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ÁLTALÁNOS RÉSZ

238.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám – más rendelet, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 43. szakasza és a Vajda-
ság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 11. sza-
kasza alapján, a tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a további-
akban: tartományi titkár)

SZABÁLYZATOT 
HOZ 

A TÖRPE- ÉS KIS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
 ÉS VÁLLALKOZÓK REPRÓANYAG 

BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIT TÁMOGATÓ, 
2021. ÉVI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A törpe- és kis gazdasági társaságok és vállalkozók repróanyag 
beszerzési költségeit támogató, 2021. évi vissza nem térítendő esz-
közök odaítéléséről szóló Szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) 
meghatározásra kerülnek az eszközök folyósításának céljai, rendelte-
tése, összege, a Pályázaton való részvétel feltételei, a kötelező pályá-
zati dokumentáció, az eszközök odaítélésének eljárása, az eszközök 
odaítélésének mércéi, az eszközfelhasználókkal megkötendő támo-
gatási szerződés, az eszközfelhasználók kötelezettségei, a szerződési 
kötelezettségek végrehajtásának figyelemmel kísérése, és más, a 2021-
évi repróanyag beszerzési költségei támogatására irányuló vissza nem 
térítendő eszközökre kiírt Pályázat megvalósítása szempontjából lé-
nyeges elemek (a továbbiakban: Pályázat).

Az eszközöket a Vajdaság AT 2021. évi költségvetéséről szóló tarto-
mányi képviselőházi rendelet biztosítja az 1509 Program – A gazdaság 
versenyképességének ösztönzése, 1001 Programtevékenység – A vál-
lalkozások, törpe, kis- és közép gazdasági társaságok fejlesztésének 
támogatása, 411 Funkcionális besorolás – Általános közgazdasági és 
kereskedelmi ügyletek, 454 Gazdasági besorolás – Magánvállalatok 
támogatása, 4541 Gazdasági besorolás – Magánvállalatoknak folyó  
támogatása, 01 00 Finanszírozási forrás –Általános költségvetési be-
vételek és jövedelmek tétel alatt.

CÉL

2. szakasz

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) vissza nem térítendő eszközei odaítélésének célja a gaz-
dasági alanyok versenyképességének növelése, valamint a gazdasági 
növekedés és a vállalkozások fejlesztése Vajdaság AT területén az új 
termelési ciklusok megkezdésének megkönnyítése, valamint a piacra 
szánt új anyagi többletértékek megteremtésének ösztönzése révén.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

3. szakasz

Az eszközöket a Titkárságköltségtérítéses alapon ítéli oda, és a 
2020. március 16-tól a Pályázat meghirdetéséig tartó időszakban meg-
vásárolt, leszállított és egészében (kumulatív) kifizetett repróanyag 
beszerzési költségeinek támogatására szolgálnak.

Repróanyag beszerzése alatt a nyersanyagot és a termelési alap-
anyagot kell érteni, a termelés jellegétől, illetve a gazdasági alany 
tevékenységétől függően. Kivételes esetekben repróanyagként elfo-
gadhatók (beszámíthatók) segédanyagok, alkatrészek, valamint a ke-
reskedelmi csomagolóanyag.1

A repróanyagnak összhangban kell lennie a gazdasági alany valós 
tevékenységével.

Az eszközök nem fordíthatók a következő kiadások és költségek 
megtérítésére:

 – nem termelési segédanyagok (tisztító és karbantartó eszközök, 
rezsi, ügyviteli és egyéb irodai anyagok stb.),

 – Készletek, egyéni és tartalékalkatrészek, gépre/szerszámra sze-
relhető fogyóeszközök stb. (csiszolótárcsák, fúrófejek, tűk stb.),

 – üzemeltetést biztosító anyagok (üzemanyag, kenőszerek) és 
energiahordozók,

 – autóabroncsok,
 – a mezőgazdasági kultúrák védelmét és fejlődését elősegítő esz-

közök, vetőmag és vetemény, állati takarmány és takarmányki-
egészítők, stb.,

1 Az alapanyag közvetlenül bekerül a kész termékbe – annak szerves része. 
A segédanyag szintén bekerül a késztermék összetételébe, de a részvétele 

mellékes (pl. színek, lakkok, ragasztók).
A kereskedelmi (értékesítési) csomagolás, amelybe a terméket pakolják, a 

termék összetevő vagy tartó részét képezi, és nem raktári tárolásra és szállításra 
szolgál.
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 – ital, és egyéb, a vendéglátóiparban használatos csomagolóanya-
gokra

 – eladásra szánt kereskedelmi, merkantilis és ömlesztett áru.

Az eszközök nem használhatók fel, amennyiben a beszállító/eladó 
irányába történő kötelezettségeket teljesítési beszámítás, utalványo-
zás, átruházás vagy adósságátvállalás útján törlesztették.

AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

4. szakasz

A jóváhagyott eszközök összegét a beszerző/eladó által kiadott, be-
nyújtott számla-szállítólevél vagy szerződés-szállítólevél, valamint a 
kifizetést igazoló banki számlakivonat alapján kell meghatározni.

Az eszközöket legalább 350.000,00 és legfeljebb 4.900.000,00 dinár 
összegben kell jóváhagyni, illetve a számla szerinti (vételi) érték hoz-
záadott értékadót és a beszerzési költségeket nem tartalmazó összegé-
nek 80%-ig terjedő összegben2. A 3. szakaszban foglalt pályázati kére-
lem tárgyaként (a megjelölt repróanyag), csak azokat lehet elismerni, 
melyekre vonatkozóan minden számlát teljes egészeben kifizettek.

Az odaítélt eszközök összege az igényelt összegnél alacsonyabb is 
lehet.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT

5. szakasz

Az eszközök odaítélése a Titkárság által meghirdetett Pályázat út-
ján történik.

A pályázatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, Vaj-
daság AT egész területét lefedő szerb nyelvű napilapban, valamint a 
Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs/Конкурси/Јавни позиви web-
oldalán.

6. szakasz

A pályázat szövegének kötelező elemei:

 – A Pályázat meghirdetése alapjául szolgáló aktus megnevezése,
 – a Pályázat által előirányzott keretösszeg,
 – az eszközök rendeltetése,
 – a pályázati jogosultság és feltételek,
 – a pályázati kérelmek benyújtásának módja és határideje,
 – a kérelmek osztályozási mércéi,
 – A kötelező pályázati dokumentáció,
 – egyéb jelentőséggel bíró adatok.
 – A Pályázat a de minimis állami segély megszerzésének alapját 

képezi.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL JOGA

7. szakasz

I.

A Pályázaton részvételi joggal rendelkeznek azok a Vajdaság AT 
székhelyű gazdasági társaságok és vállalkozók, vagy Vajdaság AT 
székhelyű kirendeltséggel rendelkező gazdasági társaságok és vállal-
kozók, - 1. akiket legkésőbb 2018. december 31-ig bejegyeztek a Cég-
nyilvántartási Ügynökség nyilvántartásába (a továbbiakban: CNYÜ) 
(aktív státussal rendelkeznek), 

2. és törpe-vagy kis gazdasági társaságként vannak besorolva.
A jogi személyeket és magánvállalkozókat A számvitelről szóló 

törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 73/2019. szám) 6. szakaszával 
összhangban kell besorolni. 

II.

A jelen Szabályzat szerint meghirdetett Pályázaton nem vehetnek 
részt olyan gazdasági alanyok, amelyek olyan kapcsolt jogi szemé-

2 A tartozó beszerzési költségek (ZTN) a következők: szállítás, be- és ki-
rakodás, tárolás, szállítással kapcsolatos biztosítás, banki díjak, vámkezelés, 
jövedéki termékek stb.

lyekkel szerepelnek egy csoportban, amelyek között vannak nagyvál-
lalkozások.

Nem vehetnek részt a Pályázaton azok a gazdasági alanyok sem, 
amelyek ellen felszámolási vagy csődeljárás indult A csődeljárásról 
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009., 99/2011. szám 
– más törvény, 71/2012. szám – AB határozat, 83/2014., 113/2017., 
44/2018 és 95/2018. szám) értelmében, sem a nehézségekkel küz-
dő gazdasági alanyok, Az állami segély odaítélésének szabályairól 
szóló rendeletnek (Az SZK Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011., 
91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. szám) a nehézségekkel küzdő 
gazdasági szereplőkre vonatkozó definíciója értelmében. 

A gazdasági alany elveszíti részvételi jogosultságát, amennyiben a 
kérelem tárgyát: 

 – természetes személytől vásárolta/szerezte be, kivéve, ha az el-
adó vállalkozó, valamint 

 – kapcsolt személyektől vagy társaságoktól vásárolta/szerezte be. 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. szám – más törvény, 5/2015. 
44/2018. 95/2018. és 91/2019. szám) 62. szakasza meghatározza, ki 
számít kapcsolt személynek.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

8. szakasz

A pályázaton való részvétel feltételei:

1. a 2018. és 2019-es évet pozitív mérleggel zárta (nettó nyeresé-
get mutatott ki),

2. kiegyenlítette az esedékes közterhekből származó kötelezettsé-
geit,

3. a Pályázat kiírását megelőző három hónapos időszakban nem 
csökkentette a foglalkoztatottak számát több mint 10%-al,3 

4. három egymást követő üzleti év folyamán, bármely időszak-
ban, a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló döntés 
meghozatalának napjával bezárólag, nem vett fel engedélyezett 
de minimis állami segélyt, amelynek összege a kért eszközök-
kel együtt meghaladta volna a 23.000.000,00 dinárt,

5. a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben nem kapott az 
állami támogatás más programja szerinti közeszközökből vagy 
más finanszírozási forrásokból eredő vissza nem térítendő esz-
közöket ugyanilyen rendeltetésre.

A Pályázat résztvevője csak egy kérelmet nyújthat be legfeljebb 3 
(három) különböző repróanyag beszerzésének megtérítésére, legfel-
jebb 3 (három) különböző beszállítótól/eladótól. A pályázó a 4. sza-
kasz értelmében, köteles világosan és tételesen feltüntetni a beszer-
zendő repróanyagot. 

A felsorolt feltételek mellett a pályázat további feltételeket is meg-
határozhat.

A PÁLYÁZATI KÉRELEMHEZ MELLÉKELENDŐ 
DOKUMENTUMOK4

9. szakasz

A pályázat résztvevője a következő dokumentumokat nyújtja be:

1.  Kitöltött, aláírással és pecséttel hitelesített pályázati forma-
nyomtatvány (kizárólag számítógépen lehet kitölteni, a Titkárság 
www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldaláról a Konkursi/Javni pozi-
vi menüpont alatt tölthető le),

3 A Pályázat részletesen szabályozza a 8. szakasz 1. bekezdésének 3. pont-
jában foglaltakat.

4 Az aláírás, kézirat és átirat hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 93/2014., 22/2015. és 87/2018. szám) 29. szakasza értelmében az alá-
írás, a kézirat és átirat hitelesítése a közjegyzők illetékességi körébe tartozik. 
Kivételt képeznek ez alól a szabály alól azok a városok és községek, ahol nem 
neveztek ki közjegyzőt; itt a hitelesítést továbbra is a községi közigazgatások 
és bíróságok (alapfokú bíróságok, bírósági egységek és az alapfokú bíróságok 
fogadóirodái) végzik.
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2.  Kitöltött, aláírással hitelesített pályázati melléklet formanyom-
tatvány-Excel táblázat (kizárólag számítógépen lehet kitölteni, 
és a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldaláról a Kon-
kursi/Javni pozivi menüpont alatt tölthető le); 

3.  A gazdasági alany a CNYÜ nyilvántartásába vételéről (nyilván-
tartott adatairól) szóló kivonat, amely a pályázat közzétételétől 
számított 30 napnál nem régebbi5 (eredeti példány vagy ennek az 
illetékes szerv által hitelesített fénymásolat), 

4.  A pályázat közzétételétől számított 30 napnál nem régebbi igazo-
lásokat (eredeti példányok vagy ezeknek az illetékes szerv által 
hitelesített fénymásolatai): 
(4-1) Az Adóigazgatóság igazolása az esedékes közterhek törlesz-

téséről, (adók és járulékok),
(4-2) a helyi önkormányzati adóhatóságtól/irodától, hogy befizette 

a helyi közterheket,

5.  A  Kötelező Társadalombiztosítás Központi Nyilvántartásának 
(KTKNY) igazolása a foglalkoztatott személyek a számáról, a 
Pályázat kiírásának napján és azt azon a dátumon a kiírást meg-
előző három hónapban.6

6. (a)  Az ügyviteli könyveket a kettős könyvelési rendszer alapján 
vezető gazdasági alanyok:

 – A 2018. évre vonatkozóan: a Cégnyilvántartási Ügynökségnek 
átadott Statisztikai jelentés másolata - a 2018. december 31-i 
fordulónapi mérleg, eredménykimutatás és statisztikai beszá-
moló;

 – 2019. évre vonatkozóan: a Cégnyilvántartási Ügynökségnek át-
adott Statisztikai jelentés másolata - a 2019. december 31-i for-
dulónapi mérleg, eredménykimutatás és statisztikai beszámoló;

 – 2020. évre vonatkozóan: A 2020. december 31-i fordulónappal 
elkészített bruttó mérleg vagy Zárólap.

b)  Az ügyviteli könyveket az egyszerűsített könyvelési rendszer 
alapján vezető gazdasági alanyok:

 – 2018. évre vonatkozóan: a polgároknak az önálló tevékenység 
folytatásából eredő bevétele után fizetendő adó alanyának 2018. 
évi adómérlege (PB2 formanyomtatvány) másolata, valamint az 
adóhivatali igazolása az elektronikus úton történt adóbevallás 
sikeres átvételéről;

 – 2019. évre vonatkozóan: a Cégnyilvántartási Ügynökségnek 
átadott Statisztikai jelentés másolata - a 2019. december 31-i 
fordulónapi mérleg, eredménykimutatás- és statisztikai beszá-
moló;7

 – 2020. évre vonatkozóan: A 2020. december 31-i határnappal el-
készített bruttó mérleg vagy Zárójelentés.

c.) Átalányadó-kötelezettek: 
 – a 2018., a 2019. és a 2020. évre vonatkozó KPO formanyom-

tatványok fénymásolata, valamennyi üzleti banktól származó 
igazolás a 2018., a 2019. és a 2020. évben a számlán történt 
forgalomról, valamint a 2018., a 2019. és a 2020. évi Önálló 
tevékenységből származó bevételekre kirótt adóról szóló hatá-
rozat fénymásolatai.

