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A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított szakfőiskolák elnevezésének megerősítéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja,
5/11. szám) és A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított szakfőiskolák elnevezésének megváltoztatásáról szóló határozat (Vajdaság AT
Hivatalos Lapja, 13/13. szám) 2. szakasza, továbbá A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/14. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése
alapján, figyelemmel A felsőoktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos
Közlönye, 88/2017., 73/2018., 27/2018. szám – másik törvény, 67/2019.,
6/2020. szám – másik törvények, 11/2021. szám – hiteles értelmezés,
67/2021. és 67/2021. szám – másik törvény) 137. szakaszának 1. bekezdésére a Tartományi Kormány a 2022. augusztus 3-án megtartott ülésén

A biogyógyászati eszközökkel elősegített fogamzásról szóló törvény 25. szakaszának (Az SZK Hivatalos Közlönye, 40/2017. és
113/2017. szám), valamint A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám – más rendelet, 37/2016., 29/17.,
24/19., 66/20. és 38/21. szám) 15., 16. és 35a szakasza és A biogyógyászati eszközökkel elősegített megtermékenyítés költségeinek társfinanszírozására való jogosultságról szóló tartományi képviselőházi
rendelet (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 54/2019.
szám) 6. szakasza alapján, a tartományi szociálpolitikai, demográfiai
és nemi egyenjogúsági titkár

HATÁROZATOT
HOZ
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÁLTAL ALAPÍTOTT SZAKFŐISKOLÁK
ELNEVEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
1. szakasz
Versecen az Ifjúság tér 1. szám alatti Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola – Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo
Palov“ din Vârşeţ – elnevezése, amely A Vajdaság Autonóm Tartomány
által alapított szakfőiskolák elnevezésének megerősítéséről szóló határozat
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/11. szám) és A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított szakfőiskolák elnevezésének megváltoztatásáról szóló
határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 13/13. szám) által került meghatározásra, a következőképpen módosul: Verseci Óvóképző és Egészségügyi
Szakfőiskola, amely Versecen, az Ifjúság tér 1. szám alatt található.
2. szakasz
A jelen határozat hatályba lépésének napját követő 60 napon belül
a főiskola elvégzi Statútuma és egyéb általános jogi aktusai összehangolását a jelen határozattal.
3. szakasz
Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 022-439/2022
Újvidék, 2022. augusztus 3.

Igor Mirović, s. k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

SZABÁLYZATOT
HOZ
A BIOGYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL
ELŐSEGÍTETT FOGAMZÁS KÖLTSÉGEINEK
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁHOZ
VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK
RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL,
MÉRCÉIRŐL, MÓDJÁRÓL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Jelen szabályzat a biogyógyászati eszközökkel (az embriófagyasztás lehetőségével) elősegített fogamzás (a továbbiakban: BGYEF),
valamint a krioembrió-transzfer költségeinek társfinanszírozásához
való jog érvényesítésének részletes feltételeiről, mércéiről, módjáról
és eljárásáról rendelkezik.
II. A BIOGYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL ELŐSEGÍTETT
FOGAMZÁS KÖLTSÉGEINEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁHOZ
VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, MÉRCÉI,
MÓDJA ÉS ELJÁRÁSA
2. szakasz
A BGYEF költségeinek, az embriófagyasztás költségeinek és a
krioembrió-transzfer költségek társfinanszírozásának jogát a családok
(párok) érvényesíthetik olyan egészségügyi intézményekben nyújtott
szolgáltatásokért, amelyek a Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának Egészségügyi Felügyelete által kiállított érvényes engedéllyel rendelkeznek a BGYEF eljárások végrehajtására.
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Az e szakasz 1. bekezdésében említett jogot a házastársak vagy élettársak (a továbbiakban: pénzeszközök felhasználói) gyakorolhatják,
ha a női páciens nem idősebb 45 évnél.
A család évente egy stimuláló BGYEF-eljárási kísérletre és egy
krioembrió-transzfer eljárásra szerezhet jogot.
