
Úradný vestník APV vychádza podľa 
potreby v šiestich jazykoch: srbskom, 

maďarskom, slovenskom, rumunskom, 
rusínskom a chorvátskom.
- Rukopisy sa nevracajú
- Inzeráty podľa sadzby

Nový Sad

3. augusta 2022

Číslo 33                         Ročník LXXIII

Ročné predplatné: 9900 dinárov.
- Reklamačná lehota 15 dní.
- Redakcia a administrácia:

- Nový Sad, Vojvode Mišića 1.
ISSN 0353-8397

COBISS.SR-ID 17394434
E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

981

Podľa článku 2 Uznesenia o ustálení názvov vysokých škôl odbor-
ných štúdií, ktorých zakladateľkou je Autonómna pokrajina Vojvodina 
(Úradný vestník APV číslo 5/11) a Uznesenia o zmene názvu vysokých 
škôl odborových štúdií, ktorých zakladateľkou je Autonómna pokra-
jina Vojvodina (Úradný vestník APV číslo 13/13) a článkov 35 a 36 
odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o Pokrajinskej vláde 
(Úradný vestník APV číslo 37/14) a v súvislosti s článkom 137 odsek 
3 Zákona o vysokom vzdelávaní (vestník Službeni glasnik RS číslo 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – iný zákon, 67/2019, 6/2020 – iné zákony, 
11/2021 – autentický výklad, 67/2021 a 67/2021 – iný zákon) Pokrajin-
ská vláda na zasadnutí 3. augusta 2022 vyniesla 

UZNESENIE 
O ZMENE NÁZVU

 VYSOKEJ ŠKOLY ODBOROVÝCH ŠTÚDIÍ,
 KTOREJ ZAKLADATEĽKOU JE 

AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA

Článok 1

Názov Vysoká škola odborových štúdií pre vychovávateľov Mihaila 
Palovova vo Vršci – Şcoala de għalche Studii de specialato Mihailo Pa-
lov din Vârşeţ – Vršac, Omladinski trg č. 1 ustálený Uznesením o ustá-
lení názvov vysokých škôl odborných štúdií, ktorých zakladateľkou je 
Autonómna pokrajina Vojvodina (Úradný vestník APV číslo 5/11) a 
Uznesenia o zmene názvu vysokých škôl odborových štúdií, ktorých 
zakladateľkou je Autonómna pokrajina Vojvodina (Úradný vestník 
APV číslo: 3/13) sa mení a znie takto: Vysoká odborová vychováva-
teľská a zdravotnícka škola vo Vršci, Omladinski trg číslo 1, Vršac.

Článok 2

Vysoká škola zosúladí stanovy a iné normatívne akty s týmto uzne-
sením do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia.

Článok 3
 
Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 

Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

POKRAJINSKÁ VLÁDA

127 Číslo: 022-439/2022
Nový Sad 3. augusta 2022

PREDSEDA
Pokrajinskej vlády

Igor Mirović
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Na základe článku 25 Zákona o biomedicínsky podporenom oplod-
není (vestník Službeni glasnik RS číslo 40/09 a 113/17- i zákon), člán-
ku 15, 16 a 35a Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajinskej 
správe (Úradný vestník APV číslo 37/14, 54/14 – iné uznesenie, 37/16, 
29/17, 24/19, 66/20 a 38/21) a článku 6 Pokrajinského parlamentného 
uznesenia o práve na spolufinancovanie trov pre biomedicínsku pod-
poru oplodnenia (Úradný vestník APV číslo 54/19) Pokrajinský tajom-
ník sociálnej politiky, demografie a rovnosti pohlaví, vyniesol

PRAVIDLÁ
O BLIŽŠÍCH PODMIENKACH, KRITÉRIÁCH, 

SPÔSOBE A POSTUPE UPLATNENIA PRÁVA NA 
SPOLUFINANCOVANIE VÝDAVKOV NA BIOMEDICÍNSKE 

PODPORENÉ OPLODNENIE

I. Úvodné ustanovenia

Článok 1

Týmto pravidlami sa upravujú bližšie podmienky, kritériá, spôsob 
a postup uskutočňovania práva na spolufinancovanie trov biomedicín-
sky podporeného oplodnenia s možnosťou zmrazenia embryí (ďalej: 
BMPO) a trov kryoemryotransferov.

II. Podmienky, kritériá, spôsob a postup uskutočňovania práva na 
spolufinancovanie trov biomedicínsky podporeného oplodnenia

Článok 2

Právo na spolufinancovanie trov BMPO, trov zmrazenia embryí a 
trov kryoemryotransferov môže uskutočniť rodina (páry) pre služby, 
ktoré sa poskytujú v zdravotníckych ustanovizniach, ktoré majú po-
volenie zdravotníckej inšpekcie Ministerstva zdravotníctva Srbskej 
republiky vykonávať postup BMPO.