7.  A megvásárolt repróanyagra vonatkozó számlát, számla-szállító-
levelet vagy szerződés-szállítólevelet (az eredetit vagy ennek az 
illetékes szerv által hitelesített fénymásolatát), valamint a kifize-
tést igazoló banki számlakivonat másolatait (nem régebbit 2020. 
március 16. a Pályázat meghirdetésének napjáig),

5 A Pályázat résztvevője köteles a CNYÜ határozatát, illetve kivonatát meg-
küldeni valamennyi változásról a Pályázat meghirdetését megelőző 30 naptól az 
Eszközök odaítéléséről szóló határozatnak a Titkárság internetes oldalán való 
közzététele napjáig terjedő időszakra vonatkozóan (eredeti példány, vagy az il-
letékes szerv által hitelesített másolat).

6 A Pályázat részletesen szabályozza a 9. szakasz 1. bekezdésének 5. pontjá-
ban foglalt feltételeket.

7 A Pályázat résztvevője felelősséggel tartozik a benyújtott pénzügyi jelen-
tések pontosságáért. A benyújtott pénzügyi jelentésekben eszközölt bármely 
módosítás esetében a módosítást köteles a Titkárság részére 5 napos határidőn 
belül megküldeni.

8.  A teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség tudatában tett 
nyilatkozatokat, amelyek a jelentkezési lap mellékleteit képezik 
(a Titkárság honlapjáról letölthetőek):
(8-1) a Pályázat feltételeinek elfogadásáról,
(8-2) a megadott adatok használatának jóváhagyásáról,
(8-3) a státusról (a Szabályzat II. fejezetének 7. szakasza),
(8-4) a kapcsolt személyekről, 
(8-5) a kisösszegű állami támogatás (de minimis) fogadásáról,
(8-6) arról, hogy nem áll fenn kettős finanszírozás,
(8-7) a Titkárság eszközeinek eddigi használatáról,
(8-8) arról, hogy nem terhelik teljesítetlen kötelezettségek,
(8-9) arról, hogy nem folyik ellene bírósági eljárás,

 
A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a Pályázat szövegében további 

kötelező dokumentumokat kérjen.
Ha a pályázó fogyatékkal élő személyeket is foglalkoztat, az ille-

tékes szerv által hitelesített nyilatkozatot nyújt be a fogyatékkal élő 
foglalkoztatott személyek számáról.

Amennyiben a pályázó a 2018-2021. évi időszakban termékei/szol-
gáltatásai minőségéért, valamilyen díjban vagy elismerésben része-
sült, mellékelni kell az ezt a tényt igazoló dokumentumok másolatait.

Idegen nyelvű dokumentum mellékelése esetén bírósági fordító ál-
tal hitelesített szerb nyelvű fordítást is mellékelni kell.

A Pályázatra beadott dokumentumokat nem küldik vissza.
Ha a dokumentumok beszerzése a Közigazgatási eljárásról szóló 

törvény értelmében hivatalból történik, azt külön ki kell hangsúlyozni 
a pályázati kérelemben.8

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a Pályázat résztvevőitől, szük-
ség szerint, további dokumentumokat és információkat kérjen.

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

10. szakasz

A pályázati kérelmeket (a kitöltött formanyomtatványt a tartozó-
mellékletekkel) zárt borítékban az alábbi címre kell postázni: Tarto-
mányi Gazdasági és Turisztikai Titkárság, Mihajlo Pupin sugárút 16., 
21000 Újvidék; a borítékon szerepelnie kell a „PRIJAVA NA JAVNI 
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTVA ZA SUB-
VENCIONISANJE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERI-
JALA U 2021.GODINI” (JELENTKEZÉS A TÖRPE- ÉS KIS GAZ-
DASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK REPRÓANYAG 
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIT TÁMOGATÓ 2021. ÉVI VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ PÁLYÁ-
ZATRA) feliratnak. A kérelmek személyesen is benyújthatók a tarto-
mányi közigazgatási szervek (fenti címen található) iktatóirodájában 
9.00 és 14.00 óra között.

A pályázatok benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a Pá-
lyázatnak a napilapban és a Titkárság weboldalán való közzétételétől 
számított 15 napnál.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA

11. szakasz

A tartományi titkár határozattal külön bizottságot alakít a pályázat 
lebonyolítására (a továbbiakban: Bizottság). 

A Bizottság tagjait a Titkárságon foglalkoztatottak soraiból kell 
megválasztani, de bevonhatók olyan külső szakemberek is, akik a 
Pályázat tárgyát képező terület szakértői, vagy más olyan személyek, 
akik nem a Titkárságnál vannak munkaviszonyban.

A Bizottság tagjai kötelesek nyilatkozatot aláírni arról, hogy nem 
fűzi őket magánérdek a Bizottság munkájához és működéséhez, illet-
ve a pályázat lefolytatásához.

Ha a Bizottság tagja tudomást szerez arról, hogy összeférhetetlen-
ség áll fenn, arról köteles értesíteni a Bizottság többi tagját és ki kell őt 
vonni a további munkából.

A Pályázatra beérkezett kérelmek számától függően a tartományi 
titkár, a Bizottság elnökének javaslatára, a foglalkoztatottak közül ki-

8 A Pályázat résztvevője a jelentkezési lap szerves részét képező formanyom-
tatványon nyilatkozik arról, hogy a 9. szakasz 1. bekezdésének 3.), 4.), 5.) al-
pontjában feltüntetett dokumentációt önállóan szerezi-e be vagy egyetért azzal, 
hogy azt a Titkárság hivatalból beszerezze.
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jelöli azokat a személyeket, akik számba veszik a beérkezett kérelme-
ket, és ellenőrzik az alaki követelmények teljesülését.

A Bizottság javaslatára, ha arra szükség van, a tartományi titkár 
helyszíni ellenőrzést rendelhet el a pályázónál a pályázati adatokra és 
a megküldött dokumentumokra vonatkozóan, amiről jelentés/jegyző-
könyv készül.

A tartományi titkár áttekinti a Bizottság javaslatait és határozatot 
hoz az eszközök odaítéléséről a felhasználók javára (a továbbiakban: 
Határozat). A döntés végleges és ellene nem lehet jogorvoslati lehető-
séggel élni.

A határozatot közzé kell tenni a Titkárság weboldalán, a www.spriv.
vojvodina.gov.rs a Konkursi/Odluke menüpont alatt.

12. szakasz

A Titkárság nem veszi figyelembe:
 – a késedelmes pályázatokat (a pályázati határidő letelte után be-

nyújtott)9,

9 Időszerűnek tekintendő a legkésőbb a határidő lejártáig közvetlenül a Tit-
kárság Iktatójánál benyújtott, vagy ajánlott levélben a Titkársághoz küldött 
kérelem, amely igazolható a posta, vagy hasonló kézbesítő pecsétjével vagy 
igazolásával.

 – a szabálytalan pályázatokat (a pályázati kiírásban a pályázók 
köréhez nem tartozó illetéktelen személyek és alanyok által be-
nyújtott, vagy a céltévesztett kérelmeket),

 – a hiányos és értelmezhetetlen pályázatokat (a szükséges bizony-
latokat nélkülöző, az aláírás nélküli, a kitöltetlen rovatokat tar-
talmazó, a ceruzával kitöltött, a faxon, vagy elektronikus postán 
megküldött, a nem a megfelelő pályázati formanyomtatványon 
megküldött, a kötelező adatokat nélkülöző, az értelmezhetetlen 
és olvashatatlan adatokat tartalmazó és hasonlók),

 – amelyeknél a repróanyag ÁFÁ-t és a beszerzési költségeket nem 
tartalmazó értéke 437.500,00 dinárig terjed.

A Bizottság elutasítja a Pályázat azon résztvevőit:
 – akik igénybe vették a Titkárság eszközeit, de a szerződött ha-

táridőn belül nem teljesítették a szerződési kötelezettségeket a 
Titkárság irányában,

 – ha a pályázati kérelem benyújtásának napjától az eszközök 
odaítéléséről szóló Határozat meghozatalának napjáig, valamint 
a kifizetés napján üzleti számlájuk zárolva van.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÉRCÉI

13. szakasz

A Bizottság javaslatot tesz a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére a benyújtott dokumentáció és az alábbi mércék alapján:

SOR
SZÁM: MÉRCÉK PONTOK

1.

A helyi önkormányzat fejlettségi szintje, 
ahol a nyilvános pályázat résztvevőjének 

székhelye / bejegyzett kirendeltsége 
található

40 – 60% (kifejezetten fejletlen) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (a köztársasági átlag feletti) 0

2. A tevékenység fajtája

Termelés és feldolgozás 9

Szolgáltatásnyújtás 6

Egyéb tevékenységek 3

3. Az önrész aránya

71% vagy több 12

46 – 70% 9

21 – 45% 7

4.

A nők részesedése a tulajdonban és az 
irányításban (kumulatív feltétel: hogy a 

nő a tulajdonosi / alapítói státusza mellett 
felelős pozíciót is betölt)

 A gazdasági társaság 100%-os tulajdonosa 10

67 – 99% a hölgy (ek) tulajdonában 6

50 – 66% a hölgy (ek) tulajdonában 3

Nem teljesül a kumulatív feltétel 0

5. Foglalkoztatottak száma

Több mint 20 15

11 – 20 10

0 – 10 5

6. A repróanyag a Szerb Köztársaságból 
származik.

Teljesített feltétel 10

Nem teljesített feltétel 0

7. Foglalkoztatott fogyatékkal élő személyek 
száma

Nem köteles fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatni, de munkavi-
szonyt létesített fogyatékkal élő személyekkel 6

Köteles fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatni, és rendelkezik 
megfelelő vagy ennél nagyobb számú foglalkoztatott fogyatékkal élő 
személlyel

3

Köteles fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatni, és nem rendelke-
zik megfelelő számú foglalkoztatott fogyatékkal élő személlyel 0
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AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

14. szakasz

Az eszközök odaítéléséről szóló Határozat alapján, az eszközök fel-
használójával a Titkárság, szerződést köt, aki a szerződés megkötése 
előtt a Titkárságnak megküldi a nyilatkozatot:

 – a vissza nem térítendő eszközök odaítélt összegére vonatkozó 
jóváhagyásáról,

 – hogy a repróanyagot nem idegeníti el, nem ruházza át más gaz-
dasági alanyra, illetve hogy azt egészében beépítette vagy 2021 
végéig be fogja építeni a végtermékbe,

 – hogy a Pályázat kiírásának napján rendelkező foglalkozatottak 
számát nem csökkenti az elkövetkező hat hónapban, 

 – Az eszközök felhasználója az eszközök felhasználásáról szó-
ló szerződés megkötése előtt köteles külön célszámlát nyitni a 
Kincstári Igazgatóságnál vagy megküldeni a külön rendeltetésű 
célszámla meglétéről szóló bizonyítékot (az aláírási címpéldány 
fénymásolatát a közpénzek felhasználójának egységes számával).

