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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet 
(VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. és 36. szakaszának 2. bekez-
dése, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi költségveté-
séről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
66/2020. szám) 10. szakasza alapján és 11. szakaszával összefüggés-
ben, a Tartományi Kormány, 2021. január 13-i ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
NAGYBERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL 2021. ÉVBEN

FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK
ELJÁRÁSÁRÓL, KIVÁLASZTÁSUK FELTÉTELEIRŐL ÉS

MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz

Ez a határozat rendelkezik a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybe-
ruházási Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság) a Vajdaság Au-
tonóm Tartomány 2021. évi költségvetése - Programok 1505 – Regioná-
lis fejlesztési kerete által biztosított eszközeiből finanszírozott projektek 
elbírálásának eljárásáról, kiválasztásuk feltételeiről és megvalósításuk-
ról, amely a következő programtevékenységeket tartalmazza:

1. Programtevékenység 1004 – Vízgazdálkodási és környezetvé-
delmi projektek támogatása,

2. Programtevékenység 1005 – Helyi és regionális gazdaságfej-
lesztési projektek támogatása, 

3. Programtevékenység 1006 – Közlekedési infrastrukturális 
projektek támogatása,

4. Programtevékenység 1010 – Oktatási, valamint diák- és egye-
temista jóléti projektek támogatása,

5. Programtevékenység 1011 – Sportfejlesztési projektek támo-
gatása,

6. Programtevékenység 1022 – Projekttervezés.

2. szakasz

Ezen határozat értelmében projekten értendők a Vajdaság Auto-
nóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatóságának megalapításá-
ról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 

54/2014. szám) 3. szakaszában megállapított, a Vajdaság Autonóm 
Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) érdekeit szolgáló projek-
tek. 

A jelen határozat 1. szakaszában említett projektek megvaló-
sítását az Igazgatóság finanszírozza, Vajdaság AT költségveté-
sének fizetőképességi lehetőségei szerint, valamint a Vajdaság 
Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi 
képviselőházi rendeletben és ezzel a határozattal előirányozott 
módon. 

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT

3. szakasz

Az eszközök odaítélésének eljárása és a támogatandó projektek ki-
választása az Igazgatóság által kiírt és lebonyolított nyilvános pályá-
zat útján történik. 

4. szakasz

A pályázati felhívás közzététele a Vajdaság Autonóm Tarto-
mány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi 
rendeletben előírt módon történik és a következőket tartalmaz-
za: a pályázati felhívás kiírásának alapját képező aktus meg-
nevezését, a pályázati felhívás alapján odaítélendő támogatási 
eszközök teljes összegét, a támogatási eszközök rendeltetését, a 
pályázók körét, a pályázati feltételeket és a pályázati kérelemhez 
csatolandó dokumentumokat, a pályázati kérelmek benyújtásá-
nak módját, a pályázatok elbírálásának feltételeit, a pályázati 
határidőt és a pályázat lebonyolítása tekintetében jelentős egyéb 
adatokat.

A NYILVÁNOS PÁLYÁZATI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA

5. szakasz

A nyilvános pályázati kérelmeket a projekt javaslat pályázati űrla-
pon kell benyújtani, a nyilvános pályázati kiírásban szabályozott mó-
don. A kérelemhez mellékelni kell a nyilvános pályázati felhívásban 
kért dokumentációt. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt pályázati űrlapot és annak 
tartalmát az Igazgatóság igazgatója írja elő.
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A PROJEKT ELBÍRÁLÁSÁNAK ÉS AZ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉNEK MÉRCÉI

6. szakasz

A projektek elbírálása mércecsoportok és egyedi mércék alapján 
történik.

A mércecsoportok az alábbiak:

- a projekt általános hatásának és jelentőségének foka,
- a projekt pénzügyi indokoltságának foka,
- a projekt fenntarthatóságának foka, 
- a projekt kockázati és kivitelezhetőségi foka.

A projekt általános hatásának és jelentőségének foka mércecsoport 
keretében megítélhető összpontszám 30. 