Právo z odseku 1 tohto článku môžu uskutočniť manželskí a ne-
manželskí partneri (ďalej: užívatelia prostriedkov), ak žena nemá viac 
ako 45 rokov. 

Právo na BMPO môže rodina uplatniť pre jeden pokus o stimulačný 
postup BMPO a pre jeden postup prenosu kryoembryotransferov raz 
ročne.
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Článok 3

Žiadosť o uskutočnenie práva na spolufinancovanie trov BMPO s 
možnosťou zmrazenia embryí a trov kryoemryotransferov so všetkou 
nevyhnutnou dokumentáciou sa odovzdáva v spisovni pokrajinského 
orgánu správy príslušného v oblasti demografie alebo sa odosiela pí-
somne na adresu:

Pokrajinský sekretariát sociálnej politiky, demografiu a rovnosti 
pohlaví (ďalej: pokrajinský sekretariát) s označením: Pre komisiu pre 
BMPO (ďalej: komisia), Bulvár Mihajla Pupina 16, 21 000 Nový Sad.

K žiadosti pre BMPO s možnosťou zmrazenia embrya, komisii tre-
ba doručiť:

a) výpis z matriky sobášov alebo vyhlásenie overené notárom 
ako dôkaz o mimomanželskom zväzku;

b) osvedčenie pre obidvoch parterov o mieste bydliska na úze-
mí AP Vojvodiny v trvaní najmenej jedného roka nepretržite 
odo dňa poskytnutej pozitívnej mienky Odbornej komisie pre 
umelé oplodnenie Kliniky pre gynekológiu a pôrodníctvo Kli-
nického centra Vojvodiny v Novom Sade vydanú príslušným 
MVV;

c) pozitívnu mienku Odbornej komisie pre umelé oplodnenie 
Kliniky pre gynekológiu a pôrodníctvo Klinického centra Voj-
vodiny v Novom Sade;

d) osvedčenie Republikového fondu pre zdravotné poistenie, že 
nemajú podmienky na uskutočnenie práva na náklad Republi-
kového fondu pre zdravotné poistenie (pre podávatelia žiados-
ti pre prvé a druhé dieťa);

e) výpis-výpisy z matriky narodení pre živé deti (pre podávateľov 
žiadosti pre druhé, tretie a každé ďalšie dieťa);

f) fotokópie osobných preukazov obidvoch užívateľov prostried-
kov (ak ide o čipový doklad, je nevyhnutné ho prečítať);

g) fotokópiu platného dokladu o čísle bežného účtu jedného použí-
vateľa prostriedkov, na ktorý sa poukážu peňažné prostriedky.

Okrem žiadosti o kryoemryotransfer komisii je potrebné doručiť aj:

a) správu zdravotnej ustanovizne o existencii zmrazených embryí 
skladovaných na úschovu, ktoré sú spolufinancované pokrajin-
ským sekretariátom;

b) pozitívnu mienku Odbornej komisie pre umelé oplodnenie 
Kliniky pre gynekológiu a pôrodníctvo Klinického centra Voj-
vodiny v Novom Sade.

Používatelia prostriedkov, ktorí už majú zmrazené embryá z pred-
chádzajúceho postupu BMPO, ktorý nie je financovaný príslušným 
pokrajinským orgánom so žiadosťou o kryoemryotransfer, sú povinní 
predložiť komisii:

a) výpis z matriky sobášov alebo vyhlásenie overené notárom 
ako dôkaz o mimomanželskom zväzku;

b) osvedčenie pre obidvoch parterov o mieste bydliska na úze-
mí AP Vojvodiny v trvaní najmenej jedného roka nepretržite 
odo dňa poskytnutej pozitívnej mienky Odbornej komisie pre 
umelé oplodnenie Kliniky pre gynekológiu a pôrodníctvo Kli-
nického centra Vojvodiny v Novom Sade vydanú príslušným 
MVV;

c) pozitívnu mienku Odbornej komisie pre umelé oplodnenie 
Kliniky pre gynekológiu a pôrodníctvo Klinického centra Voj-
vodiny v Novom Sade;

d) osvedčenie Republikového fondu pre zdravotné poistenie, že 
nemajú podmienky na uskutočnenie práva na náklad Republi-
kového fondu pre zdravotné poistenie (pre podávatelia žiados-
ti pre prvé a druhé dieťa);

e) výpis-výpisy z matriky narodení pre živé deti (pre podávateľov 
žiadosti pre druhé, tretie a každé ďalšie dieťa);

f) fotokópie osobných preukazov obidvoch užívateľov prostried-
kov (ak ide o čipový doklad, je nevyhnutné ho prečítať);

g) správu zdravotníckej ustanovizne o existencii zmrazených em-
bryí skladovaných na úschovu;

h) fotokópiu platného dokladu o čísle bežného účtu jedného použí-
vateľa prostriedkov, na ktorý sa poukážu peňažné prostriedky.