A Határozat alapján az Eszközfelhasználóval szerződés jön létre a 
vissza nem térítendő eszközök felhasználásáról, mely szerződés rögzí-
ti a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.

A vissza nem térítendő eszközök folyósítása az után történik, hogy 
az eszközök felhasználója a szerződött határidőben megküldi a Tit-
kárságnak az átiratot/jelentést az eszközök rendeltetésszerű használa-
táról, a repróanyag beszerzési költségeinek refundációjára vonatkozó 
dokumentumokkal egyetemben, Vajdaság AT költségvetési bevételei-
nek ütemével összhangban.

AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓJÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI

15. szakasz

Az eszközök felhasználója köteles:

 – hogy a Pályázat kiírásának napján rendelkező foglalkozatottak 
számát ne csökkentse az elkövetkező hat hónapban,

 – minden nyilvános kiadványban feltüntetni, hogy a repróanyag 
-beszerzési költségeinek támogatásában (megtérítésében) Vaj-
daság AT, a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság vett 
részt,

 – a Titkárság számára 2021 végéig lehetővé tenni a monitoringot, 
ameddig az repróanyagot is teljes egészében fel kell használnia,

 – a költségvetési felügyelőségnek lehetővé tenni, hogy ellenőrizze 
az eszközök rendeltetésszerű és törvényes felhasználását.

8. A támogatás becsült hatása az ügyvitel 
versenyképességére

Kiemelten magas 18

Nagy 12

Közepes 6

Elégtelen 0

9. Az anyagi támogatás hatása az ügyvitel 
hatékonyságára

Jelentős 18

Elégséges (mérsékelt) 12

Minimális 6

Jelentéktelen 0

10. A társadalomra / helyi környezetre 
gyakorolt becsült pozitív hatása

Nagy 18

Közepes 12

Jó 6

Jelentéktelen 0

11. Az ügyvitel becsült fenntarthatósága a 
hároméves periódusban

Nagy 18

Közepes 12

Elégtelen 6

Nem 0

12. Vajdaság AT gazdasági fejlődésére 
gyakorolt becsült hatása

Magas 18

Közepes 12

Nem elegendő 6

Nem 0

13.
A támogatás alapján tervezett új 

foglalkozatottak száma (2021-2022. 
évben)

7 vagy több 15

4-6. 10

1-3. 5

Nem tervez új foglalkoztatottakat alkalmazni 0

14. Felhasználója volt a Titkárság által odaítélt 
eszközöknek a 2018-2021. év során

Nem volt felhasználója a Titkárság eszközeinek 15

Részesült a Titkárság eszközeiben 0

15.
A termék/szolgáltatás minőségéért 

elismerésben és díjban részesült (a 2018-
2021. év folyamán)

Igen 3

Nem 0

A felsorolt mércéken túl a nyilvános pályázat további mércéket is tartalmazhat.

SOR
SZÁM: MÉRCÉK PONTOK
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A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK TELJESÍTÉSÉNEK 
ELLENŐRZÉSE

16. szakasz

Az eszköz felhasználó köteles a Titkárságnak megküldeni a jelentést 
a támogatási eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról, a repróanyag 
beszerzési költségeinek refundációjára vonatkozó dokumentumokkal 
egyetemben: a megfelelő könyvelési dokumentumok fénymásolatát (a 
beszállító analitikai kártyáját, és/vagy a repróanyag anyagkártyáját, 
stb.) és egyebeket. 

A Titkárság, mint az eszközök folyósítója, fenntartja a jogot, hogy 
az eszközök felhasználójától, szükség szerint, további dokumentumo-
kat és adatokat kérjen.

Az eszközök felhasználója köteles a Titkárságnak megküldeni a 
foglalkoztatottak számáról szóló igazolást (a KTBKNY (CROSO) bi-
zonylata), mely igazolás a Pályázat 15. szakasza 1. bekezdésének 1. 
alpontjával összhangban a Pályázat kiírásának napjától számított hat 
hónapra vonatkozik.

A terepen kialakult helyzetet 2021 végéig lehet ellenőrizni, az elle-
nőrzést pedig a Titkárság hatásvizsgálattal megbízott személye vagy a 
tartományi titkár határozatával megalakított bizottság végzi.

A szerződés tárgyát képező Vajdaság autonóm tartományi költség-
vetési eszközök az anyagi-pénzügyi gazdálkodás és az eszközök jog-
szerű és rendeltetésszerű felhasználásáról rendelkező törvény alkal-
mazásának ellenőrzése alá tartoznak, amit Vajdaság AT költségvetési 
felügyelősége végez el.

HATÁRIDŐ-SZÁMÍTÁS

17. szakasz

A napokban megszabott határidő attól a naptól számítódik, amikor 
megjelent, megszületett vagy megköttetett a szóban forgó jogi aktus 
(szabályzat, pályázat, határozat vagy szerződés) és a szabályzatban, 
pályázatban, határozatban vagy szerződésben megjelölt utolsó nap el-
múltával végződik.

A hónapokban vagy években megszabott határidő azon a napon 
végződik, amely neve és száma alapján egybeesik az esemény létrejöt-
tének napjával, amelytől a határidő számítódik, amennyiben ilyen nap 
nincs az utolsó hónapban, a határidő a hónap utolsó napjával végződik. 

A határidő végét naptári nap is jelölheti. 
Ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a szerv mű-

ködése szünetel, a határidő a soron következő munkanapig tolódik ki.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. szakasz

A jelen Szabályzat hatályba lépésével megszűnik a 144-401-
7093/2019-02. számú 2019. december 24-i A mikro- és kisgazdaságok 
és vállalkozók repróanyag-beszerzési költségeit támogató, 2020. évi 
vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló Szabályzat (VAT 
Hivatalos Lapja 1/2020. szám).

19. szakasz

A Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől 
számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

Szám: 144-401-722/2021-02
Dátum: 2021. február 18. 

dr. Nenad Ivanišević,
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI

 ÉS TURISZTIKAI TITKÁR

239.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám – más rendelet, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 43. szakasza és a Vajda-

ság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 11. sza-
kasza alapján, a tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a további-
akban: tartományi titkár)

SZABÁLYZATOT 
HOZ 

A TÖRPE- ÉS KISGAZDASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK 
GÉPEK,

 FELSZERELÉS VAGY SZOFTVEREK 
2021. ÉVI BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIT 

VAGY NEM ANYAGI VAGYON MEGSZERZÉSI
 KÖLTSÉGEIT TÁMOGATÓ,

 VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK
 ODAÍTÉLÉSÉRŐL 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. szakasz

A törpe-, a kisgazdaságok és a vállalkozók gépek, felszerelés vagy 
szoftverek beszerzési költségeinek vagy immateriális vagyon szerzé-
sére irányuló kiadásainak támogatására vonatkozó, vissza nem téríten-
dő eszközök 2021. évi odaítéléséről szóló szabályzat (a továbbiakban: 
Szabályzat) a célkitűzéseket, az eszközök rendeltetését és összegét, a 
pályázati jogosultságot és feltételeket, a kötelező dokumentációt, az 
eszközök odaítélésének rendjét, az eszközök odaítélésének mércéit, 
az eszközfelhasználókkal való szerződéskötést, az eszközfelhasz-
nálók kötelezettségeit, a szerződésbeli kötelezettségek teljesítésének 
figyelemmel kísérését, valamint a gépek, felszerelés vagy szoftverek 
beszerzési költségeinek vagy immateriális vagyon szerzésére irányu-
ló kiadások támogatására vonatkozó, vissza nem térítendő eszközök 
2021. évi odaítéléséről szóló pályázat (a továbbiakban: Pályázat) lebo-
nyolítása szempontjából jelentős egyéb kérdéseket szabályozza.

Az eszközöket a Vajdaság AT 2021. évi költségvetéséről szóló tar-
tományi képviselőházi rendelet biztosítja az 1509 Program – A gazda-
ság versenyképességének ösztönzése, 1001 Programtevékenység – A 
vállalkozások, kis- és közepes vállalatok fejlesztésének támogatása, 
411 Funkcionális besorolás – Általános közgazdasági és kereskedelmi 
ügyletek, 454 Közgazdasági besorolás – Magánvállalatok támogatása, 
4542 Gazdasági besorolás – Magánvállalatok nagyértékű támogatása, 
01 00 Finanszírozási forrás – Általános költségvetési bevételek és jö-
vedelmek tétel alatt. 

CÉL

2. szakasz

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) vissza nem térítendő eszközei odaítélésének célja a gazda-
sági növekedés és a vállalkozások fejlesztése Vajdaság AT területén 
eszközökbe és a termelésbe történő beruházás révén.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

3. szakasz

Az eszköz rendeltetése gépek/felszerelések vagy szoftverek beszer-
zési költségeinek, illetve az immateriális vagyon megszerzési költsé-
geinek támogatása (a továbbiakban: alapeszközök), éspedig: 

(a) amelyeket a 2020. március 16-a és a Nyilvános pályázat meg-
hirdetésének napja közötti időszakban teljes egészében megvá-
sároltak, leszállítottak és kifizetettek (kumulatív módon) vagy

(b) olyan alapeszközökre, amelyeket legkésőbb az eszközök 
odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követő 60 napon 
belül vásárolnak meg, szállítanak le és fizetnek ki (kumulatív) 
teljes egészében. Olyan gépek vagy felszerelés esetében, ame-
lyek a megadott határidőn belül teljes egészében ki lettek fizet-
ve, de objektív okok miatt nem lettek leszállítva, a leszállítási 
határidőt meg lehet 60 nappal hosszabbítani.

Az alapeszközöknek összhangban kell lenni a gazdasági szereplő 
valós tevékenységével. 
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Gép beszerzése alatt olyan termelési vonalak beszerzését is kell 
érteni, amelyek több működésbelileg elválaszthatatlan gépből állnak, 
vagy több különálló gép beszerzését, melyek közösen egy termelési 
folyamatot képeznek, illetve egy termék termelésére szolgálnak.

Felszerelés beszerzése alatt termelési felszerelés, ügyviteli leltár 
értendő, és a termelési eljárásba bevont készülékek, manipulációs esz-
közök és egyebek. Felszerelésnek tekintendők, azok a gépjárművek 
is10 amelyeket kizárólag saját szükségletre használnak, éspedig: sze-
mélyszállításra - M1 fajta (karosszéria forma AF és AG) valamint N1 
és N211 teherszállító járművek. 

Szoftver (szoftver licencia) beszerzése alatt professzionális (alkal-
mazható) szoftvercsomag/eszköz beszerzését kell érteni, amely a ter-
melési folyamat vagy az informatikai megoldások és a piacra szánt 
termékek fejlesztésének szolgálatában áll. 

Az immateriális javak beszerzése alatt az immateriális eszközök 
külső piacon történő megszerzését értjük (elkülönített szerzését) és 
használati jogának írásbeli szerződéssel való átruházását kell érteni 
(pl. találmány, franchise, licencia, védjegy, szabványok és hasonló 
jogok).

A gépnek, felszerelésnek és szoftvernek újnak kell lennie, és pro-
fesszionális használatra kell szolgálniuk. 

Kivételesen, a kérelmeket elbíráló bizottság javaslatára, jóváhagy-
ható 5 évnél nem régebbi használt gép / felszerelés beszerzési költsége-
inek a támogatása is, ha a pályázó benyújtja a felhatalmazott bírósági 
szakértő által összeállított értékfelbecslést. 

Az eszközök nem használhatók a következők beszerzési kiadások 
és költségek támogatására:

 – beépítésre kerülő berendezések (légkondicionálók, ventilátorok, 
riasztóberendezések, video-rendszerek és hasonlók), valamint 
szerelékek (vízvezeték, csatornahálózat, villanyvezetékek, szel-
lőztetés, fűtés, gáz, telefon, kábeltévé, internet és más), 

 – helységek felszerelésére (zárfelszerelés, árnyékolók, szőnye-
gek, térelválasztók, fal- és padlóburkolat és hasonlók), 

 – prezentációs, elektronikus, könyvtári felszerelés (fiskális pénz-
tárgépek, telefon- és telefaxkészülékek, TV és egyéb) 

 – szerszám, pótfelszerelés, egyedi vagy pót- alkatrészek, leltári 
tárgyak, munkavédelmi felszerelés, repróanyag, fogyóeszkö-
zök, stb.,

 – mezőgazdasági és kapcsolható gépek és a mezőgazdasági ter-
melésben használt egyéb felszerelés, 

 – vendéglátóiparban ételek, italok elkészítéséhez, felszolgálásá-
hoz használatos gépek és felszerelés,

 – sport-, egészségügyi, állatorvosi felszerelés és hasonlók,
 – A 4. szakaszban felsoroltak kivételével minden típusú jármű. 