A projekt pénzügyi indokoltságának foka mércecsoport keretében 
megítélhető összpontszám 20. 

A projekt fenntarthatóságának foka mércecsoport keretében megí-
télhető összpontszám 20.

A projekt pénzügyi kockázatának és kivitelezhetőségének foka 
mércecsoport keretében megítélhető összpontszám 30.

7. szakasz

A mércecsoportok keretében az Igazgatóság – a nyilvános pályázati 
felhívás tárgyának sajátosságától függően - minden egyes nyilvános 
pályázati felhívás esetében külön-külön állapítja meg a projekt elbí-
rálásának és az eszközök odaítélésének mércéit, valamint az egyedi 
feltételek teljesítéséért kiosztható pontok számát. 

Az egyedi mércékre megítélt pontok száma nem haladhatja meg az 
egyedi mércét felölelő mércecsoport összpontszámát.

8. szakasz

A projekt általános hatásának és jelentőségének foka mércecsoport 
keretében egyedi mérceként különösen a: projekt jelentősége, a pro-
jekt összefüggése a stratégiai dokumentumokkal, a projekt megvaló-
sulásának területét képező község fejlettségi foka, a projekt elemeinek 
egymásközti összefüggése és összhangja, a projekt életkörnyezetre és 
az emberek egészségére gyakorolt hatásának foka és egyebek képezik 
a szempontokat. 

A projekt pénzügyi indokoltságának foka mércecsoport keretében 
egyéni feltételként különösen: a projekt társfinanszírozásának mérté-
ke, a költségek és az elvárt eredmények aránya és egyebek képezik a 
szempontokat. 

A projekt fenntarthatóságának foka mércecsoport keretében egyé-
ni mérceként különösen: a pénzügyi fenntarthatóság, az intézményes 
fenntarthatóság és egyebek képezik a szempontokat. 

A projekt pénzügyi kockázatának és kivitelezhetőségének foka 
mércecsoport keretében egyedi mérceként különösen: a projekt ki-
dolgozottságának mértéke, a kockázatfelmérés, a korlátok, a projekt 
kivitelezhetősége és egyebek képezik a szempontokat. 

A PROJEKTEK SZAKMAI ÁTTEKINTÉSÉVEL ÉS 
ELBÍRÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG 

9. szakasz

Az Igazgatóság igazgatója, a bizottság feladatait és összetételét 
megállapító határozatával bizottságot alakít a projektjavaslati pályá-
zati kérelmek szakmai áttekintésére és elbírálására (a továbbiakban: 
Bizottság). 

A Bizottságnak elnöke és legalább két tagja van, valamint helyette-
seik, akiket az Igazgatóságban dolgozók soraiból neveznek ki. 

A műszaki és adminisztrációs teendőket a Bizottság számára a Bi-
zottság titkára látja el. 

A Bizottság tagjai szükség szerint lehetnek a nyilvános pályázati 
felhívás tartalmát képező terület szakértői is.

Minden nyilvános pályázati felhívásra külön Bizottságot kell ala-
kítani.

A Bizottság tagjai esetében nem állhat fenn érdekösszeférhetetlen-
ség.

A Bizottság tagjai nem lehetnek a nyilvános pályázaton részvételre 
jogosult eszközfelhasználók alkalmazottjai.

10. szakasz

A Bizottság elvégzi a beterjesztett projektek szakmai áttekintését, 
értékeli és rangsorolja őket a nyilvános pályázati felhívásban közzétett 
feltételek és mércék szerint és megküldi az Igazgatóság igazgatójának 
a támogatások odaítélésére vonatkozó határozati javaslatát, a javaslat 
indokolásával egyetemben. 

A Bizottság a projekt javaslatokat az Igazgatóság igazgatója által 
előírt tartalmú és formájú űrlapon értékeli. 

A PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS 

11. szakasz

A projektek finanszírozására vonatkozó eszközök odaítéléséről szó-
ló indokolást tartalmazó határozatot az Igazgatóság igazgatója hozza 
meg, a Bizottság javaslatára, a kérelmek nyilvános pályázatra való be-
nyújtása határidejének utolsó napját követő 20 napon belül. 