3. szakasz
A BGYEF (az embriófagyasztás lehetőségével) és a krioembrió-transzfer költségeinek társfinanszírozására való jog iránti kérelmet
az összes szükséges dokumentációval a demográfiai ügyekért felelős
tartományi közigazgatási szerv iktatóhivatalában kell benyújtani,
vagy írásban megküldeni a következő címre: Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Egyenjogúsági Titkárság (a továbbiakban:
Tartományi Titkárság) a BMEF Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) részére, Mihajlo Pupin sgt. 16., 21000 Újvidék.
A BGYEF (az embrió fagyasztásának lehetőségével) iránti kérelem
mellett a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a következőket:
a) házassági anyakönyvi kivonat vagy közjegyző által hitelesített
nyilatkozat az élettársi kapcsolat igazolásáról
b) a Belügyminisztérium által kiállított, állandó lakóhelyre vonatkozó igazolás Vajdaság AT területén mindkét pályázó számára,
amely az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központ Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikája in vitro megtermékenyítéssel foglalkozó Szakértői Bizottságának pozitív véleményét
megelőzően legalább egy éve folyamatosan fennáll
c) az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központ Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika Művi Megtermékenyítési Szakértői
Bizottságának pozitív véleménye
d) a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap bizonylata arról, hogy
a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap terhén megvalósítandó
jogra vonatkozó feltételek nem teljesültek (az első és második
születendő gyermekekre pályázók esetében)
e) születési anyakönyvi kivonat (-ok) minden született gyermekre
(a második, a harmadik és az után születendő gyermekekre pályázók esetében)
f) mindkét eszközfelhasználó személyi igazolványának fénymásolata (chipes dokumentum esetén szükség van a leolvasott
adatok kinyomtatására)
g) az egyik eszközfelhasználó folyószámlájára vonatkozó érvényes dokumentum fénymásolata, ahova a pénzeszközöket utalják.
A krioembrió-transzfer iránti kérelem mellett a Bizottság részére
meg kell küldeni:
a) egészségügyi intézmény jelentését a megőrzés céljából tárolt
fagyasztott embriók létezéséről, amelyeket a Tartományi Titkárság finanszírozott
b) Az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központ Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika Művi Megtermékenyítési Szakértői
Bizottságának pozitív véleményét.
Azon pályázóknak, akik egy korábbi, a Tartományi Titkárság által nem finanszírott BGYEF-eljárásból már lefagyasztott embrióval
rendelkeznek, a krioembrió-transzfer iránti kérelemmel együtt be kell
nyújtaniuk a Bizottsághoz a következőket:
a) házassági anyakönyvi kivonat vagy közjegyző által hitelesített
nyilatkozat az élettársi kapcsolat igazolásáról
b) a Belügyminisztérium által kiállított, állandó lakóhelyre vonatkozó igazolás Vajdaság AT területén mindkét pályázó számára, amely az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központ Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikája in vitro megtermékenyítéssel foglalkozó Szakértői Bizottságának pozitív
véleményét megelőzően legalább egy éve folyamatosan fennáll
c) Az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központ Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika Művi Megtermékenyítési Szakértői
Bizottságának pozitív véleménye
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d) a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap bizonylata arról, hogy
a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap terhén megvalósítandó
jogra vonatkozó feltételek nem teljesültek (az első és második
születendő gyermekekre pályázók esetében)
e) születési anyakönyvi kivonat (-ok) minden született gyermekre
(a második, a harmadik és az után születendő gyermekekre pályázó esetében)
f) mindkét eszközfelhasználó személyi igazolványának fénymásolata (chipes dokumentum esetén szükség van a leolvasott
adatok kinyomtatására);
g) egészségügyi intézmény jelentése a megőrzés céljából tárolt fagyasztott embriók létezéséről
h) az egyik eszközfelhasználó folyószámlájára vonatkozó érvényes dokumentum fénymásolata, ahova a pénzeszközöket utalják.