A pénzeszközök nem használhatók fel, ha a beszállítóval/eladóval 
szemben fennálló kötelezettségeket kompenzációval, asszignációval, 
cesszióval vagy az adósságátvállalásával rendezték, és abban az eset-
ben sem, ha a beszerzés tárgyát lízingre vásárolták meg.

AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE ÉS A KIFIZETÉS MÓDJA

4. szakasz

A jóváhagyott eszközöket a következők szerint állapítják meg:

(1) a 3. szakasz 1. bekezdésének (a) pontja alatti alapeszközök ese-
tén – a benyújtott számla-szállítólevél vagy szerződés-szállító-
levél, valamint a javak kifizetését igazoló banki számlakivonat 
alapján kell meghatározni, vagy 

(2) a 3. szakasz 1. bekezdésének (b) pontja alatti alapeszközök ese-
tén – a benyújtott előszámla vagy ajánlat vagy (elő) szerződés 
alapján kell meghatározni.

10 Kivéve azon gazdasági alanyok részére, akik a közúti teherszállítást térítés 
vagy bérlet ellenében végzik ( Az állami támogatás odaítélésének szabályai-
ról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 13/2010, 100/2011, 91/2012, 
37/2013, 97/2013, 119/2014) 95. szakaszának 2 bekezdése).

11 A gépjárművek és pótkocsis járművek felosztásáról és a közúti forgalom-
ban lévő járművek műszaki feltételeiről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 40/2012., 102/2012., 19/2013., 41/2013., 102/2014., 41/2015., 78/2015., 
111/2015., 14/2016., 108/2016., 7/2017. szám – kiigazítás, 63/2017., 45/2018., 
7/2018., 95/2018., 104/2018. és 93/2019. szám)

A támogatás jóváhagyása a számlázott (beszerzési) érték ÁFA nél-
küli összegének 80%-ig történik, a beszerzés kapcsolódó költségei12 
és más egyéb, az alapeszköz fajtája szerint felmerülő költségek nélkül:

 – Gépek/felszerelések - beszerzésénél a jóváhagyott támogatás 
összege legalább 300.000,00 dinár és legfeljebb 4.900.000,00 
dinár lehet, azzal a kitétellel, hogy egy gép vagy egyenkénti fel-
szerelés értéke nem lehet kevesebb, mint 75.000,00 dinár ÁFA 
nélkül;

 – Szoftver- beszerzésénél a jóváhagyott támogatás összege lega-
lább 100.000,00 dinár és legfeljebb 500.000,00 dinár lehet;

 – Az immateriális javak beszerzésénél a jóváhagyott támogatás 
összege legalább 50.000,00 dinár és legfeljebb 300.000,00 dinár 
lehet.

A 3. szakaszban megjelölt alapeszközök esetében csak a teljes egé-
szében kifizetett számlákat ismerjük el.

A jóváhagyott eszközök összege alacsonyabb is lehet az igényelt 
összegnél.

A megítélt eszközök kifizetése az következők szerint történik:
 – a 3. szakasz 1. bekezdésének (a) pontja alatti alapeszközök ese-

tén – megtérítéses alapon, 
 – a 3. szakasz 1. bekezdésének (b) pontja alatti alapeszközök ese-

tén - két részletben: a jóváhagyott eszközök 30-50% előlegben, 
a fennmaradó részt az alapeszköz teljes összegének kifizetése 
után térítik meg.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT

5. szakasz

Az eszközök odaítélése a Titkárság által meghirdetett Pályázat út-
ján történik.

A pályázatot a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, Vajdaság AT egész 
területét lefedő szerb nyelvű napilapban, valamint a Titkárság www.
spriv.vojvodina.gov.rs/Конкурси/Јавни позиви weboldalán kell köz-
zétenni.

6. szakasz

A pályázat szövegének kötelező elemei:
 – a pályázat kiírásának alapját képező jogi aktus; 
 – a pályázat által előirányzott keretösszeg;
 – az eszközök rendeltetése; 
 – a pályázati jogosultság és feltételek;
 – a pályázatra benyújtandó kérelmek módja és határideje, 
 – a kérelmek osztályozási mércéi;
 – a pályázatra benyújtandó kötelező dokumentumok,
 – egyéb jelentőséggel bíró adatok. 

A pályázat a de minimis állami támogatás megszerzésének az alap-
ját képezi.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL JOGA

7. szakasz

I. 

A pályázaton olyan Vajdaság autonóm tartományi székhelyű gaz-
dasági társaságok és vállalkozók, vagy Vajdaság autonóm tartományi 
székhelyű kirendeltséggel rendelkező gazdasági társaságok és vállal-
kozók, jogosultak részvételre, akik legkésőbb, 

1. 2018. december 30-én lettek nyilvántartásba véve a Cégnyil-
vántartási Ügynökségnél (a továbbiakban CNYÜ) (aktív a stá-
tuszuk) és

2. a jogi személyek besorolásánál törpe-vagy kisvállalkozás mi-
nősítéssel rendelkeznek.

12 A beszerzés kapcsolódó költségei az alábbi költségek: szállítás, berakodás, 
kirakodás, tárolás, szállítási biztosítás, szerelés, banki jutalék, vámköltségek, 
jövedéki adó és egyebek. 
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A jogi személyeket A számvitelről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
és Közlönye, 73/2019.szám.) 6. szakaszával összhangban kell besorolni. 

II. 

A jelen Szabályzat szerint meghirdetett Pályázaton nem vehetnek 
részt olyan gazdasági alanyok, amelyek olyan kapcsolt jogi szemé-
lyekkel szerepelnek egy csoportban, amelyek között vannak nagyvál-
lalkozások.

Nem vehetnek részt a pályázaton azok a gazdasági alanyok sem, 
amelyek ellen felszámolási vagy csődeljárás indult A csődeljárásról 
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009., 99/2011. szám 
– más törvény, 71/2012. szám – AB határozat, 83/2014., 113/2017., 
44/2018 és 95/2018. szám) értelmében, sem a gazdasági nehézségekkel 
küzdő gazdasági alanyok, Az állami segély odaítélésének szabályairól 
szóló rendeletnek (Az SZK Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011., 
91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. szám) a nehézségekkel küzdő 
gazdasági alanyokra vonatkozó definíciója értelmében. 

A gazdasági szereplő elveszíti pályázati jogosultságát, amennyiben 
a kérelem tárgyát: 

 – természetes személytől vásárolta/szerezte be, kivéve, ha az el-
adó vállalkozó, valamint 

 – kapcsolt személyektől vagy társaságoktól vásárolta/szerezte be. 

A gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. szám – más törvény, 5/2015., 
44/2018. és 91/2019. szám) 62. szakasza meghatározza a kapcsolt sze-
mélyek fogalmát.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

8. szakasz

A résztvevő a pályázatra kérelmet nyújt át az alábbi feltételek sze-
rint:

1. a 2018-as és 2019-es években pozitív ügyvitelt folytatott (nettó 
nyereséget mutatott ki), 

2. az esedékes közbevételi kötelezettségeit teljesítette;
3. a pályázat megjelenését megelőző három hónapban nem csök-

kentette a foglalkoztatottjai létszámát több mint 10%-al13 
4. bármely időszakban, három egymást követő fiskális év folya-

mán, a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló dön-
tés meghozatalának napjával bezárólag nem vett fel engedélye-
zett de minimis állami támogatást, amelynek összege a kért esz-
közökkel együtt meghaladta volna a 23.000.000,00 dinárt, 

5. a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben nem nyert visz-
sza nem térítendő eszközöket közpénzekből állami támogatás 
valamely más programja alapján ugyanilyen rendeltetésre. 

A pályázat résztvevője csak egy pályázatot nyújthat be egy rendel-
tetésre (gép/felszerelés, vagy szoftver, vagy immateriális javak meg-
szerzése/beszerzése)- a 3. szakasz 1. bekezdésének (a) vagy (b) pontja 
alatti lehetőségek egyikére. 

A pályázat az alábbiak megtérítésére vonatkozhat:
 – legfeljebb 5 (öt) darab gép vagy felszerelés (azonos vagy külön-

böző) beszerzésének költségeire és legfeljebb 5 (öt) különböző 
beszállítótól/eladótól,

 – 3 (három) szoftver (szoftverlicencia) legfeljebb 10 másolattal 
(amelyekből valamennyi csak egy számítógépen alkalmazható), 
3 (három) különböző beszállítótól/eladótól,

 – az immateriális vagyon szerzésének költségeire, 5 (öt) beszál-
lítótól/eladótól.

A pályázat résztevője köteles hogy a pályázati kérelem tárgyát (gé-
pek/felszerelések, szoftverek, immateriális javak) világosan és tétele-
sen feltüntesse a pályázati kérelem űrlapján, a Szabályzat 4. szakaszá-
val összhangban.

A felsorolt feltételek mellett a nyilvános pályázat további feltétele-
ket is meghatározhat.

13 A pályázat részletesen szabályozza a 8 . szakasz 1. bekezdésének 3. pont-
jában leírt feltételeket).

A PÁLYÁZATI KÉRELEMHEZ MELLÉKELENDŐ 
DOKUMENTUMOK14

9. szakasz

A pályázat résztvevője a következő dokumentációt nyújtja be:

1.  Kitöltött, aláírással és pecséttel hitelesített pályázati formanyomtat-
vány (kizárólag számítógépen lehet kitölteni, letölthető a Titkárság 
weboldalán, a www.spriv.vojvodina.gov.rs Konkursi/Javni pozivi 
menüpont alatt);

2.  A gazdasági alanynak a CNYÜ-nél való nyilvántartásba vételéről 
(nyilvántartott adatairól) szóló kivonat, amely nem lehet a Pályázat 
közzétételétől számított 30 napnál régebbi (eredeti példány vagy en-
nek az illetékes szerv által hitelesített fénymásolata), 

3.  Tanúsítványok (eredeti példányok vagy ezeknek az illetékes szerv 
által hitelesített fénymásolatai) a Pályázat közzétételétől számított 
30 napnál nem régebbiek: 

3-1. az Adóhatóságtól, hogy befizette az esedékes közterheket 
(adókat és járulékokat),

3-2. az illetékes helyi adóhivatal bizonylata az eredeti helyi köz-
bevételek alapján esedékes kötelezettségek teljesítéséről;

4.  A Foglalkoztatottak kötelező társadalmi biztosítási Központja által 
kiadott (FKTBK) igazolás a foglalkoztatottak számáról - a Pályázat 
kiírásának napján, valamint ugyanazon a napon az elmúlt három 
hónapban,

5.  (a) Az ügyviteli könyveket a kettős könyvelési rendszer alapján ve-
zető gazdasági alanyok:

 – 2018. évre: 2018. december 31-i fordulónappal a Cégnyilván-
tartási Ügynökségnek15 átadott mérleg, eredménykimutatás és 
statisztikai beszámoló másolata;

 – 2019. évre: A 2019. december 31-i fordulónappal a Cégnyilván-
tartási Ügynökségnek16 átadott mérleg, eredménykimutatás és 
statisztikai beszámoló másolata;

 – 2020. évre: bruttó mérleg vagy a 2020. december 31-i Záróje-
lentés.

b)  Az ügyviteli könyveket az egyszerűsített könyvelési rendszer 
alapján vezető gazdasági alanyok:

 – 2018. évre az adóalany 2018-as évre szóló adómérlegmásolata 
az önálló vállalkozásból származó bevételek utáni polgári jö-
vedelemadóról (PB2 űrlap) az adóigazgatóság hitelesítésével az 
elektronikus átvételről

 – 2019. évre a 2019. december 31-i fordulónappal a Cégnyilván-
tartási Ügynökségnek átadott mérleg, eredménykimutatás és 
statisztikai beszámoló másolata;

 – 2020. évre bruttó mérleg vagy a 2020. december 31-i Záróje-
lentés.

c) Átalányadó-kötelezettek: 
 KPO formanyomtatvány másolata, az összes ügyviteli bank iga-

zolása a 2018, 2019. évi és a 2020. évi számlaforgalomról és az 
egyéni vállalkozás bevételeire kivetett személyi jövedelemadó-
ról szóló végzés másolata a 2018, 2019. és a 2020. évekre vonat-
kozóan.

6.  (a) a 3. szakasz 1. bekezdésének (a) pontja alatti alapeszközök esetén 
(amelyek meg lettek vásárolva):
 Gépek/felszerelés esetében: a megvásárolt gépre vagy felszerelés-
re vonatkozó számla-szállítólevelet vagy szerződés-szállítólevelet 

14 Az aláírás, kézirat és átirat hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 93/2014, 22/2015. és 87/2018. szám) 29. szakasza értelmében az alá-
írás, kézirat és átirat hitelesítésére a közjegyzők jogosultak. Kivételt képeznek ez 
a szabály alól azok a városok és községek, ahol nem neveztek ki közjegyzőt; itt a 
hitelesítést továbbra is a községi közigazgatások és bíróságok (alapfokú bíróságok, 
bírósági egységek és az alapfokú bíróságok fogadóirodái) végzik.