Az igazgató határozata végleges.
 
Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot a meghozatalát köve-

tő napon kell közzé tenni az Igazgatóság és a Tartományi Kormány 
weboldalán. 

A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOK FELFÜGGESZTÉSE

12. szakasz

Az Igazgatóság igazgatója a nyilvános pályázatot felfüggeszti, 
amennyiben a nyilvános pályázatra nem érkezik be egyetlen kérelem 
sem, vagy ha a beérkező kérelmek mindegyike késedelmes, nem enge-
délyezett vagy hiányos, mint ahogyan abban az esetben is, amikor az 
idejében beérkezett, engedélyezett és teljes kérelmeket, az összpont-
szám 60%-nál kevesebb pontszámmal értékelték.

A JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA

13. szakasz

Az eszközök odaítéléséről szóló határozat alapján, az Igazgatóság és 
a támogatott szerződést köt, amelyben szabályozzák a kölcsönös jogokat 
és kötelességeket, a projekt lebonyolításának módját és a projekt megva-
lósítása szempontjából jelentős egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A támogatott végzéssel határozza meg a projekt megvalósítását fi-
gyelemmel kísérő koordinátort.

A támogatott cselekvési tervet készít a projekt lebonyolítására, az 
Igazgatóság igazgatója által megállapított tartalmú és alakú űrlapon.

14. szakasz

Az Igazgatóság áttekinti a megküldött dokumentációt, és ameny-
nyiben az nem teljes és szabályos, az Igazgatóság a kérelmet részben, 
vagy teljes egészében elvitatni jogosult, amiről a támogatottat a do-
kumentáció kézhezvételét követő 7 napon belül írásban tájékoztatja.
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A támogatott köteles a projekt megvalósításához megküldeni a fo-
lyószámlaszámra és a számla megnevezésére vonatkozó adatokat.

Az Igazgatóság az eszközöket a támogatott jelen szakasz 1. bekez-
désében jelölt számlájára legkésőbb az Igazgatóság jogi aktusában 
megállapított dokumentáció szabályos megküldését követő 45 napon 
belül folyósítja, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése fizetőké-
pességi lehetőségeivel összhangban.

15. szakasz

A támogatott a támogatási eszközök számlára érkezését követően 
köteles аz eszközöket azonnal a beszállítónak átutalni, és erről az 
Igazgatóságot, az eszközök átutalását igazoló bizonyíték mellékelésé-
vel, az Igazgatóság általi folyósítást követő három napon belül értesí-
teni, ha külön előírás más határidőről nem rendelkezik.

Ha a támogatott nem a jelen szakasz 1. bekezdése szerint jár el, az 
Igazgatóság beszünteti a projekt további finanszírozását és erről a tá-
mogatottat írásban tájékoztatja.

16. szakasz

Az Igazgatóság által megítélt projektfinanszírozási eszközök a dolo-
gi-pénzügyi ügyvitel és az eszközök rendeltetés szerinti és törvényes 
felhasználását szabályozó törvény alkalmazásának ellenőrzése alá tar-
toznak, amit Vajdaság AT költségvetési felügyelőségi szolgálata végez.

A támogatott köteles Vajdaság AT költségvetési felügyelőségének 
szolgálata számára lehetővé tenni az eszközök rendeltetésszerű és tör-
vényes felhasználásának zavartalan ellenőrzését.

Ha Vajdaság AT költségvetési felügyelőségének szolgálata az esz-
közök rendeltetésszerű és törvényes felhasználásának ellenőrzése 
folyamán megállapítja, hogy a támogatott a megítélt támogatási esz-
közöket nem a rendeltetés és/vagy nem jogszerűen használja, az Igaz-
gatóság egyoldalú nyilatkozattal felbontja a szerződést.

A támogatott, a jelen szakasz 3. bekezdésében említett esetben köteles a fo-
lyósított támogatást a törvényes késedelmi kamattal egyetemben visszafizetni.

