermesztés részterület,
• biotechnológia és mezőgazdaság: gyümölcstermesztés, szőlő-

termesztés és kertészet részterület,
• műszaki tudományok,
• természettudományok és matematika: fizika, kémia, fizikai 

földrajz részterület,
• természettudományok és matematika: matematika és informa-

tika részterület, 
• természettudományok és matematika: biológia és ökológia 

részterület,
• társadalom- és bölcsészettudomány: történelem, filozófia és új-

ságírás részterület,
• társadalom- és bölcsészettudomány: társadalomföldrajz, turiz-

mus és vendéglátás részterület,
• társadalom- és bölcsészettudomány: szerb nyelv, nemzeti ki-

sebbségek nyelvei és a világnyelvek részterület,
• sporttudományok.

3. szakasz

A Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság 
nyilvános felhívást tesz közzé a Tudományos Kiválóságért Elismerés 
odaítélésére, és minden Vajdaság AT területén lakhellyel rendelkező 
kutatónak, aki a Vajdaság AT valamelyik tudományos kutatószerveze-
tének alkalmazásában áll, jogában van jelentkeznie.

4. szakasz

A pályázók a Titkárság által előírt formanyomtatványon nyújtják 
be a jelentkezéseket a Tudományos Kiválóságért Elismerésre, amely 
letölthető a Titkárság hivatalos honlapjáról.

A jelentkezést hitelesítenie kell a Vajdaság AT területén működő 
tudományos kutatószervezet felelős személyének, ahol a kutató mun-
kaviszonnyal rendelkezik.
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5. szakasz

Minden területen, azaz részterületen belül a három legtöbbet idé-
zett kutató részesül a Tudományos Kiválóságért Elismerésben, és a 
következő pénzbeli (nettó) összegeket ítélik oda:

- A legtöbbet idézett kutatónak 80 000,00 dinárt;
- A második legtöbbet idézett kutatónak 65 000,00 dinárt;
- A harmadik legtöbbet idézett kutatónak 50 000,00 dinárt. 

6. szakasz 

A tudományos kiválóság értékelése során a Szakértői Bizottságok 
értékelik a jelentkező kutatók tudományos közleményei hivatkozása-
inak számát, amelyek a díjak odaítélésének évét megelőző évben tör-
téntek.

Az idézettek számára vonatkozó mércét a SCOPUS adatbázisból 
származó adatok alapján határozzák meg.

A tudományos kiválóságért járó elismeréseket oklevél formájában 
és pénzösszegben ítélik oda.

7. szakasz

A legtöbbet idézett kutatók kiválasztását a Tudományos Kiválósá-
gért Elismerésre a szakterületi tudományterületek Szakértői bizottsá-
gai végzik, és kötelesek:

- ellenőrizni a beérkezett jelentkezéseket,
- feldolgozni a nyilvános felhívásra jelentkező kutatók adatait, és
- jelentést benyújtani a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos 

Kutatási Titkárságnak, amely az egyes területeken, azaz részte-
rületeken belül a három legtöbbet idézett elismerésre jelöltet 
tartalmazza. 

A Tudományos Kiválóságért Elismerés odaítéléséről a végső dön-
tést a tartományi titkár hozza meg a Szakértői bizottságok jelentése 
alapján.

8. szakasz 

E Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való megjelenés napjától számított nyolcadik napon lép hatályba.

Újvidék, 2021. október 14. 
Szám: 142-031-268/2021-01

Prof. dr. Zoran Milošević
TARTOMÁNYI TITKÁR

1415.

A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalatról szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 53/2016. és 8/2019. 
szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja és az újvidéki székhelyű 
Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat alapszabályának 28. szaka-
sza 1. bekezdésének 17. pontja alapján, a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási 
Közvállalat Felügyelőbizottsága, 2021. június 29-én megtartott 38. ülésén 

HATÁROZATOT
HOZOTT

A KUTTYOGGATÁSSAL TÖRTÉNŐ GAZDASÁGI 
HALÁSZATI

ÉS HORGÁSZENGEDÉLYEK 
2022. ÉVI ÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

Az alábbi összegekben határozzák meg a Szerémség – Duna folyó 
1297 km – 1233 km közti szakasz, melynek használója az újvidéki szék-
helyű Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat, kotyoggatással 
történő gazdasági halászati és horgászengedélyek 2022. évi értékét: 

- gazdasági halászatra szóló éves engedély   . . . . . . . . 120.000,00 dinár
- kotyoggatásra szóló éves engedély . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 dinár 

2. szakasz

A gazdasági halászat feltételeit és módját, valamint a gazdasági 
halászati engedélyek fizetési feltételeit az engedélyek tulajdonosaival 
megkötött egyéni szerződések szabályozzák 

3. szakasz

Jelen határozat végrehajtásáról a Fejlesztési Ágazat Halászati Szol-
gálata gondoskodik.  