15 A pályázó a benyújtott pénzügyi jelentések helyességéért felelősséggel tar-
tozik. Ha a megküldött pénzügyi jelentésekben bármilyen módosítást eszközölnek 
azt a Titkárság részére köteles 5 napon belül megküldeni.

16 A pályázó a benyújtott pénzügyi jelentések helyességéért felelősséggel 
tartozik. Ha a megküldött pénzügyi jelentésekben bármilyen módosítást eszkö-
zölnek azt a Titkárság részére köteles 5 napon belül megküldeni.
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(az eredetit vagy ennek az illetékes szervnél hitelesített fénymáso-
latát), valamint a kifizetést igazoló banki számlakivonat másolatát 
(amely 2020. március 16-tól a Pályázat meghirdetésének napjáig 
terjedő időszakból származik),
 Gépjármű beszerzése esetén mellékelni kell a hitelesített, leolvasott 
forgalmi engedélyt (a hitelesítésre illetékes szerv által hitelesített 
példányt).
 Szoftver - a megvásárolt szoftverre (szoftverlicenciára) vonatkozó 
számla-szállítólevelet vagy szerződés-szállítólevelet (az eredetit 
vagy ennek az illetékes szervnél hitelesített fénymásolatát), va-
lamint a kifizetést igazoló banki számlakivonat másolatát (amely 
2020. március 16-tól a Pályázat meghirdetésének napjáig terjedő 
időszakból származik),
 Immateriális javak a nem anyagi vagyon szerzéséről szóló számlát 
és/vagy szerződést (ennek az illetékes szervnél hitelesített fénymá-
solatát), valamint a kifizetést igazoló banki számlakivonat másola-
tát (amely 2020. március 16-tól a Pályázat meghirdetésének napjáig 
terjedő időszakból származik),

b)  a 3. szakasz 1. bekezdésének (b) pontja alatti alapeszközök esetén 
(amelyek meg lesznek vásárolva): 

  Gépek/felszerelés esetében: A Pályázat kiírásától a Pályázat idő-
tartama alatti keltezésű, a gép/felszerelés beszerzésére vonatkozó 
előszámla vagy ajánlat vagy (elő) szerződés eredeti példánya, vagy 
annak hitelesített másolata, 
 Szoftver A Pályázat kiírásától a Pályázat időtartama alatti keltezé-
sű, a megvásárlandó szoftverre vagy szoftverlicencia beszerzésére 
vonatkozó előszámlát vagy ajánlattételt vagy (elő)szerződést (az 
eredetit vagy ennek a hitelesített fénymásolatát), 
 Immateriális javak a Pályázat kiírásától a Pályázat időtartama 
alatti keltezésű, az immateriális javak megszerzésére vonatkozó 
előszámlát és/vagy (elő)szerződés eredeti példányát vagy annak hi-
telesített fénymásolatát,

7.  A teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség tudatában tett 
nyilatkozatokat, amelyek a jelentkezési lap mellékleteit képezik 
(a Titkárság honlapjáról tölthetők le):

(7-1) a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
(7-2) a megadott adatok használatának jóváhagyásáról,
(7-3) a státusról (a Szabályzat II. fejezetének, 7. szakasza),
(7-4) a kapcsolt személyekről, 
 (7-5) a gépek/felszerelések koráról (ha a beszerzés tárgya gép/
felszerelés),
 (7-6) a kis értékű (de minimis) állami támogatásban való része-
sülésről,
(7-7) arról, hogy nem áll fenn kettős finanszírozás,
(7-8) a Titkárság eszközeinek eddigi használatáról,
(7-9) arról, hogy nem terhelik teljesítetlen kötelezettségek,
(7-10) arról, hogy nem folyik ellene bírósági eljárás.

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a Nyilvános pályázat szövegé-
ben további kötelező dokumentumokat kérjen.

Ha a pályázónál vannak rokkantsággal élő foglalkoztatottak, akkor 
azoknak a számáról a pályázó a hitelesítésre illetékes szerv előtt nyi-
latkozat nyújt be.

Ha a pályázó 2018-2021. között termékei/szolgálatatásai színvona-
láért elismerésben vagy díjban részesült, mellékelni kell az ezeket bi-
zonyító dokumentumok hitelesített másolatát.

Ha a kérelmet 5 évnél nem régebbi használt gép vagy felszerelés 
beszerzési költségeinek visszatérítésére nyújtják be, meg kell küldeni 
a felhatalmazott bírósági szakértő által összeállított értékfelbecslést.

Idegen nyelvű dokumentum mellékelése esetén bírósági fordító ál-
tal hitelesített szerb nyelvű fordítást is mellékelni kell.

A Nyilvános pályázatra beadott dokumentumokat nem küldik visz-
sza.

Ha a dokumentumok beszerzése a Közigazgatási eljárásról szóló 
törvény értelmében hivatalból történik, azt kiemelten kell feltüntetni 
a pályázatban17. 

17 A jelentkezőnek a pályázati kérelem részét képező űrlapon nyilatkoznia 
kell arról, hogy a 9. szakasz 1. bekezdésének 2), 3) és 4) alpontjai alatt feltün-
tetett dokumentumokat egyedül szerzi be, vagy egyetért azzal, hogy azokat a 
Titkárság hivatalból beszerzi.

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a Nyilvános pályázat résztve-
vőitől, szükség szerint, további dokumentumokat és információkat 
kérjen.

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

10. szakasz

A pályázati kérelmet (a kitöltött pályázati űrlap a mellékelt doku-
mentációval együtt) lezárt borítékban az alábbi címre kell elküldeni: 
Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság, Mihajlo Pupin su-
gárút 16. szám, 21000 Újvidék (Pokrajinski Sekretarijat za privredu 
i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad), a boríték 
előlapján az alábbi címmel: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DO-
DELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE 
TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAV-
KU SOFTVERA ILI ZA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE 
U 2021. GODINI postai úton, vagy személyesen kell átadni a fenti 
cím alatti tartományi közigazgatási szerv iktatójában, munkanapokon 
9,00-14,00 óra között. 

A pályázatok benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a pályá-
zat napilapban és a Titkárság weboldalán való közzétételétől számított 
15 napnál.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA

11. szakasz

A tartományi titkár határozattal külön Bizottságot alakít a pályázat 
lebonyolítására (a továbbiakban: Bizottság). 

A Bizottság tagjait a Titkárságon foglalkoztatottak soraiból kell 
megválasztani, de bevonhatók olyan külső szakemberek is, akik a 
pályázat tárgyát képező terület szakértői, vagy más olyan személyek, 
akik nem a Titkárságnál vannak munkaviszonyban.

A Bizottság tagjai kötelesek nyilatkozatot aláírni arról, hogy nem 
fűzi őket magánérdek a Bizottság munkájához és működéséhez, illet-
ve a pályázat lefolytatásához. 

Ha a Bizottság tagja tudomást szerez arról, hogy összeférhetetlen-
ség áll fenn, arról köteles értesíteni a Bizottság többi tagját és ki kell őt 
vonni a további munkából. 

A pályázatra beérkezett kérelmek számától függően a tartományi 
titkár, a Bizottság elnökének javaslatára, a foglalkoztatottak közül ki-
jelöli azokat a személyeket, akik számba veszik a beérkezett kérelme-
ket, és ellenőrzik az alaki követelmények teljesülését.

A Bizottság javaslatára, ha arra szükség van, a tartományi titkár 
helyszíni ellenőrzést rendelhet el a pályázónál a pályázati adatokra és 
a megküldött dokumentumokra vonatkozóan, amiről jelentés/jegyző-
könyv készül. 

A tartományi titkár áttekinti a bizottság javaslatait és határozatot 
hoz az eszközök odaítéléséről a felhasználók javára (a továbbiakban: 
Határozat). A döntés végleges és ellene nincs helye jogorvoslatnak.

Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot közzé kell tenni a Tit-
kárság www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi/ Odluke .weboldalán.

12. szakasz

A Titkárság nem veszi figyelembe:

 – a késedelmes pályázatokat (a pályázati határidő letelte után be-
nyújtott kérelmeket)18, 

 – a szabálytalan pályázatokat (a pályázati kiírásban a pályázók 
köréhez nem tartozó illetéktelen személyek és alanyok által be-
nyújtott, vagy a céltévesztett kérelmeket),

 – a hiányos és értelmezhetetlen pályázatokat (a szükséges bizony-
latokat nélkülöző, az aláírás nélküli, a kitöltetlen rovatokat tar-
talmazó, a ceruzával kitöltött, a faxon, vagy elektronikus postán 
megküldött, a nem a megfelelő pályázati formanyomtatványon 
megküldött, a kötelező adatokat nélkülöző, az értelmezhetetlen 
és olvashatatlan adatokat tartalmazó és hasonlók) 

18 Időszerűnek vélendő az a kérelem, amelyet legkésőbb a határidő leteltének 
napján közvetlenül a tartományi közigazgatási szervek iktatójánál átadtak vagy 
legkésőbb azon a napon ajánlott levélként a Titkárságnak postázták, amely lát-
ható a posta vagy hasonló kézbesítő pecsétjéből vagy igazolásából.
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 – amelyeknél a gépek vagy felszerelés ÁFA-t nem tartalmazó ér-
téke 375.000,00 dinárig, a szoftver ÁFA-t nem tartalmazó értéke 
125.000,00 dinárig, illetve az immateriális vagyon ÁFA-t nem 
tartalmazó értéke 62.500,00 dinárig terjed.

A Bizottság elutasítja a pályázat azon résztvevőinek pályázatait:

 – akik a Titkárság eszközeinek használói volta és nem teljesítették 
határidőn belül a szerződésből eredő kötelezettségüket a Titkár-
ság felé,

 – amelyek üzleti számlája a pályázati kérelem benyújtásának nap-
jától az eszközök odaítéléséről szóló határozat meghozatalának 
napjáig zárolva van.

A kérelmek elbírálásának mércéi

13. szakasz

A Bizottság javaslatot tesz a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére a benyújtott dokumentáció és az alábbi mércék alapján: 

SOR 
SZÁM: MÉRCÉK PONTOK

1;

A helyi önkormányzat fejlettségi szintje, 
ahol a pályázat résztvevőjének (VAT 

területén bejegyzett leányvállalatának) 
székhelye található

40 – 60% (kifejezetten fejletlen) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (a köztársasági átlag feletti) 0

2; A tevékenység fajtája

Termelés és feldolgozás (ipar, termelési kisipar stb.) 9

Szolgáltatásnyújtás (szolgáltatási kisipari tevékenység, közlekedés, 
kereskedelem, stb.) 6

Egyéb tevékenységek 3

3; Az önrész aránya

71% vagy több 12

46 – 70% 9

21 – 45% 7

4;

Nők részvétele a vállalkozás tulajdonában 
és igazgatásában

(Kumulatív feltétel hogy a nő tulajdonosi 
szerepe mellett a vállalatban felelős 

személy)

Hölgyvállalkozó 
A gazdasági társaság 100%-os tulajdonosa (i)/a vállalkozás alapítója 
(i)

10

67 – 99% a hölgy (ek) tulajdonában 6

50 – 66% a hölgy (ek) tulajdonában 3

Nem teljesül a kumulatív feltétel 0

5; Foglalkoztatottak száma

Több mint 20 15

6 – 20 10

0 – 5 5

6; Foglalkoztatott fogyatékkal élő személyek 
száma

Nem köteles fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatni, de munkavi-
szonyt létesített fogyatékkal élő személyekkel 6

Köteles fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatni, és rendelkezik 
megfelelő vagy ennél nagyobb számú foglalkoztatott fogyatékkal élő 
személlyel

3

Köteles fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatni, és nem rendelke-
zik megfelelő számú foglalkoztatott fogyatékkal élő személlyel 0

7; A támogatás becsült hatása az ügyvitel 
versenyképességére

Kiemelkedően magas 18

Magas 12

Közepes 6

Elégtelen 0

8; Az anyagi támogatás felbecsült hatása az 
ügyvitel hatékonyságára

Jelentős 18

Elégséges (mérsékelt) 12

Minimális 6

Jelentéktelen 0
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9; A társadalomra / helyi környezetre 
gyakorolt becsült pozitív hatása

Nagy 18

Közepes 12

Jó 6

Jelentéktelen 0

10; Az ügyvitel fenntarthatósága a hároméves 
periódusban

Nagy 18

Közepes 12

Elégtelen 6

Nem 0

11; Vajdaság AT gazdasági fejlődésére 
gyakorolt becsült hatása

Magas 18

Közepes 12

Nem elegendő 6

Nem 0

12;
A vissza nem térítendő támogatás alapján 
tervezett új alkalmazottak száma (2020-

2021. évben)

7 vagy több 15

4-6. 10

1-3. 5

Nem tervez új munkásokat alkalmazni 0

13; Felhasználója volt a Titkárság által odaítélt 
eszközöknek a 2018-2021. év során

Nem volt felhasználója a Titkárság eszközeinek 15

Részesült a Titkárság eszközeiben 0

14;
A termék/szolgáltatás minőségéért 

elismerésben és díjban részesült (a 2018-
2021. év folyamán)

Igen 3

Nem 0

A felsorolt mércéken túl a nyilvános pályázat további mércéket is tartalmazhat.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

14. szakasz

Az eszközök odaítéléséről szóló határozat alapján, az eszközök fel-
használójával a Titkárság, szerződést köt, aki a szerződés megkötése 
előtt a Titkárságnak megküldi a nyilatkozatot:

 – az eszközök odaítélt összegére vonatkozó jóváhagyásáról,
 – kötelezettséget vállal, hogy az alapeszközöket nem idegeníti, el 

vagy nem adja bérbe vagy kölcsön más gazdasági alanynak a 
Szerződés megkötésétől számított minimum 24 hónapig,

 – hogy a Pályázat megjelenését követő hat hónapban nem csök-
kenti a foglalkozatottak számát a Pályázat kiírásának napján 
meglévő foglalkoztatottak számához képest, 

 – Az eszközök felhasználója az eszközök felhasználásáról szó-
ló szerződés megkötése előtt köteles külön célszámlát nyitni a 
Kincstári Igazgatóságnál vagy megküldeni a külön rendeltetésű 
célszámla meglétéről szóló bizonyítékot (az aláírási címpéldány 
fénymásolatát a közpénzek felhasználójának egységes számával).