Az eszközfelhasználók kötelesek a lakóhely vagy a tartózkodási
hely megváltozásáról a lakóhely vagy a tartózkodási hely megváltozásától számított nyolc napon belül értesíteni a Tartományi Titkárság
Bizottságát.
4. szakasz
A biogyógyászati eszközökkel elősegített megtermékenyítés költségeinek társfinanszírozására való jogosultságról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 5. szakasza
alapján, a demográfiai ügyekért felelős tartományi titkár határozattal
Bizottságot alakít.
A Bizottság öttagú, és a Bizottság elnöke és négy tagja alkotja.
5. szakasz
A Bizottság legalább havonta egyszer felülvizsgálja a beérkezett kérelmeket, a teljes dokumentációt tartalmazó beérkezett kérelmek sorrendjét követve, majd javaslatot készít a BGYEF (az embriófagyasztás
lehetőségével) és a krioembrió-transzfer költségek társfinanszírozásának rangsorolására, és döntés céljából benyújtja a tartományi titkárhoz.
A BGYEF költségeinek és a krioembrió-transzfer költségeinek
társfinanszírozására való jogosultság igénybevétele iránti kérelmek
elbírálásának sorrendjét e kérelmeknek a tartományi közigazgatási
szerv iktatóhivatalában történő átvételének dátuma alapján kell meghatározni. Előnyben részesülnek azokat a párok, akik teljes dokumentációt nyújtottak be.
A Bizottság munkájához és döntéshozatalához a kinevezett bizottsági tagok számának többsége szükséges. .
A Bizottság nyilvántartást vezet a BGYEF (az embriók fagyasztásának lehetőségével) társfinanszírozási források és a krioembrió-transzferek társfinanszírozási alapjainak felhasználásáról, és ellenőrzi az e
szabályzat alapján elkülönített források felhasználását.
Azokban az esetekben, amikor az eszközfelhasználók krioembrió-transzferbe kezdenek, a Titkárság által nem társfinanszírozott,
embriófagyasztással járó ösztönző BGYEF eljárás után, a Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy az adott éven belül több krioembrió-transzfer kísérlet társfinanszírozását vállalja, a lefagyasztott anyag
(embrió) mennyiségétől függően.
A Bizottság tájékoztatja a pénzeszközök felhasználóit a dokumentáció kiegészítésének szükségességéről, valamint a határozat és a szabályzat végrehajtásához és elfogadásához szükséges minden egyéb
releváns tényről.
A demográfiai ügyekért felelős tartományi titkár a BGYEF költségeinek a Bizottság általi társfinanszírozására szánt pénzeszközök elosztására vonatkozó ranglista javaslatának kézhezvételétől számított
15 napon belül dönt a pénzeszközök elosztásáról.
A tartományi titkár e szakasz 1. bekezdésében említett döntése
végleges, és ellene közigazgatási per indítható a közigazgatási bíróság
előtt.
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7. szakasz

Az eszközfelhasználóknak kötelessége elvégezni a BGYEF eljárást
és a krioembrió-transzfert, valamint a pénzeszközök folyósításától
számított 6 hónapon belül igazolni azok felhasználását.
Ha a kedvezményezettek az 1. bekezdésben említett határidőn belül
nem léptek be a BGYEF eljárásába, nem fagyasztatták le a fennmaradt
embriókat vagy nem léptek be a krioembrió-transzfer eljárásba, akkor
az 1. bekezdésben említett határidő lejárta után 15 napon belül kötelesek a kapott támogatást visszatéríteni.
Az eszközfelhasználók a BGYEF vagy a krioembrió-transzfer eljárás befejezésétől számított 15 napon belül kötelesek benyújtani a
befejezett BGYEF eljárás vagy krioembrió-transzfer folyamat zárójelentésének fénymásolatát a Tartományi Titkársághoz, valamint az
elköltött pénzeszközök kimutatását a BGYEF eljárás, az embriók fagyasztása és a krioembrió-transzfer költségeit igazoló nyugtákkal, a
beta HCG-leletet és folyószámla-kivonatot, amelyen látható a kapott
pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának igazolása.