Užívatelia prostriedkov sú povinní o každej zmene bydliska a pre-
chodného pobytu informovať komisiu pokrajinského sekretariátu v 
priebehu ôsmich dní odo dňa zmeny bydliska, resp. prechodného po-
bytu.

Článok 4

Na základe článku 5 Pokrajinského parlamentného uznesenia o 
práve na spolufinancovanie trov pre biomedicínsku podporu oplodne-
nia (Úradný vestník APV číslo 5/19), pokrajinský tajomník poverený 
úkonmi demografie rozhodnutím zariaďuje komisiu.

Komisia má päť členov a pozostáva z predsedu komisie a štyroch 
členov.

Článok 5

Komisia rozoberá prijaté žiadosti najmenej raz za mesiac na základe 
poradia dostátych žiadostí s úplnou dokumentáciou, po ktorej pred-
loží návrh hodnotiaceho zoznamu na spolufinancovanie nákladov na 
BMPO s možnosťou zmrazenia embryí a nákladov kryoembryotrans-
feru a predloží ho pokrajinskému tajomníkovi na rozhodovanie.

Poradie posudzovania prijatých žiadostí o uskutočnenie práva na 
spolufinancovanie nákladov na BMPO sa určí podľa dátumu a hodi-
ne, keď boli tieto žiadosti doručené na spisovni pokrajinského orgá-
nu správy. Prednosť v rozoberaní žiadosti majú páry, ktoré predložili 
kompletnú dokumentáciu.

Kvórum na prácu a rozhodovanie Komisie predstavuje väčšinu z 
celkového počtu menovaných členov komisie.

Komisia vedie záznamy o užívateľoch prostriedkov spolufinanco-
vania nákladov pre BMPO (s možnosťou zmrazenia embryí) a kryo-
embryotransferu a kontroluje účelovú spotrebu prostriedkov z týchto 
pravidiel.

V prípadoch, keď užívatelia prostriedkov začnú s postupom kryo-
embryotransferu, po stimulačnom postupe BMPO so zmrazením em-
brya, a ktorý nie je spolufinancovaný sekretariátom, komisia si vyhra-
dzuje právo užívateľom prostriedkov spolufinancovať ďalšie pokusy 
kryoembryotransferu v priebehu roka v závislosti od množstva zmra-
zeného materiálu (embrya).

Komisia oboznamuje užívateľov prostriedkov o nevyhnutnom do-
plnení dokumentácie a o všetkých ostatných relevantných skutočnos-
tiach nevyhnutných na realizovanie a rozhodovanie podľa uznesenia 
a pravidiel.

Pokrajinský tajomník poverený úkonmi demografie vydá rozhod-
nutie o pridelení prostriedkov do 15 dní odo dňa doručenia návrhu po-
radníka na udelenie prostriedkov na spolufinancovanie trov na BMPO 
komisiou.

Článok 6

Rozhodnutie pokrajinského tajomníka uvedené v odseku 1 tohto 
článku je konečné a možno proti nemu začať správne konanie pred 
správnym súdom.

Článok 7

Užívatelia prostriedkov sú povinní vykonať postup BMPO a kryo-
embryotransferu, ako aj zdôvodnenie strovených prostriedkov musia 
vykonať do 6 mesiacov odo dňa, keď im boli prostriedky vyplatené.

Ak užívatelia prostriedkov nevstúpili do postupu BMPO, ak ne-
zmrazili zostávajúce embryá alebo nezačali postup kryoembryotrans-
feru v lehote uvedenej v odseku 1, sú povinní vrátiť prostriedky do 15 
dní od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1.

Užívatelia prostriedkov sú povinní v lehote 15 dní po ukončení 
postupu BMPO alebo kryoembryotransferu doručiť komisii Pokrajin-
ského sekretariátu fotokópiu prepúšťacej správy o ukončenom postupe 
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BMPO alebo kryoembryotransferu, ako aj formulár strovených pro-
striedkov s fiškálovými účtami pre BMPO, zmrazenia embrya a kryo-
embryotransferu, nález HCG beta a výpis z bežného účtu, z ktorého je 
možné vidieť účelové trovy získaných prostriedkov.