A határozat alapján az eszközök felhasználójával a Titkárság, szer-
ződést köt a kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozásáról. 

Azokkal a felhasználóknak, akiknek a Határozat alapján 
1.000.000,00 és több dinárt hagytak jóvá, azokkal a Titkárság jelzá-
logszerződést köt, amely alapján elsőrendű jelzálogot jegyeznek be a 
Titkárság javára a megítélt eszközök mértékében. A 24 hónapos szer-
ződési kötelezettség leteltével a Titkárság jelzálogtörlési engedélyt ad 
ki.

A vissza nem térítendő eszközök kifizetését Vajdaság AT költségve-
tésébe beáramló eszközöknek megfelelő ütemben kell végezni.

(1) a 3. szakasz 1. bekezdésének a.) pontja alatti eszközök esetén- 
miután az eszközök felhasználója a szerződéses határidőn be-
lül megküldi a Titkárságnak az átiratot/jelentést az eszközök 
rendeltetésszerű használatáról az utófinanszírozáshoz szüksé-
ges dokumentációval egyetemben, vagy 

(2) a 3. szakasz 1. bekezdésének (b) pontja alatti alapeszközök ese-
tén: - két részletben: a jóváhagyott eszközök 30-50% előleg-
ben, a szerződés aláírása után pedig a fennmaradt részt, miután 
az eszköz használója átiratot-jelentést küld a Titkárságnak az 
eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról, az alapeszköz tel-
jes értékére megfelelő dokumentációval egyetemben. 

A 3. szakasz. 1. bekezdésének b.) pontja alatt az előlegként befize-
tett eszközök biztosításaként, a szerződés megkötésekor az eszközök 
felhasználója egy darab, kereskedelmi banknál nyilvántartásba vett 
bianco váltót köteles átadni.

AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓJÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI

15. szakasz

Az eszközök felhasználója köteles:

 – hogy a Pályázat megjelenését követő hat hónapban ne csökkent-
se a foglalkozatottak számát a Pályázat kiírásának napján foglal-
koztatottak számához képest,

 – a gépeket és a felszerelést jól látható módon megjelölni a mat-
ricával, amelyet a szerződés aláírásakor vett át a Titkárságtól,

 – minden nyilvános kiadványban feltüntetni, hogy az alapeszkö-
zök beszerzési költségeinek támogatásában (utófinanszírozásá-
ban) Vajdaság AT, a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Tit-
kárság vett részt, 

 – a Titkárságnak lehetővé tenni az ellenőrzést a szerződéskötéstől 
számított 24 hónapon át,

 – a költségvetési felügyelőségnek lehetővé tenni, hogy ellenőrizze 
az eszközök rendeltetésszerű és törvényes felhasználását.

Az Eszközfelhasználónak tilos az alapeszközöket elidegenítenie 
vagy bérbe, vagy kölcsön adnia más gazdasági alanynak a Szerződés 
megkötésétől számított minimum 24 hónapig.

SOR 
SZÁM: MÉRCÉK PONTOK
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A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK TELJESÍTÉSÉNEK 
ELLENŐRZÉSE

16. szakasz

Az Eszközfelhasználó a Szerződés aláírását követőleg, köteles meg-
küldeni a Titkárságnak egy átiratot az alapeszközök beszerzési költsé-
geinek megtérítése iránti dokumentációval, amely tartalmazza:

(1) a 3. szakasz 1. bekezdésének (a) pontja szerinti (megvásárolt) a 
megfelelő könyvelési dokumentáció fénymásolatát (a beszerző 
és az alapeszköz analitikus nyilvántartási lapjait, az alapeszkö-
zök jegyzékét/leltári számát stb.), fényképeket stb. – a szerző-
dés megkötése után, vagy

(2) a 3. szakasz 1. bekezdésének (b) pontja alatti alapeszközök ese-
tén (amelyek meg lesznek vásárolva): az alapeszköz beszerzé-
sére vonatkozó számlát, számla-szállítólevelet vagy szerző-
dés-szállítólevelet (az eredetit vagy ennek az illetékes szerv ál-
tal hitelesített fénymásolatát), a kifizetést igazoló banki számla-
kivonat másolatait, valamint a megfelelő könyvviteli dokumen-
tum másolatait, az alkalmazott könyvviteli rendszertől függően 
(a szállító és az alapeszközök analitikus nyilvántartási lapjait, 
az alapeszközök nyilvántartását/leltári számot, stb.), fényképe-
ket stb. -A felsorolt dokumentumokat a Határozat meghozata-
lától számított 60 napos határidőn belül kell megküldeni.

Gépjármű beszerzése esetén mellékelni kell a hitelesített, leolvasott 
forgalmi engedélyt.

A Titkárság, mint az eszközök folyósítója, fenntartja a jogot, hogy 
az eszközök felhasználójától, szükség szerint, további dokumentumo-
kat és adatokat kérjen.

Az eszközök felhasználója köteles a Titkárságnak bizonylatot fel-
mutatni a foglalkoztatott személyek számáról (KTBKNY bizonylata) 
a Pályázat kiírásának napjától számított hat hónapos időszakra, a 15. 
szakasz 1. bekezdésének első fordulata alapján.

A helyszíni ellenőrzés a szerződés aláírását követő 24 hónapig bo-
nyolítható le, amit a Titkárság illetékes személye, vagy a tartományi 
titkárnak az ellenőrző bizottság megalakításáról szóló határozatával 
kinevezett bizottság végez el.

A szerződés tárgyát képező Vajdaság autonóm tartományi költség-
vetési eszközök az anyagi-pénzügyi gazdálkodás és az eszközök jog-
szerű és rendeltetésszerű felhasználásáról rendelkező törvény alkal-
mazásának ellenőrzése alá tartoznak, amit Vajdaság AT költségvetési 
felügyelősége végez el.

HATÁRIDŐ-SZÁMÍTÁS

17. szakasz

A napokban megszabott határidő attól a naptól számítódik, amikor 
megjelent, megszületett vagy megköttetett a szóban forgó jogi aktus 
(szabályzat, nyilvános pályázat, határozat vagy szerződés) és a sza-
bályzatban, nyilvános pályázatban, határozatban vagy szerződésben 
megjelölt utolsó nap elmúltával végződik. 

A hetekben, hónapokban vagy években megszabott határidő azon a 
napon végződik, amely neve és száma alapján egybeesik az esemény 
létrejöttének napjával, amelytől a határidő számítódik, amennyiben 
ilyen nap nincs az utolsó hónapban, a határidő a hónap utolsó napjával 
végződik.

A határidő végét naptári nap is jelölheti.
Ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a szerv mű-

ködése szünetel, a határidő a soron következő munkanapig tolódik ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK19

18. szakasz

A jelen Szabályzat hatályba lépésével megszűnik a törpe- és kis-
gazdaságok és vállalkozók, gépek/felszerelés vagy szoftverek 2020. 
évi beszerzési költségeit vagy immateriális javak megszerzési költsé-
geit támogató, vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló 2019. 

19 Valamennyi neutrális hímnemben leírt kifejezés tartalmazza ugyanazon 
nőnemű kifejezéseket is.

december 24-én meghozott 144-401-7091/2019-02. számú Szabályzat 
(VAT Hivatalos Lapja 1/2020. szám).

19. szakasz

Jelen szabályzat Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételé-
től számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

Szám: 144-401-721/2021-02
Dátum: 2021. február 18., csütörtök

Dr Nenad Ivanišević,
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS 

TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

240.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám – más rendelet, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 43. szakasza és a Vajda-
ság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 11. sza-
kasza alapján, a tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a további-
akban: tartományi titkár)

SZABÁLYZATOT 
HOZ

A MŰVÉSZI ÉS RÉGI FOGLALKOZÁSOKNAK, 
VAGY HÁZIIPARI FOGLALKOZÁSOKNAK

 TEKINTETT TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN
 ÉS REVITALIZÁLÁSÁBAN ÉRDEKELT VÁLLALKOZÓKAT, 

TÖRPE- ÉS KIS JOGI SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ 
2021. ÉVI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A művészi és régi foglalkozásoknak, vagy háziipari foglalkozá-
soknak tekintett tevékenységek fejlesztésében és revitalizálásában 
érdekelt vállalkozókat, törpe- és kis jogi személyeket támogató 2021. 
évi vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szabályzat (a to-
vábbiakban: Szabályzat) a célkitűzéseket, az eszközök rendeltetését és 
összegét, a pályázati jogosultságot és feltételeket, a kötelező dokumen-
tációt, az eszközök odaítélésének rendjét, az eszközök odaítélésének 
mércéit, az eszközfelhasználókkal való szerződéskötést, az eszköz-
felhasználók kötelezettségeit, a szerződésbeli kötelezettségek teljesí-
tésének figyelemmel kísérését, valamint A művészi és régi foglalko-
zásoknak, vagy háziipari foglalkozásoknak tekintett tevékenységek 
fejlesztésében és revitalizálásában érdekelt vállalkozókat, törpe- és 
kis jogi személyeket támogató 2021. évi vissza nem térítendő eszközök 
odaítéléséről szóló pályázat (a továbbiakban: Pályázat) lebonyolítása 
szempontjából jelentős egyéb kérdéseket szabályozza.

Az eszközöket a Vajdaság AT 2021. évi költségvetéséről szóló kép-
viselőházi rendelet biztosítja a 1509 Program keretében - A gazdasági 
versenyképesség fejlesztésének ösztönzői, 1005 programtevékenység 
– Művészeti és régi foglalkozások támogatása, 411 Funkcionális be-
sorolás – Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek, 454 Gazdasági 
besorolás – Magánvállalkozások támogatása, 4541 Gazdasági besoro-
lás –Folyó támogatás magánvállalkozásoknak és 4542 gazdasági be-
sorolás – Nagyösszegű támogatások magánvállalkozásoknak, 01 00 fi-
nanszírozási forrás – Általános költségvetési jövedelmek és bevételek.

CÉL

2. szakasz

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság (a továbbiakban: 
Tartományi Titkárság) vissza nem térítendő eszközei odaítélésének 
célja a termelési folyamat fejlesztése és megóvása olyan módon, amely 
nem veszélyezteti a művészi, vagy régi foglalkozásokra, vagy a házi-
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iparra jellemző hagyományos technológiát; cél ugyanakkor a verseny-
képesség növelése, illetve a vállalkozások általános fejlődése Vajdaság 
Autonóm Tartományban.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

3. szakasz

Az eszközök rendeltetése a régi és művészi foglalkozások, illetve 
háziipari tevékenység besorolásáról, továbbá az ezek tanúsításához 
és a külön nyilvántartás vezetéséhez kiadott tanúsítványokról szóló 
szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 56/2012. szám) alapján régi 
és művészi foglalkozásként, illetve háziipari munkaként nyilvántartott 
tevékenység támogatása. 