Ha az eszközfelhasználók nem használják ki teljes mértékben a kapott összeget, a BGYEF eljárás vagy a krioembrió-transzfer befejezésétől számított 15 napon belül kötelesek az el nem költött összeget
visszatéríteni VAT költségvetési számlájára.
Abban az esetben, ha a Bizottság megállapítja, hogy visszaéltek
a pénzeszközökkel, az eszközfelhasználók a Bizottság értesítésének
kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek visszafizetni a nem
rendeltetésszerűen felhasznált pénzeszközöket VAT költségvetésének
számlájára.
8. szakasz
Az eljárás sikeres befejezése esetén az eszközfelhasználók a születés vagy a vetélés után számított 15 napon belül kötelesek erről írásban
értesíteni a kiválasztott intézményt és a Tartományi Titkárság Bizottságát.
9. szakasz
A Tartományi Titkárság az újvidéki illetékes bíróság előtt, Vajdaság tartományi főügyésze által eljárást kezdeményez a pénzeszközök
kedvezményezettjeivel szemben a BGYEF költségeinek társfinanszírozására kapott pénzeszközök visszatérítésére, ha nem nyújtják be
kellő időben, vagy nem nyújtják be a kért dokumentációt, illetve, ha a
benyújtott dokumentációból kiderül, hogy a kifizetett pénzeszközöket
nem rendeltetésszerűen vagy nem teljes egészében költötték el.
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A pénzeszközök potenciális felhasználói a BGYEF költségeinek
társfinanszírozásához való jog megszerzésének feltételeiről, kritériumairól, módjáról és eljárásairól a Tartományi Titkárság hivatalos
weboldalán, a www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs címen tájékozódhatnak.
11. szakasz
A Tartományi Titkárság, miután pozitív döntést hozott a pénzeszközök elosztásáról, a határozat napjától számított 15 napon belül benyújtja kifizetési kérelmét a Tartományi Pénzügyi Titkársághoz.
A pályázóknak nyújtott eszközök folyósítása Vajdaság AT költségvetésének fizetőképességével összhangban történik.
12. szakasz
A jelen szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti A biogyógyászati eszközökkel elősegített fogamzás költségeinek társfinanszírozásához való jog érvényesítésének részletes feltételeiről, mércéiről, módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (Vajdaság AT Hivatalos
Lapja, 5/20. és 6/21. szám).
13. szakasz
A BGYEF költségeinek társfinanszírozására való jogosultság iránti azon kérelmeket, amelyek minden szükséges dokumentumot tartalmaznak és a jelen szabályzat hatályba lépésének napjáig kerültek
benyújtásra, A biogyógyászati eszközökkel elősegített fogamzás költségeinek társfinanszírozásához való jog érvényesítésének részletes feltételeiről, mércéiről, módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 5/20. és 6/21. szám) rendelkezései szerint kell elbírálni.
14. szakasz
Jelen szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételének napján lép hatályba.
Szám: 139-450-113/2022-01
Újvidék, 2022. július 26.

Predrag Vuletić, s. k.