Ak užívatelia prostriedkov prostriedky úplne nevyčerpali, sú po-
vinní vrátiť nevyčerpané prostriedky na účet rozpočtu APV do 15 dní 
od ukončenia postupu BMPO .

V prípade, že komisia určí, že došlo k bezúčelovému užívaniu pro-
striedkov, užívatelia prostriedkov sú povinní do 15 dní odo dňa ozná-
menia komisie o bezúčelovej trove prostriedkov vrátiť prostriedky na 
účet rozpočtu APV.

Článok 8

Ak sa postup úspešne ukončil, užívatelia prostriedkov sú povinní 
najneskôr do 15 dní odo dňa pôrodu alebo potratu písomne a obozná-
miť komisiu pokrajinského sekretariátu.

Článok 9

Pokrajinský sekretariát na príslušnom súde v Novom Sade prostred-
níctvom pokrajinského verejného právneho zastupiteľa Vojvodiny 
začína konanie proti príjemcovi prostriedkov na úhradu prostriedkov 
získaných na spolufinancovanie nákladov BMPO, ak nepredložia po-
žadovanú dokumentáciu včas alebo vôbec, ak predložená dokumen-
tácia preukáže, že vyplatené prostriedky nie sú účelovo vynaložené 
alebo nie úplne vynaložené.

Potenciálni užívatelia prostriedkov sa môžu informovať o podmien-
kach, kritériách, spôsobe a postupe na uskutočňovanie práva na spolu-
financovanie trov pre BMPO na internetovej prezentácii pokrajinské-
ho sekretariátu www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

Článok 11

Pokrajinský sekretariát po vynesení pozitívneho rozhodnutia o pri-
delení prostriedkov Pokrajinskému sekretariátu financií odovzdá žia-
dosť na platbu v lehote 15 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia.

Schválené prostriedky podávateľom žiadosti budú vyplatené v súla-
de s likvidačnými možnosťami rozpočtu AP Vojvodiny.

Článok 12

V deň začiatku uplatňovania týchto pravidiel  zaniká platnosť Pravi-
diel o bližších podmienkach, kritériách, spôsobe a postupe uplatnenia 
práva na spolufinancovanie trov na biomedicínske asistované oplodne-
nie (Úradný vestník AP Vojvodiny číslo 5/2018 a 6/21).

Článok 13

Všetky žiadosti o uplatnenie práva na spolufinancovanie nákladov 
na BMPO, ktoré budú doručené so všetkou potrebnou dokumentá-
ciou pred začatím implementácie týchto pravidiel, budú riešené podľa 
ustanovení Pravidiel o podrobných podmienkach, kritériách, spôsobe 
a postupe uskutočňovania práva na spolufinancovanie nákladov na 
biomedicínsky asistované oplodnenie (Úradný vestník AP Vojvodiny 
číslo 5/20 a 6/21).

Článok 14

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť v dni uverejnenia v Úradnom 
vestníku AP Vojvodiny.

Číslo: 139 -450-113/2022-01
Nový Sad 26. 7. 2022

Poznámka:

V tomto Úradnom vestníku APV sa neuverejňuje osobitná a oznamovacia časť, v súlade s článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlament-
ného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV číslo 54/14 a 29/17). 



Strana 1060 - Čislo 33 ÚRADNÝ VESTNÍK APV 3. augusta 2022.



3. augusta 2022. ÚRADNÝ VESTNÍK APV Strana 1061 - Čislo 32



Strana 1062 - Čislo 33 ÚRADNÝ VESTNÍK APV 3. augusta 2022.



3. augusta 2022. ÚRADNÝ VESTNÍK APV Strana 1063 - Čislo 32

R. číslo Predmet Strana R. číslo Predmet Strana

VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

981. Uznesenie o zmene názvu vysokých škôl odborných štú-
dií, ktorých zakladateľkou je Autonómna pokrajina Voj-
vodina 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

982. Pravidlá o bližších podmienkach, kritériách, spôsobe a 
postupe uplatnenia práva na spolufinancovanie výdavkov 
na biomedicínske podporené oplodnenie

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

983. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o zmenách a 
doplneniach Pravidiel o vnútornej organizácii a systema-
tizácii úkonov v Domove pre dospelých a starých Svätý 
Vasilije Ostroški Čudotvorac Novi Bečej 

984. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Zmenám a doplnkom 
Programu práce Národného divadla – Narodnog kazališta 
– Népszínház Subotica za rok 2022 

985. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedníčky a členov 
Správnej rady Ustanovizne pre deti a mládež Dečje selo 
Dr. Milorada Pavlovića v Sremskej Kamenici