Ilyen értelemben a hagyományos mesterség ügyességet, főleg ké-
zügyességet feltételez, olyan szakmát, amely magában foglalja az 
egyedi termékek kidolgozásának és szolgáltatások nyújtásának egész 
folyamatát, amelyek a hagyományos ismereteken és technológiákon 
alapulnak természetes anyagok felhasználásával a termelési folyamat-
ban, zömmel egyszerű szerszámok felhasználásával.

Az eszközök rendeltetése felszerelések vagy reprodukciós anyagok 
beszerzése. 

Felszerelések beszerzése alatt termelési felszerelést, valamint a ter-
melés folyamatába bekapcsolt felszerelést kell érteni. A támogatás tár-
gyát képező felszerelésnek összhangban kell lennie a gazdasági alany 
tevékenységével és professzionális felhasználásra kell hogy szolgáljon. 

A reprodukciós anyag beszerzése alatt a nyersanyagot és olyan fél-
kész terméket értünk, amelyet a feldolgozási folyamatban kell meg-
munkálni vagy átdolgozni a végső termékig, mely anyagoknak szintén 
a gazdasági alany tevékenységével kell összhangban lennie.

Az eszközök nem használhatók a következők beszerzésére:
 – beépítésre kerülő berendezések (légkondicionálók, ventiláto-

rok, riasztóberendezések, video-rendszerek, felvonók, kazánok 
és hasonlók), valamint vezetékek (vízvezeték, csatornahálózat, 
villanyvezetékek, szellőztetés, fűtés, gáz, telefon, kábeltévé, in-
ternet és más), 

 – bútor (fa, műanyag, fém, kárpitozott stb.) és a tér berendezése 
(faanyag és fémanyag, beltéri ablakárnyékolók, szőnyeg, térel-
választók, fal- és padlóburkolat és hasonlók), 

 – világítás, reklám-, világító és egyéb táblák (feliratok, kijelzők, 
pannók, stb.), 

 – prezentáló, elektronikus, irodatechnikai, audio-vizuális és ha-
sonló felszerelés (vetítők, fordítókészülékek, pénztárgépek, te-
lefon- és telefaxkészülékek, televízió, zeneberendezések, hang-
szórók, stb.),

 – kísérő felszerelés, tartalék alkatrészek, leltári tárgyak, védőfel-
szerelés és hasonlók.  

A folyósításra kerülő vissza nem térítendő eszközök nem használ-
hatók:

 – felszerelés bérlésére és lízingelésére, 
 – kapcsolt személyek közötti forgalomra,
 – szállítási és kézbesítési költségekre,
 – az exportálás, a vámolás, a spedíció költségeire,
 – kompenzációs kifizetésekre,
 – banki jutalékok és bankgarancia költségeire,
 – felszerelések javítási és felújítási költségeire, 
 – szervizelési és garancia-költségekre,
 – kiképzési költségekre,

AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

4. szakasz

Az támogatási eszközöket, felszerelés és repró anyagok beszerzési 
költségeinek támogatására hagyják jóvá, a Pályázat kiírásának napjá-
tól nem régebbi, a Pályázat tartama alatti keltezésű előszámla, ajánlat 
vagy előszerződés alapján.

A támogatást a következő összegekben hagyják jóvá:
 – felszerelésre legkevesebb 100.000,00 dinártól legfeljebb 

250.000,00 dinárig,
 – repró anyagra legkevesebb 80.000,00 dinártól legfeljebb 

200.000,00 dinárig.

Az eszközöket a számla (vételár) ÁFA-val elszámolt értékének a 
100%-ig hagyják jóvá.

A jóváhagyott eszközök összege lehet kevesebb is az igényelt ösz-
szegnél.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT

5. szakasz

Az eszközök odaítélése a Titkárság által meghirdetett Pályázat út-
ján történik.

A Pályázatot a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában teszik közzé, va-
lamint egy, a Vajdaság AT egész területét lefedő szerb nyelvű napi-
lapban, továbbá a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / 
Јавни позиви. című weboldalán.

6. szakasz

A Nyilvános pályázat szövegének kötelező elemei:
 – a Nyilvános pályázat kiírásának alapját képező aktus; 
 – a Nyilvános pályázat által előirányzott keretösszeg;
 – az eszközök rendeltetése; 
 – a pályázati jogosultság és feltételek;
 – a Pályázatra benyújtandó kérelmek módja és határideje, 
 – a kérelmek osztályozási mércéi;
 – a Pályázatra benyújtandó kötelező dokumentumok,
 – egyéb jelentőséggel bíró adatok. 

A Pályázat a de minimis állami támogatás megszerzésének az alap-
ját képezi.

A NYILVÁNOS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL JOGA

7. szakasz

I.

A Pályázaton olyan gazdasági társaságok és magánvállalkozók 
vehetnek rész, akiknek a tevékenysége régi és művészeti mestersé-
gek, illetve házműipari munkáknak számító foglalkozások megha-
tározásáról, azok tanúsítványozásának módjáról és a kiállított tanú-
sítványok külön nyilvántartásának vezetéséről szóló Szabályzat (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 56/2012.szám) alapján, régi és művészeti 
mesterségekkel, illetve házi kézműves munkákkal/tevékenységekkel 
foglalkoznak, Vajdasági AT területén van székhelyük vagy nyilván-
tartott ügyviteli egységük, (kirendeltség, kijelölt hely) és amelyek a 
Cégnyilvántartási Ügynökségnél nyilvántartásba vannak véve (a to-
vábbiakban CNYÜ): 

1. legkésőbb 2019.december 31.-én (aktív státusszal rendelkez-
nek) és 

2. törpe- vagy kis jogi személy minősítéssel rendelkeznek.

A jogi személyeket és vállalkozókat A számvitelről szóló törvény 
(Az SZK Hivatalos és Közlönye, 73/2019. szám) 6. szakaszával össz-
hangban kell besorolni. 

II.

A jelen Szabályzat szerint meghirdetett Pályázaton nem vehetnek 
részt olyan gazdasági alanyok, amelyek olyan, kapcsolt jogi szemé-
lyekkel szerepelnek egy csoportban, amelyek közül valamelyik tag 
nagy jogi személy.

Nem vehetnek részt a Pályázaton azok a gazdasági alanyok sem, 
amelyek ellen felszámolási vagy csődeljárás indult A csődeljárásról 
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009., 99/2011. szám 
– más törvény, 71/2012. szám – AB határozat, 83/2014., 113/2017., 
44/2018 és 95/2018. szám) értelmében, sem a gazdasági nehézségekkel 
küzdő gazdasági alanyok, Az állami segély odaítélésének szabályairól 
szóló rendeletnek (Az SZK Hivatalos Közlönye, 13/2010., 100/2011., 
91/2012., 37/2013., 97/2013. és 119/2014. szám) a nehézségekkel küzdő 
gazdasági szereplőkre vonatkozó definíciója értelmében. 
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A gazdasági alany elveszíti pályázati jogosultságát, amennyiben a 
kérelem tárgyát: 

 – természetes személytől vásárolta/szerezte be, kivéve, ha az el-
adó vállalkozó, valamint 

 – kapcsolt személyektől vagy társaságoktól vásárolta/szerezte be. 

A gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. szám – más törvény, 5/2015., 
44/2018. és 91/2019. szám) 62. szakasza meghatározza, a kapcsolt sze-
mélyek fogalmát.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

8. szakasz

A résztvevő a Pályázatra kérelmet nyújt át az alábbi feltételek sze-
rint:

1. teljesítette esedékes közbevételi kötelezettségeit;
2. a Pályázat megjelenését megelőző három hónapban nem csök-

kentette a foglalkoztatottjai létszámát több mint 10%-al20;
3. három egymást követő pénzügyi év bármelyik időszakában a 

vissza nem térítendő eszközökről szóló határozat napjáig nem 
részesült állami támogatásban, melynek nagysága az igényelt 
eszközökkel összesen meghaladta a 23.000.000,00 dinár össze-
get, 

4. a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben nem nyert visz-
sza nem térítendő eszközöket közpénzekből állami támogatás 
valamely más programja alapján ugyanilyen rendeltetésre. 

A Pályázat résztvevője csak egy pályázati kérelmet nyújthat be egy 
rendeltetésre (felszerelés vagy repró anyag).

A felsorolt feltételek mellett a Pályázat további feltételeket is meg-
határozhat.

A PÁLYÁZATI BEADVÁNY MELLÉKLETEI21

9. szakasz

A Pályázat résztvevője a következő dokumentumokat nyújtja be:

1.  a Pályázat jelentkezési lapjának kitöltött, aláírt és pecséttel ellá-
tott formanyomtatványát (a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.
rs / Конкурси / Јавни позиви weboldaláról kell letölteni),

2.  A gazdasági alany cégbejegyzési kivonata (a bejegyzett adatok-
ról) a Cégnyilvántartási Ügynökségtől, a Pályázat kiírásától szá-
mított 30 napnál nem régebbi (eredeti példány vagy hitelesítésre 
jogosult illetékes hatóság által hitelesített másolat),

3.  Bizonylatok (eredeti példányok vagy ezeknek az illetékes szerv 
által hitelesített fénymásolatai) a Pályázat közzétételétől számí-
tott 30 napnál nem régebbiek: 
(3-1) az Adóigazgatóság igazolását az esedékes közbevételek 

(adók és járulékok) törlesztéséről, 
(3-2) az illetékes helyi adóhivatal/adminisztráció igazolását az ere-

deti helyi közbevételekből származó kötelezettségek törleszté-
séről,

4.  A Foglalkoztatottak kötelező társadalmi biztosítási Központja 
által kiadott (FKTBK) igazolás a foglalkoztatottak számáról - a 
Pályázat kiírásának napján, valamint ugyanazon a dátumon az 
elmúlt három hónapban,

20 A Pályázat részletesen szabályozza a 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pont-
jában foglaltakat.

21 Az aláírás, kézirat és átirat hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 93/2014, 22/2015. és 87/2018. szám) 29. szakasza értelmében az alá-
írás, kézirat és átirat hitelesítésére a közjegyzők jogosultak. Kivételt képeznek 
ez a szabály alól azok a városok és községek, ahol nem neveztek ki közjegyzőt; 
itt a hitelesítést továbbra is a községi közigazgatások és bíróságok (alapfokú 
bíróságok, bírósági egységek és az alapfokú bíróságok fogadóirodái) végzik.

5.  A beszállító elő-számlája vagy árajánlata, vagy előszerződés 
a felszerelés vagy a repró anyag eladójával (eredeti példányok, 
vagy hitelesített fénymásolatok), nem régebbiek a Pályázat meg-
hirdetésének napjától, és a Pályázat tartama alatti keltezéssel.)

6.  A teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség tudatában tett 
nyilatkozatokat, amelyek a jelentkezési lap mellékleteit képezik 
(a Titkárság honlapjáról letölthetőek):
(6-1) a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
(6-2) a megadott adatok felhasználásának jóváhagyásáról,
(6-3) a státusról (a szabályzat II. fejezetének 7. szakasza),
(6-4) a kapcsolt személyekről, 
(6-5) a kisösszegű állami támogatás (de minimis) fogadásáról,
(6-6) arról, hogy nem áll fenn kettős finanszírozás,
(6-7) a Titkárság eszközeinek eddigi használatáról,
(6-8) arról, hogy nem terhelik teljesítetlen kötelezettségek,
(6-9) arról, hogy nem folyik ellene bírósági eljárás,

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a Pályázat szövegében további 
kötelező dokumentumokat kérjen.

Ha a pályázó 2018-2021. között üzleti eredményeiért elismerésben 
vagy díjban részesült, mellékelni kell az ezeket bizonyító dokumentu-
mok hitelesített másolatát.

Amennyiben a pályázónak egy vagy több terméke a gazdasági 
ügyekben illetékes minisztérium által kiadott: „régi mesterség ter-
mék”, „művészeti mesterség termék” vagy „házműipari termék” tanú-
sítvánnyal rendelkezik, abban az esetben a pályázó köteles benyújtani 
a tanúsítvány fénymásolatát, amellyel bizonyítja, hogy a pályázó A 
kiadott tanúsítványok nyilvántartásában, mint tanúsítvánnyal rendel-
kező van bejegyezve.

Idegen nyelvű dokumentum mellékelése esetén bírósági fordító ál-
tal hitelesített szerb nyelvű fordítást is mellékelni kell.

A Pályázatra benyújtott dokumentáció nem kerül visszaküldésre. 
Ha a dokumentumok beszerzése a Közigazgatási eljárásról szóló 

törvény értelmében hivatalból történik, azt kiemelten kell feltüntetni 
a kérelemben.22

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a Pályázat résztvevőitől, szük-
ség szerint, további dokumentumokat és információkat kérjen.