tartományi titkár

Megjegyzés:
A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja,
54/2014., 29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
981. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított szakfőiskolák elnevezésének megváltoztatásáról
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TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG
982. Szabályzat a biogyógyászati eszközökkel elősegített
fogamzás költségeinek társfinanszírozásához való jog
érvényesítésének részletes feltételeiről, mércéiről, módjáról és eljárásáról
KÜLÖN RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
983. Határozat a törökbecsei Sveti Vasilije Ostroški – Csodatevő Gerontológiai Központ munkakörei belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról
984. Határozat a Szabadkai Népszínház 2022. évi működési
programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
985. Határozat a kamenicai Dr. Milorad Pavlović Gyermekfalu Gyermek és Ifjúsági Intézmény igazgatóbizottsága
elnökének és tagjainak felmentéséről
986. Határozat a kamenicai Dr. Milorad Pavlović Gyermekfalu Gyermek és Ifjúsági Intézmény igazgatóbizottsága
elnökének és tagjainak kinevezéséről
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987. Határozat a kamenicai Dr. Milorad Pavlović Gyermekfalu Gyermek és Ifjúsági Intézmény felügyelőbizottsága tagjainak felmentéséről
988. Határozat a kamenicai Dr. Milorad Pavlović Gyermekfalu Gyermek és Ifjúsági Intézmény felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
989. Határozat a Vajdasági Ruszin Művelődési Intézet igazgatóbizottsága elnökének felmentéséről
990. Határozat a Vajdasági Ruszin Művelődési Intézet igazgatóbizottsága elnökének kinevezéséről
991. Határozat a péterváradi Tartományi Műemlékvédelmi
Intézet igazgatóbizottsága elnökének felmentéséről
992. Határozat a péterváradi Tartományi Műemlékvédelmi
Intézet igazgatóbizottsága elnökének kinevezéséről
993. Határozat a titeli Egészségház felügyelőbizottsága tagjának felmentéséről
994. Határozat a titeli Egészségház felügyelőbizottsága tagjának kinevezéséről
995. Határozat a pancsovai Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
996. Határozat a pancsovai Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
997. Határozat a pancsovai Közegészségügyi Intézet felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
998. Határozat a pancsovai Közegészségügyi Intézet felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
999. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
1000. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
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1001. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
1002. Határozat a nagybecskereki Đorđe Joanović Közkórház
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
1003. Határozat a csókai Egészségház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
1004. Határozat a csókai Egészségház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
1005. Határozat a csókai Egészségház felügyelőbizottsága
tagjainak felmentéséről
1006. Határozat a csókai Egészségház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
1007. Határozat a palánkai Dr. Mladen Stojanović Egészségház igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről
1008. Határozat az újvidéki Veszettség Elleni Védelmi Intézet
– Pasteur Intézet Újvidék megbízott igazgatója tisztségének megszűnéséről
1009. Határozat az újvidéki Veszettség Elleni Védelmi Intézet
– Pasteur Intézet Újvidék megbízott igazgatója hivatalba való kinevezéséről
1010. Határozat a verseci Dr. Slavoljub Bakalović Pszichiátriai Szakkórház igazgatója tisztségének megszűnéséről
1011. Határozat a verseci Dr. Slavoljub Bakalović Pszichiátriai Szakkórház megbízott igazgatója hivatalba való kinevezéséről
1012. Határozat a folyó költségvetési tartalék eszközeinek
felhasználásáról szóló 2022. július 13-i keltezésű, 40173/2022-109-es számú határozat módosításáról
1013. Határozat a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, szám: 401-73/2022-115
1014. Határozat a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, szám: 401-73/2022-125
TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG
1015. Határozat Nagybecskerek város Szociális Központja
igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról
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TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
1016. Határozat a Kapetanski rit vadászterület megalapításáról szóló határozat módosításáról
1017. Határozat a Mali rit vadászterület megalapításáról
1018. Határozat a Kovilj-Jug vadászterület megalapításáról
1019. Határozat a Koviljski rit vadászterület megalapításáról
TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI –
NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG
1020. Határozat német nyelvű állandó bírósági fordító tisztsége alóli felmentéséről
1021. Határozat a Technika és Technológia 7 című, általános
iskolai hetedik osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
1022. Határozat az Informatika és Számítástechnika 8 című,
általános iskolai nyolcadik osztályos tankönyv horvát
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
1023. Határozat a Technika és Technológia 8 című, általános
iskolai nyolcadik osztályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
1024. Határozat a Történelem című, általános iskolai hatodik
osztályos tankönyvhöz tartozó Melléklet a román nép
történelméből címet viselő román nyelvű kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról szóló határozat megsemmisítéséről
HIRDETŐ RÉSZ
TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
1025. Határozat a Vajdaság AT 2022. évi tenyésztési intézkedési programjának végrehajtását célzó évi intézkedési
program eszközeinek elosztására meghirdetett pályázat
módosításáról
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