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KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

71. Határozat a Vajdasági Pedagógiai Intézet 2023. évi 
pénzügyi tervének jóváhagyásáról

72. Határozat a Vajdasági Pedagógiai Intézet 2023. évi 
munkaprogramjának jóváhagyásáról

73. Határozat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 2023. 
évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

74. Határozat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 2023. 
évi munkaprogramjának jóváhagyásáról

75. Határozat a Menekült és Széttelepített Személyek, va-
lamint a Régió Szerbjeivel Folytatott Együttműködés 
Alapja 2023.évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

76. Határozat a Menekült és Széttelepített Személyek, va-
lamint a Régió Szerbjeivel Folytatott Együttműködés 
Alapja 2023.évi munkaprogramjának jóváhagyásáról

77. Határozat a pancsovai Gerontológiai Központ - idő-
skorúak elhelyezésével és gondozásával foglalkozó 
intézmény tevékenységeinek megszervezéséről és be-
sorolásáról szóló szabályzat második módosításáról és 
kiegészítéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról

78. Határozat a Családi Elhelyezési és Örökbefogadási 
Központ - Újvidék 2023. évi pénzügyi tervének jóváha-
gyásáról

79. Határozat a Családi Elhelyezési és Örökbefogadási 
Központ - Újvidék 2023. évi munkaprogramjának jóvá-
hagyásáról

80. Határozat a Családi Elhelyezési és Örökbefogadási 
Központ - Szabadka 2023. évi pénzügyi tervének jóvá-
hagyásáról

81. Határozat a Családi Elhelyezési és Örökbefogadási 
Központ - Szabadka 2023. évi munkaprogramjának jó-
váhagyásáról

82. Határozat a Roma Inklúziós Iroda 2023. évi pénzügyi 
tervének jóváhagyásáról

83. Határozat a Roma Inklúziós Iroda 2023. évi munkap-
rogramjának jóváhagyásáról

84. Határozat a Tartományi Szociális Védelmi Intézet 2023. 
évi munkaprogramjának jóváhagyásáról

85. Határozat a Tartományi Sport és Sportegészségügyi In-
tézet 2023. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

86. Határozat a magyarkanizsai Egészségház Magyarkani-
zsa alapszabályának jóváhagyásáról   

87. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott altitkári megbízatás megszűné-
séről

88. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott altitkár tisztségbe helyezéséről

89. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkári megbízatás meg-
szűnéséről

90. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezé-
séről

91. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkári megbízatás meg-
szűnéséről

92. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezé-
séről

93. Határozat a tartományi művelődési, tömegtájékoztatási 
és vallási közösségi megbízott segédtitkár tisztségbe he-
lyezéséről

94. Határozat a Vajdaság autonóm tartományi díj és a tar-
tományi elismerések odaítélésével foglalkozó Bizottság 
elnökének és tagjainak kinevezéséről

95. 401-84/2023-6. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

96. 401-84/2023-7. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

97. 401-84/2023-8. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

98. 401-84/2023-9. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

99. 401-84/2023-10. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

100. 401-84/2023-11. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG

101. Pályázat az egészségügyi intézmények kiépítésének, 
karbantartásának és felszerelésének 2023. évi finanszí-
rozására, illetve társfinanszírozására

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

102. Nyilvános hirdetmény a Vajdaság Autonóm Tartomány 
költségvetéséből a biogyógyászati eszközökkel elősegí-
tett megtermékenyítés költségeinek társfinanszírozásá-
ra odaítélendő 2023. évi vissza nem térítendő eszközök-
ről

103. Nyilvános hirdetmény a Vajdaság Autonóm Tartomány 
költségvetéséből a gyermekeknek és családoknak odaí-
télendő 2023. évi eszközökről

TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, 
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI 

TITKÁRSÁG

104. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi kiadók kiad-
ványainak 2023. évi felvásárlásáról 

105. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány területén mű-
ködő egyházaknak és vallási közösségeknek odaítélen-
dő 2023. évi eszközökről

106. Pályázat a Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebb-
ségek – nemzeti közösségek művelődése és művészete 
szempontjából jelentős projektek 2023. évi finanszíro-
zására– társfinanszírozására

107. Pályázat a Vajdaság AT köztulajdonában lévő művelő-
dési létesítmények felszerelésére és a művelődési inf-
rastruktúra fejlesztésére vonatkozó projektek 2023. évi 
finanszírozására– társfinanszírozására

T A R T A L O M
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108. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi kulturális 
örökség védelmét és megóvását célzó projektek 2023. 
évi finanszírozására– társfinanszírozására

109. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi községi és vá-
rosi közkönyvtárak számára könyvek és egyéb kiadvá-
nyok beszerzésének 2023. évi társfinanszírozására

110. Pályázat a Vajdaság AT területén élő szerbség nép-
művészeti hagyományának védelmére és megőrzésére 
vonatkozó projektek és programok megvalósításának 
2023. évi finanszírozására– társfinanszírozására

111. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi kortárs al-
kotóművészeti projektek 2023. évi finanszírozására és 
társfinanszírozására

TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, 
RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI 

ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG

112. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkor-
mányzatok regionális jelentőségű rendezvényei és ta-
nácskozásai megvalósításának és népszerűsítésének 
támogatására

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

113. Pályázat a külön eredményeket felmutató tudományos 
kutatói foglalkoztatottak és hallgatók külföldi tudo-
mányos összejöveteleken való részvételének 2023. évi 
társfinanszírozására

114. Pályázat a tudományos-szakmai összejövetelek meg-
szervezésének 2023. évi társfinanszírozására

115. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi nem kormány-
zati szervezetek tudományos kutatás-fejlesztési prog-
ramjainak/projektjeinek 2023. évi társfinanszírozására

116. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány által, a Bosz-
niai Szerb Köztársaság tudományos kutatási szerveze-
tei együttműködésében alapított tudományos kutatási 
szervezetek közös kutatási projektjeinek 2023. évi fi-
nanszírozására

117. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi egyetemi hall-
gatók 2023. évi utazási költségtérítésére

118. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított 
felsőoktatási intézmények 2023. évi oktatási programja-
inak/projektjeinek társfinanszírozására

TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG

119. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány sportfejlesz-
tésére irányuló külön program finanszírozására

120. Pályázat a szervezet külön programjának és a Vajdaság 
AT számára jelentős nemzetközi sportversenyeken való 
részvétel finanszírozására

121. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi iskolai és 
egyetemi sport érvényesítésére vonatkozó külön prog-
ram finanszírozására

122. Pályázat a nőknek a sportban való érvényesülését célzó 
projektek finaszírozására

123. Pályázat az ifjúsági irodák alapításának támogatására 
és működésük megerősítésére irányuló projektek finan-
szírozására

124. Pályázat az ifjúságpolitika végrehajtását támogató pro-
jektek finanszírozására

125. Pályázat a Tehetségek Alap elnevezésű program megva-
lósításának finanszírozására

126. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi sportlétesít-
mények kiépítésével, karbantartásával és felszerelésé-
vel foglalkozó külön programok - projektek finanszíro-
zására