17. szakasz

A támogatott köteles az Igazgatóságnak negyedéves időszakos be-
számolót és zárójelentést benyújtani a projekt megvalósulásáról, az 
Igazgatóság igazgatója által előírt tartalmú és alakú űrlapon. 

A támogatott köteles az Igazgatóság számára biztosítani a zavar-
talan és közvetlen betekintést, valamint hozzáférést a projekt teljes 
dokumentációjához és annak megvalósulásához. 

A projekt befejezését követően a támogatott köteles az Igazgatóság 
számára lehetővé tenni a projekt értékelését, az elért eredmények és a 
projekt hatásának értékelése céljából. 

18. szakasz

A támogatott köteles biztosítani a projekt láthatóságát és felismer-
hetőségét az Igazgatóság kérésével összhangban.

A támogatott köteles a projekttel kapcsolatos valamennyi prezentá-
ciót és médiafellépést az Igazgatósággal összehangolni és egyeztetni. 

A támogatott köteles az Igazgatóság eszközeiből finanszírozott projektek-
kel kapcsolatos minden nyilvános fellépés, publikáció készítése és közzététele 
alkalmával feltüntetni, hogy a finanszírozásában részt vett Vajdaság Autonóm 
Tartomány, Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatósága. 

19. szakasz

A támogatott a projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást 
indít és folytat le a Közbeszerzési eljárásról szóló törvénnyel és a projekt 
megvalósításával kapcsolatos egyéb hatályos előírással összhangban. 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt, a támogatott köteles az 
Igazgatóságnak benyújtani a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szük-
séges dokumentációt, a beszerzési terv kivonatát, a pénzügyi terv 

kivonatát és az Igazgatóság jogi aktusában meghatározott többi szük-
séges dokumentációt, valamint a közbeszerzési eljárás megindítása 
előtt kérelmeznie kell és meg kell kapnia az Igazgatóságtól az eljárás 
megindítására vonatkozó jóváhagyást. 

A közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó jóváhagyást az 
Igazgatóság a támogatott által szabályosan benyújtott dokumentáció 
kézhezvételét követő 10 napon belül adja meg. 

A támogatott csak az Igazgatóság jóváhagyását követően indíthatja 
meg a törvényben előírt közbeszerzési eljárást. 

A támogatott a közbeszerzési eljárásra vonatkozó felhívás közzété-
tele előtt köteles megszerezni az Igazgatóság jóváhagyását a pályázati 
dokumentációra.  

A támogatott csak az Igazgatóság jóváhagyását követően hirdetheti 
meg a közbeszerzési felhívást az ajánlatok és a pályázati dokumentá-
ció benyújtására. 

A támogatott a közbeszerzési pályázati dokumentációjában legfel-
jebb 30% összegű előlegben történő fizetést tervezhet. 

A támogatott köteles tervezni a közbeszerzési pályázati doku-
mentációban a pénzügyi biztosíték megfelelő eszközeit, mellyel az 
ajánlattevők biztosítják kötelezettségeik teljesítését a közbeszerzési 
eljárásban, valamint szerződött kötelezettségeik teljesítését (az ajánlat 
komolysága, az előleg visszafizetése, a munka megfelelő elvégzése, a 
hiányosságok elhárítása a szavatolt határidőben). 

A közbeszerzésről szóló szerződés esetleges módosításához a támo-
gatott az Igazgatóság előzetes jóváhagyását köteles kérni.

20. szakasz

Az Igazgatóság, érdekeinek megóvása és a jelen határozatban és a 
támogatási szerződésben szereplő feltételek tiszteletben tartása érde-
kében a jóváhagyott eszközök 10%-nak visszatartására jogosult, amíg 
a támogatott nem teljesíti minden kötelezettségét.

21. szakasz

Öt millió dinár összeget meghaladó értékű támogatási szerződés 
megkötése előtt az Igazgatóság beszerezi Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Vagyonjogi Ügyészségének véleményét. 

