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ÁLTALÁNOS RÉSZ

898.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet 
(VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 
2. bekezdése, illetve Az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási 
Információs Központ megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos 
Lapja, 14/2009. és 39/2013. szám) 5. szakasza alapján, a Tartományi 
Kormány a 2022. július 6-án megtartott ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT

ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁSI 
ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁSI 

INFORMÁCIÓS KÖZPONT 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

 HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
 ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz

Az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Köz-
pont megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 14/2009. 
és 39/2013. szám) 3. szakaszának 2. bekezdésében a „Vajdaság Auto-
nóm Tartomány Kormánya” szavak helyébe a „Tartományi Kormány” 
szavak kerülnek.

2. szakasz

A 5. szakasz a következőképpen módosul:
„A Központ alapszabályát, munkaprogramját, pénzügyi tervét, 

a belső szervezeti felépítésről és a munkahelyek besorolásáról szóló 
szabályzatot, a működésről szóló jelentést tartalmazó éves pénzügyi 
jelentést, valamint a státusbeli módosításokat, az elnevezésének, szék-
helyének és tevékenységének változását az Alapító hagyja jóvá.”

3. szakasz

A 7. szakasz 3. bekezdése a következőképpen módosul:
 „A Központ székhelye Újvidék, Néphősök utca 2/III.”

4. szakasz

A 9. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulata törlődik.

5. szakasz

A 12. szakasz az alábbi 3. bekezdéssel bővül:

„Az igazgató kinevezéséig megbízott igazgató nevezhető ki.”

6. szakasz

Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 023-23/2022
Újvidék, 2022. július 6.

Igor Mirović, s.k.
a Tartományi Kormány

ELNÖKE

899.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin 
sugárút 16., A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselő-
házi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. és 54/2014. szám - más 
határozat, 37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021. szám) 15. 
szakasza és 16. szakaszának 2. bekezdése alapján,

SZABÁLYZATOT
HOZ

A FAKSZIMILE HASZNÁLATÁRÓL
 A TARTOMÁNYI OKTATÁSI,

 JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI
 ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – NEMZETI KÖZÖSSÉGI 

TITKÁRSÁGON

1. szakasz

Ez a Szabályzat rendelkezik a tartományi titkár és a tartományi tit-
kárhelyettes aláírása fakszimilének a Tartományi Oktatási, Jogalkotá-
si, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkár-
ságon (a továbbiakban: Titkárság) történő használatáról.
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2. szakasz

A fakszimile egy olyan pecsét, amely tartalmazza a tartományi 
titkár és a tartományi titkárhelyettes aláírását (a továbbiakban: fak-
szimile), illetve a saját kezű aláírásuk helyett használható az alábbi 
esetekben:

• a tartományi titkár és/vagy a tartományi titkárhelyettes távollé-
te, 

• nagyobb példányszámú aláírandó aktus,
• ha a sürgősség esetei a fakszimile használatát irányozzák elő.

3. szakasz

A fakszimile használatáról a Titkárságon dolgozó azon személy (a 
továbbiakban: foglalkoztatott) gondoskodik, akit a tartományi titkár 
erre felhatalmaz. 

A foglalkoztatott köteles a fakszimilét őrizni és megakadályozni 
annak a más személyek részéről történő használatát.

A foglalkoztatott felel a fakszimile szabályos felhasználásáért és 
nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

• a fakszimile használatának dátumát,
• a fakszimilével aláírt aktus iktatási számát,
•  a tárgy feldolgozójának család- és utónevét,
• a szerv vagy a személy nevét, akinek az aktus megküldésre ke-

rül,
• a fakszimilével aláírt aktus leírását - elnevezését,
• a fakszimilével aláírt aktus példányszámát.

4. szakasz

Ezen szabályzat hatálybalépésének napjával hatályát veszti A tar-
tományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi - 
nemzeti közösségi titkár aláírásának fakszimiléről szóló, 2014. októ-
ber 2-án kelt, 128/2014-1. számú szabályzat és A tartományi oktatási, 
jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi - nemzeti közösségi 
titkárhelyettes aláírásának fakszimiléről szóló, 2016. augusztus 1-jén 
kelt, 128/2016-2. számú szabályzat.

5. szakasz

Jelen Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban való közzétételének napját követő nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – NEMZETI 

KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

Szám: 128-031-281/2022-03
Újvidék, 2022. július 6.