4. szakasz

Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban való közzétételétől számított nyolcadik napján lép hatályba, és a 
halállomány védelmével és használatával kapcsolatos tevékenységre 
illetékes miniszter jóváhagyását követően kerül közzétételre.

Újvidék,
Szám: V-73/51
Kelt: 2021. 06. 29.

mgr. Fehér László
a FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön részt.



2021. október 13. HIVATALOS LAPJA VAT 43. szám - 1981 oldal 



1982 oldal - 43. szám HIVATALOS LAPJA VAT 2021. október 13.



2021. október 13. HIVATALOS LAPJA VAT 43. szám - 1983 oldal 



1984 oldal - 43. szám HIVATALOS LAPJA VAT 2021. október 13.

Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1411. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány illetékessé-
ge alá tartozó utak Közlekedésbiztonsági Koordinációs 
Tanácsának megalakításáról 

1412. Határozat a Tartományi Környezetvédelmi Költségve-
tési Alap megalakításáról szóló határozat módosításáról 

1413. A Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi 
Egyenjogúsági Titkárság eszközeinek odaítélésére vo-
natkozó eljárásról és mércékről – a szociális védelem 
javítását célzó 2021. évi program végrehajtására a Vaj-
daság Autonóm Tartományban - szóló határozat módo-
sításáról és kiegészítéséről 

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

1414. Szabályzat a Vajdaság AT területén kutatók Tudomá-
nyos kiválóságáért járó elismerés odaítélésének eljárá-
sáról

VODE VOJVODINE VÍZGAZDÁLKODÁSI 
KÖZVÁLLALAT

1415. Határozat a kotyoggatással történő gazdasági halászati 
és horgászengedélyek 2022. évi értékének megállapítá-
sáról

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1416. Határozat az újvidéki Családi Elhelyezési és Örökbefo-
gadási Központ 2021-es pénzügyi terve módosításának 
jóváhagyásáról 

1417. Határozat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet Igazga-
tóbizottsága tagja felmentéséről 

1418. Határozat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet Igazga-
tóbizottsága tagja kinevezéséről 

1419. Határozat az újvidéki Sürgősségi Intézet Igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak felmentéséről 

1420. Határozat az újvidéki Sürgősségi Intézet Igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

1421. Határozat az újvidéki Sürgősségi Intézet Felügyelőbi-
zottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

1422. Határozat az újvidéki Sürgősségi Intézet Felügyelőbi-
zottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

1423. Határozat az eszközök áthozatáról a folyó költségvetési 
tartalékba, szám: 401-8/2021-8 

1424. Határozat az eszközök áthozatáról a folyó költségvetési 
tartalékba, szám: 401-8/2021-9 

1425. Határozat az eszközök áthozatáról a folyó költségvetési 
tartalékba, szám: 401-8/2021-10 

1426. Határozat az eszközök áthozatáról a folyó költségvetési 
tartalékba, szám: 401-8/2021-11 

1427. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-133       

1428. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-134  

1429. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-135 

1430. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-136 

1431. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-137 

1432. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-138 

1433. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-139  

1434. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-140 

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1435. Határozat a Matematika 2, gimnáziumi második osztá-
lyos tankönyvegyüttes horvát nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról; 

1436. Határozat a Kémia 8, általános iskolai nyolcadik osztá-
lyos tankönyvegyüttes szlovák nyelvű fordítása kiadá-
sának és használatának jóváhagyásáról.

HIRDETŐ RÉSZ

MITROVICA VÁROS

1437. Határozat a pecsét érvénytelenítéséről

1977

1978

1978

1979

1980

T A R T A L O M
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