22. szakasz

Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
történő közzététele napjától hatályos. 

 
TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 031-2/2021/1
Újvidék, 2021. január 13. 

Igor Mirović, s.k.
a Tartományi Kormány 

elnöke

2.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet 
(VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 32. szakaszának 13. pontja, va-
lamint 35. szakasza és 36. szakaszának 8. bekezdése alapján, A terve-
zésről és építésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 
81/09. szám – kiigazítás, 64/10. szám –AB határozat, 24/11., 121/12., 
42/13. szám – AB határozat, 50/13. szám – AB határozat, 98/13. szám – 
AB határozat, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19. szám - más törvény 
és 9/20. szám) 99. szakaszának 5. bekezdésével, valamint A Vajdaság 
Autonóm Tartomány köztulajdonában levő építési telekről szóló tarto-
mányi rendelet (VAT Hivatalos Lapja: 42/2018. szám) 33. szakaszával 
összefüggésben, a Tartományi Kormány, 2021. január 13-án megtar-
tott ülésén, a 127 szám: 46-1027/2020 számú, Vajdaság Autonóm Tar-
tomány köztulajdonában levő építési telkek eltulajdonításának 2021. 
évi programjáról szóló határozatával megállapította
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A VAJDASÁG AT KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TELKEK ELTULAJDONÍTÁSÁNAK 2021. ÉVI PROGRAMJÁT

SORSZÁM KATASZERI 
KÖZSÉG

KATASZTERI 
PARCELLA CÍM/DŰLŐ TERÜLETE М2 RENDELTETÉSE

1. Rednek 936/1 Falu 809 családi ház

2. Rednek 936/2 Falu 1.306 családi ház

3. Rednek 1148  Nova Kolonija 369 családi ház

4. Rednek 2025 Stara Kolonija 933 családi ház

5. Rednek 2038/6 Stara Kolonija 304 családi ház

6. Rednek 2075 Stara Kolonija 1.317 családi ház

7. Rednek 2149 Stara Kolonija 1.813 családi ház

8. Rednek 2163/2 Stara Kolonija 397 családi ház

9. Rednek 2171/2 Stara Kolonija 2.803 családi ház

10. Rednek 2272 Rekećaš 1.445 családi ház

11. Kevevára 5494 Male Njive 26.910 ipari övezet

12. Mohol 3404 Petőfi Sándor 309 családi ház

13. Csúrog 6513 Forland 1.541  üdülőház és rekreációs házak 
övezete

14. Csúrog 6516 Forland 1.865 üdülő és rekreációs házak övezete

15. Csúrog 6518 Forland 1.458 üdülő és rekreációs házak övezete

16. Csúrog 6523 Forland 2.762 üdülő és rekreációs házak övezete

17. Csúrog 6526 Forland 2.838 üdülő és rekreációs házak övezete

18. Csúrog 6528 Forland 1.370 üdülő és rekreációs házak övezete

19. Csúrog 6529 Forland 2.992 üdülő és rekreációs házak övezete

20. Csúrog 6534 Forland 1.189 üdülő és rekreációs házak övezete

21. Csúrog 6538 Forland 2.684 üdülő és rekreációs házak övezete

22. Csúrog 6540 Forland 1.444 üdülő és rekreációs házak övezete

23. Csúrog 6541 Forland 1.186 üdülő és rekreációs házak övezete

24. Csúrog 6543 Forland 2.326 üdülő és rekreációs házak övezete

25. Csúrog 6545 Forland 3.503 üdülő és rekreációs házak övezete

26. Csúrog 6547 Forland 2.628 üdülő és rekreációs házak övezete

27. Csúrog 6555 Forland 1.685 üdülő és rekreációs házak övezete

28. Csúrog 6557 Forland 4.523 üdülő és rekreációs házak övezete

29. Csúrog 6558 Forland 1.882 üdülő és rekreációs házak övezete

30. Magyarkanizsa 555/2 Strand 21.176 turisztikai sport- és rekreációs 
területek- kempingek

31. Óléc 138 Sutjeska 424 központi tartalmak övezete

32. Módos 1382 Tito Marsall 4.623 családi házak övezete

33. Küllőd 354/2 Stanko Opsenica 1.387 családi házak övezete

34. Újvidék I. 10670/7 Szentendrei út 4.574 bekötőutaknál végzett tevékenység

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. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos 
Lapjában nem tesszük közzé a Különös és a Hirdető részt.
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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: Službe-
ni 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) 457-633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefek-
tetési Igazgatósága által a 2021. évben finanszírozott 
projektek kiválasztásának eljárásáról, a kiválasztás 
mércéiről és a megvalósításról;