Szakállas Zsolt, s. k. 
TARTOMÁNYI TITKÁR

MEGJEGYZÉS:

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

TARTOMÁNYI KORMÁNY

898. Határozat az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozá-
si Információs Központ megalakításáról szóló határozat 
módosításáról és kiegészítéséről 

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

899. Szabályzat a fakszimile használatáról a Tartományi Ok-
tatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbsé-
gi - Nemzeti Közösségi Titkárságon

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

900. Határozat a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet 2021. 
évi zárszámadásának jóváhagyásáról 

901. Határozat az újvidéki Veszettség Elleni Védelmi Intézet 
- Pasteur Intézet statútumának jóváhagyásáról 

902. Határozat a Menekült és Széttelepített Személyek, va-
lamint a Régió Szerbjeivel Folytatott Együttműködés 
Alapjának statútuma jóváhagyásáról

903. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazga-
tási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi megbí-
zott segédtitkári tisztségben végzett munka megszűné-
séről

904. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazga-
tási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi megbí-
zott segédtitkár tisztségbe helyezéséről 

905. Határozat a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója tiszt-
ségének megszűnéséről 

906. Határozat a Szabadkai Városi Könyvtár igazgatójának 
kinevezéséről 

907. 401-73/2022-102. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról 

908. 401-73/2022-103. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

909. Határozat a Digitális világ 1 című, általános iskolai első 
osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának 
és használatának jóváhagyásáról

910. Határozat a Digitális világ 2 című, általános iskolai má-
sodik osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadá-
sának és használatának jóváhagyásáról

911. Határozat a Bunyevác nyelv a nemzeti kultúra elemeivel 
- Bunyevác olvasókönyv című, általános iskolai első és 
második osztályos tankönyv bunyevác nyelvű kézirata 
kiadásának és használatának jóváhagyásáról

912. Határozat a Bunyevác nyelv a nemzeti kultúra elemeivel 
- Bunyevác olvasókönyv című, általános iskolai harma-
dik és negyedik osztályos tankönyv bunyevác nyelvű 
kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról

913. Határozat a Történelem című, általános iskolai hatodik 
osztályos tankönyvhöz tartozó Melléklet a román nép 
történelméből címet viselő román nyelvű kézirata ki-
adásának és használatának jóváhagyásáról

914. Határozat a Számítástechnika és Informatika 6 című, 
általános iskolai hatodik osztályos tankönyv román 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról

915. Határozat az Informatika és Számítástechnika 8 című, 
általános iskolai nyolcadik osztályos tankönyv magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról

916. Határozat a Biológia 5 című, általános iskolai ötödik 
osztályos elektronikus formátumú tankönyv magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról

917. Határozat a Fizika 3 című, általános és természettudo-
mányi irányzatú gimnáziumi harmadik osztályos tan-
könyv magyar nyelvű fordítása kiadásának és használa-

1021

1021

T A R T A L O M



1024 oldal - 31. szám HIVATALOS LAPJA VAT 2022. július 6..

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár
Folyószámla: 340-15329-18 /hivatkozási szám 13/D.o.o. Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni: 
Službeni list APV, D.o.o. Magyar Szó Kft. , Vojvode Mišića 1., Novi Sad,

Kiadja: A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság. 
Felelős szerkesztő: Dijana Katona, tel.: 021/ 487 44 27. 

Nyomtatja: D.o.o. Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad.
Telefonszámok: szerkesztőség 064 805 5142, előfizetési osztály (021) 557-304, hirdetőosztály 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

tának jóváhagyásáról
918. Határozat a Matematika című, általános iskolai ötödik 

osztályos elektronikus formátumú tankönyv magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról

919. Határozat a Kémia 3 című, természettudományi és ál-
talános irányzatú gimnáziumi harmadik osztályos tan-
könyv magyar nyelvű fordítása kiadásának és használa-
tának jóváhagyásáról

920. Határozat a Technika és Technológia 8 című, általános 
iskolai nyolcadik osztályos tankönyvkészlet magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról

921. Határozat a Szociológia 4 című, középiskolai negyedik 
osztályos tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról

922. Határozat a Földrajz 3 című, gimnáziumi harmadik osz-
tályos tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásának és 
használatának jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

923. Határozat Ruma község Szociális Központja megbízott 
igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

924. Határozat a Gornje polje vadászterület gazdálkodásba 
adásáról

925. Határozat a Tisa vadászterület gazdálkodásba adásáról
926. Határozat a Begej - sever vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
927. Határozat a Begej - jug vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
928. Határozat a Kurjakovac vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
929. Határozat a Čenejski salaši vadászterület gazdálkodás-

ba adásáról
930. Határozat a Kovilj - sever vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
931. Határozat a Kovilj - jug vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
932. Határozat a Stara Tisa vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
933. Határozat a Krčevine vadászterület gazdálkodásba adá-

sáról
934. Határozat a Fruškogorac vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
935. Határozat a Sirig vadászterület gazdálkodásba adásáról
936. Határozat a Zec vadászterület gazdálkodásba adásáról
937. Határozat az Obedska bara vadászterület gazdálkodás-

ba adásáról
938. Határozat a Srem - sever vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
939. Határozat a Srem - jug vadászterület gazdálkodásba 

adásáról
940. Határozat a Klenak vadászterület gazdálkodásba adásá-

ról
941. Határozat a Srem vadászterület gazdálkodásba adásáról
942. Határozat a Doroška vadászterület gazdálkodásba adá-

sáról