986. Rozhodnutie o menovaní predsedníčky a členov Správnej 
rady Ustanovizne pre deti a mládež Dečje selo Dr. Milora-
da Pavlovića v Sremskej Kamenici

987. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie členov Dozornej rady 
Ustanovizne pre deti a mládež Dečje selo Dr. Milorada Pa-
vlovića v Sremskej Kamenici

988. Rozhodnutie o menovaní predsedníčky a členov Dozornej 
rady Ustanovizne pre deti a mládež Dečje selo Dr. Milora-
da Pavlovića v Sremskej Kamenici

989. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedníčky Správnej 
rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov – Завод за 
културу войводянских Руснацох

990. Rozhodnutie o menovaní predsedu Správnej rady Ústavu 
pre kultúru vojvodinských Rusínov – Завод за културу 
войводянских Руснацох

991. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu Správnej rady 
Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok, 
Petrovaradin

992. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Správnej rady Po-
krajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok, Pe-
trovaradin

993. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Dozornej rady 
Domu zdravia Titel

994. Rozhodnutie o menovaní člena Dozornej rady Domu zdra-
via Titel

995. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre verejné zdravie, Pančevo

996. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Správnej 
rady Ústavu pre verejné zdravie Pančevo

1057

1057

O B S A H
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997. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre verejné zdravie, Pančevo

998. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre verejné zdravie Pančevo

999. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a člena Správ-
nej rady Všeobecnej nemocnice Djordja Jovanovića v 
Zreňanine

1000. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Správnej 
rady Všeobecnej nemocnice Djordja Jovanovića v Zreňa-
nine

1001. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov Do-
zornej rady Všeobecnej nemocnice Djordja Jovanovića v 
Zreňanine

1002. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Všeobecnej nemocnice Djordja Jovanovića Zreňanin

1003. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Domu zdravia Čoka

1004. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Správnej rady 
Domu zdravia Čoka

1005. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie členov Dozornej rady 
Domu zdravia Čoka

1006. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej rady 
Domu zdravia Čoka

1007. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie členov Správnej rady 
Domu zdravia Dr. Mladen Stojanović Báčska Palanka;

1008. Rozhodnutie o ukončení funkcie úradujúceho riaditeľa 
Ústavu pre antirabickú ochranu – Pasterov ústav, Nový 
Sad

1009. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Ústavu pre 
antirabickú ochranu – Pasterov ústav, Nový Sad

1010. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie riaditeľa Špeciálnej ne-
mocnice pre psychiatrické choroby Dr. Slavoljuba Bakalo-
vića Vršac

1011. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Špeciálnej 
nemocnice pre psychiatrické choroby Dr. Slavoljuba Baka-
lovića Vršac

1012. Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o používaní prostrie-
dkov bežnej rozpočtovej rezervy 127 číslo: 401-73-
94/2022-109 z 13. júla 2022 

1013. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej re-
zervy číslo: 401-73/2022-115 

1014. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej re-
zervy číslo: 401-73/2022-125 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

1015. Rozhodnutie o udelení súhlasu k menovaniu riaditeľa Cen-
tra sociálnej práce Mesta Zreňanin v Zreňanine

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT 
POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 

A LESNÍCTVA

1016. Rozhodnutie o zmenách Rozhodnutia o ustanovení poľov-
ného revíru Kapetanski rit

1017. Rozhodnutie o ustanovení poľovného revíru Mali rit
1018. Rozhodnutie o ustanovení poľovného revíru Kovilj-jug
1019. Rozhodnutie o ustanovení poľovného revíru Koviljski rit

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

1020. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie stáleho súdneho prekla-
dateľa pre nemecký jazyk

1021. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učebni-
ce Technika a technológia 7, pre siedmy ročník základnej 
školy v chorvátskom jazyku a písme.

1022. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nice Informatika a výpočtová technika 8, pre ôsmy ročník 
základnej školy v chorvátskom jazyku a písme.

1023. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekladu 
učebnice – Technika a technológia 8 pre ôsmy ročník zá-
kladnej školy v chorvátskom jazyku a písme

1024. Rozhodnutie o zrušení Rozhodnutia o povolení vydať a 
používať rukopis Dodatok z národných dejín rumunského 
národa k učebnici Dejiny pre šiesty ročník základnej školy 
v rumunskom jazyku a písme

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT 
POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 

A LESNÍCTVA

1025. Uznesenie o zmene Súbehu na rozvrhnutie finančných 
prostriedkov z ročného programu opatrení na implementá-
ciu šľachtiteľského programu opatrení v AP Vojvodiny v 
roku 2022.