2. Program a Vajdaság Autonóm Tartománya köztulajdo-
nában levő építkezési telkek eltulajdonításáról a 2021.
évben 

KÜLÖNÖS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

3. Határozat a Tartományi Kormány megbízott segédtitká-
ra tisztségbe helyezéséről;

4. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Vagyonigaz-
gatósága megbízott segédigazgató tisztségbe helyezésé-
ről;

5. Határozat a tartományi sport- és ifjúsági megbízott altit-
kár tisztségbe helyezéséről;

6. Határozat a tartományi sport- és ifjúsági megbízott se-
gédtitkári tisztségben végzett munka megszűnéséről;

7. Határozat a tartományi sport- és ifjúsági megbízott se-
gédtitkár tisztségbe helyezéséről;

8. Határozat a tartományi felsőoktatási és tudományos ku-
tatási titkárság megbízott segédtitkár tisztségbe helye-
zéséről;

9. Határozat a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos 
Kutatási Titkárság megbízott segédtitkára tisztségbe 
helyezéséről;

10. Határozat a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos 
Kutatási Titkárság megbízott segédtitkára tisztségbe 
helyezéséről szóló határozat módosításáról;

11. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és 
nemi egyenjogúsági megbízott segédtitkár tisztségbe 
helyezéséről;

12. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és 
nemi egyenjogúsági megbízott segédtitkár tisztségbe 
helyezéséről;

13. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbí-
zott segédtitkár tisztségbe helyezéséről;

14. Határozat a péterváradi Vojvodinašume KV 2021. évi 
munkaprogramjának jóváhagyásáról;

15. Határozat a Vajdasági Szlovák Művelődési Intézet stat-
útumának jóváhagyásáról;

16. Határozat a mitrovicai Közkórház, Mitrovica megbízott 
igazgatója tisztségének megszűnéséről;

17. Határozat a mitrovicai Közkórház megbízott igazgatójá-
nak kinevezéséről;

18. Határozat a mitrovicai Közkórház megbízott igazgató-
helyettese tisztségének megszűnéséről;

19. Határozat a szabadkai Középiskolások Diákotthona 
Igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről;

20. Határozat a szabadkai Középiskolások Diákotthona 
Igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről;

21. Határozat a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet megbízott 
igazgatója tisztségének megszűnéséről

22. Határozat a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet megbízott 
igazgatójának kinevezéséről;

23. 401-8/2021-1 számú határozat a folyó költségvetési tar-
talékeszközök átutalásáról;

24. 401-9/2021-1 számú határozat a folyó költségvetési tar-
talékeszközök felhasználásáról;

25. 401-7/2021-1 számú határozat az állandó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról;

26. 401-7/2021-2 számú határozat az állandó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról;

27. 401-7/2021-3 számú határozat az állandó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról;

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG 

28. Határozat a Biológia 7 című hetedik osztályos általános 
iskolai tankönyvkészlet román nyelvű fordítása kiadá-
sának és használatának jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI‚ VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

29. Határozat a Krujčica vadászterület létesítéséről szóló 
határozat módosításáról;

30. Határozat a Szond vadászterület létesítéséről szóló hatá-
rozat módosításáról;

HIRDETŐ RÉSZ

VOJVODINAŠUME KV PÉTERVÁRAD

31. Nyilvános pályázati felhívás a pancsovai „Donje Podu-
navlje” vadászterületek bérbeadására;
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