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

10. szakasz

A pályázati kérelmet (a kitöltött pályázati űrlap a mellékelt doku-
mentációval együtt) lezárt borítékban az alábbi címre kell elküldeni: 
Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság, Mihajlo Pupin su-
gárút 16, 21000 Újvidék; a borítékon szerepelnie kell a „JELENT-
KEZÉS A MŰVÉSZI ÉS RÉGI FOGLALKOZÁSOKNAK, VAGY 
HÁZIIPARI FOGLALKOZÁSOKNAK TEKINTETT TEVÉKENY-
SÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN ÉS REVITALIZÁLÁSÁBAN ÉRDE-
KELT VÁLLALKOZÓKAT, TÖRPE- ÉS KIS JOGI SZEMÉLYEKET 
TÁMOGATÓ 2021. ÉVI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATRA” feliratnak. A kérelmek 
személyesen is benyújthatók a tartományi közigazgatási szervek (fenti 
címen található) iktatóirodájában 900-től 1400 óráig.

A pályázatok benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a Pá-
lyázatnak a napilapban és a Titkárság weboldalán való közzétételétől 
számított 15 napnál.

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA

11. szakasz

A tartományi titkár határozattal külön Bizottságot alakít a Nyilvá-
nos pályázat lebonyolítására (a továbbiakban: Bizottság).

A Bizottság tagjait a Titkárság alkalmazottainak sorából nevezik 
ki, de külső szakemberek is szerepet kaphatnak, akik nem alkalmazot-
tai a Titkárságnak és nem dolgoznak neki. 

22 A jelentkezőnek a pályázati kérelem részét képező űrlapon nyilatkoznia 
kell arról, hogy a 9. szakasz 1. bekezdésének 2), 3) és 4) alpontjai alatt feltün-
tetett dokumentumokat egyedül szerzi be, vagy egyetért azzal, hogy azokat a 
Titkárság hivatalból beszerezze.
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A Bizottság tagjai kötelesek nyilatkozatot aláírni arról, hogy nem 
fűzi őket magánérdek a Bizottság munkájához és működéséhez, illet-
ve a pályázat lefolytatásához. 

Ha a Bizottság tagja tudomást szerez arról, hogy összeférhetetlen-
ség áll fenn, arról köteles értesíteni a Bizottság többi tagját és ki kell őt 
vonni a további munkából. 

A Pályázatra beérkezett kérelmek számától függően a tartományi 
titkár, a Bizottság elnökének javaslatára, a foglalkoztatottak közül ki-
jelöli azokat a személyeket, akik számba veszik a beérkezett kérelme-
ket, és ellenőrzik az alaki követelmények teljesülését.

A Bizottság javaslatára, ha arra szükség van, a tartományi titkár 
helyszíni ellenőrzést rendelhet el a pályázónál a pályázati adatokra és 
a megküldött dokumentumokra vonatkozóan, amiről jelentés/jegyző-
könyv készül. 

A tartományi titkár mérlegeli a Bizottság javaslatait és Határozatot 
hoz az eszközök odaítéléséről a felhasználóknak. A Határozat végle-
ges és ellene nincs helye jogorvoslatnak.

A Határozatot közzé kell tenni a Titkárság www.spriv.vojvodina.
gov.rs weboldalán a Konkursi/Odluke menüpont alatt.

12. szakasz

A Titkárság nem veszi figyelembe:

 – a késedelmes pályázatokat (a pályázati határidő letelte után be-
nyújtott)23, 

23 Időszerűnek vélendő az a kérelem, amelyet legkésőbb a határidő leteltének 
napján közvetlenül a tartományi közigazgatási szervek iktatójánál átadtak vagy 
legkésőbb azon a napon ajánlott levélként a Titkárságnak postázták, amely lát-
ható a posta vagy hasonló kézbesítő pecsétjéből vagy igazolásából.

 – a szabálytalan pályázatokat (a pályázati kiírásban a pályázók 
köréhez nem tartozó illetéktelen személyek és alanyok által be-
nyújtott, vagy a céltévesztett kérelmeket),

 – a hiányos és értelmezhetetlen pályázatokat (a szükséges bizony-
latokat nélkülöző, az aláírás nélküli, a kitöltetlen rovatokat tar-
talmazó, a ceruzával kitöltött, a faxon, vagy elektronikus postán 
megküldött, a nem a megfelelő pályázati formanyomtatványon 
megküldött, a kötelező adatokat nem tartalmazó vagy  értelmez-
hetetlen  és olvashatatlan adatokat tartalmazó és hasonlók), 

 – azokat a pályázati kérelmeket amelyekben a felszerelésre kérvé-
nyezett összeg 100.000,00 dinárt tesz ki ÁFÁ-val, illetve repró 
anyagra 80.000,00 dinárt ÁFÁ-val. 

A Bizottság elutasítja a Pályázat azon résztvevőinek pályázatait:

 – akik a Titkárság eszközeinek használói volta és nem teljesítet-
ték határidőn belül a szerződésbeli kötelezettségüket a Titkárság 
felé,

 – ha a pályázati kérelem benyújtásának napjától az eszközök 
odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig, valamint 
a kifizetés napján üzleti számlájuk zárolt.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÉRCÉI

13. szakasz

A Bizottság a benyújtott dokumentumok és az alábbi mércék alapján tesz javaslatot a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére: 

SOR
sz. MÉRCÉK PONTOK

1.

A helyi önkormányzat fejlettségi szintje, 
ahol a nyilvános pályázat résztvevőjének 

(VAT területén bejegyzett leányvállalatának) 
székhelye található

40 – 60% (kifejezetten fejletlen) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (a köztársasági átlag feletti) 0

2. A kézi munka és egyszerű szerszámok 
használatának ügyessége

nagy 15

Közepes 10

Kicsi 5

3. A támogatás felbecsült hatása a termelés 
növekedésére

Jelentős 18

Elégséges (mérsékelt) 12;

Jelentéktelen 6

Nem 0

4. Nők részvétele a tulajdonban való részvétele
Női vállalkozók 
A gazdasági társaság tulajdonosa 50%-100%-ban 5

 Tulajdonos 0-49%-ban 0

5. Természetes anyagokból készült egyedi 
tárgyak

Igen 5

Nem 0

6. Felhasználója volt a Titkárság által odaítélt 
eszközöknek a 2017-2021. év során

Nem volt felhasználója a Titkárság eszközeinek 15

Használta 1–2 alkalommal 10

Használta 3 vagy több alkalommal 0

7.
A termék/szolgáltatás minőségéért 

elismerésben és díjban részesült (a 2018-
2021. év folyamán)

Igen 5

Nem 0
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8. A gazdasági ügyekben illetékes minisztérium 
tanúsítványának tulajdonosa 

Igen 15

Nem 0

9. Az ügyvitel fenntarthatósága a hároméves 
periódusban

Magas 15

Közepes 10

Nem elegendő 5

Nem 0

10.
A támogatás felbecsült hatása a régi és 

művészi mesterségek fejlődésére Vajdaság 
AT területén

Magas 15

Közepes 10

Nem elegendő 5

Nem 0

11. A támogatás a társadalomra / helyi 
környezetre gyakorolt becsült pozitív hatása 

Magas 15

Közepes 10

Jó 5

Elégtelen 0

A felsorolt mércéken túl a Pályázat további mércéket is tartalmazhat.

SOR
sz. MÉRCÉK PONTOK

AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

14. szakasz

Az a pályázó akinek a részére Határozat alapján jóváhagyják a tá-
mogatást (a továbbiakban: eszköz használója), a támogatási szerződés 
aláírása előtt Nyilatkozatot nyújt be:

 – hogy egyetért a jóváhagyott vissza nem térítendő támogatás ösz-
szegével, továbbá arról, 

 – hogy a felszerelést nem idegeníti el vagy nem adja bérbe, illetve 
használatra más gazdasági alanynak, a Szerződés megkötésétől 
számított legalább 12 hónapig, 

 – hogy a repró anyagot nem idegeníti el, nem ruházza át más gaz-
dasági alanyra, illetve egészében felhasználja a 2021. év végéig.

Az eszközök felhasználója az eszközök felhasználásáról szóló 
szerződés megkötése előtt köteles külön célszámlát nyitni a Kincstári 
Igazgatóságnál vagy megküldeni a külön rendeltetésű számla meglé-
téről szóló bizonyítékot (az aláírási címpéldány fénymásolatát a köz-
pénzek felhasználójának egységes számával).

A Határozat alapján az eszközök felhasználójával a Titkárság szer-
ződést köt, amely szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettsége-
ket. 

Az eszközök felhasználó köteles a szerződéskötés alkalmával bizto-
sítékot átadni, nevezetesen egy üzleti bankban regisztrált bianco ma-
gánváltót váltó-meghatalmazással.

A vissza nem térítendő eszközök kifizetését a szerződés megkötését 
követően Vajdaság AT költségvetésébe beáramló eszközöknek megfe-
lelő ütemben kell végezni.

AZ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓJÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI

15. szakasz

Az eszközök felhasználója köteles:

 – a felszerelést jól látható módon matricával megjelölni (ameny-
nyiben a beszerzés tárgya felszerelés), amelyet a szerződés alá-
írásakor vett át a Titkárságtól,

 – minden nyilvános kiadványban feltüntetni, hogy a felszerelés 
vagy a repró anyag-beszerzési költségeinek támogatásában Vaj-
daság AT, a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság vett 
részt, 

 – a Titkárságnak lehetővé tenni az ellenőrzést a szerződéskötéstől 
számított 12 hónapon át,

 – a költségvetési felügyelőségnek lehetővé tenni, hogy ellenőrizze 
az eszközök rendeltetésszerű és törvényes felhasználását.

A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK TELJESÍTÉSÉNEK 
ELLENŐRZÉSE

16. szakasz

Az eszköz felhasználója köteles a Titkárságnak írásos/narratív 
(meghatalmazott személy által aláírt és hitelesített) pénzügyi jelentést 
benyújtani. A pénzügyi jelentésnek bizonyítékokat kell tartalmaznia 
a felhasznált költségvetési eszközökről, komplett dokumentációval, 
amellyel igazolja a kapott eszközök rendeltetésszerű és törvényszerű 
felhasználását (bankkivonatok, számlák, szerződések és más pénz-
ügyi dokumentáció) meghatalmazott személyek által hitelesítve. Az 
említett jelentéseket az eszközök felhasználója legkésőbb 5 nappal a 
projekt realizálására szerződésben megállapított határidő után köteles 
benyújtani.

A Titkárság, mint az eszközök folyósítója, fenntartja a jogot, hogy 
az eszközök felhasználójától, szükség szerint, további dokumentumo-
kat és adatokat kérjen.

A helyszíni ellenőrzés a szerződés aláírását követő 12 hónapig bo-
nyolítható le, amit a Titkárság illetékes személye, vagy a tartományi 
titkárnak az ellenőrző bizottság megalakításáról szóló határozatával 
kinevezett Bizottság végez el.

A szerződés tárgyát képező Vajdaság autonóm tartományi költség-
vetési eszközök az anyagi-pénzügyi gazdálkodás és az eszközök jog-
szerű és rendeltetésszerű felhasználásáról rendelkező törvény alkal-
mazásának ellenőrzése alá tartoznak, amit Vajdaság AT költségvetési 
felügyelősége végez el.

HATÁRIDŐ-SZÁMÍTÁS

17. szakasz

A napokban megszabott határidő attól a naptól számítódik, amikor 
megjelent, megszületett vagy megköttetett a szóban forgó jogi aktus 
(szabályzat, nyilvános pályázat, határozat vagy szerződés) és a sza-
bályzatban, nyilvános pályázatban, határozatban vagy szerződésben 
megjelölt utolsó nap elmúltával végződik. 

A hetekben, hónapokban vagy években megszabott határidő azon a 
napon végződik, amely neve és száma alapján egybeesik az esemény 
létrejöttének napjával, amelytől a határidő számítódik, amennyiben 
ilyen nap nincs az utolsó hónapban, a határidő a hónap utolsó napjával 
végződik.

A határidő végét naptári nap is jelölheti.
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Ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a szerv mű-
ködése szünetel, a határidő a soron következő munkanapig tolódik ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK24

18. szakasz

A jelen Szabályzat hatályba lépésének napjával a művészi és régi 
foglalkozásoknak, vagy háziipari foglalkozásoknak tekintett tevé-
kenységek fejlesztésében és revitalizálásában érdekelt vállalkozókat, 
törpe- és kis jogi személyeket támogató 2020. évi eszközök odaítélé-
séről szóló 144-401-7094/2019-02 számú, 2019. december 24-én meg-
hozott Szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 1/2020 szám).

19. szakasz

A Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételtől 
számított nyolcadik napon lép hatályba. 

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

Szám: 144-401-724/2021-02
Dátum: 2021. február 18.

Dr Nenad Ivanišević,
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁR

241.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/14, 37/2014., 54/2014. szám – más 
rendelet, 37/2016., 29/2017, 24/2019. és 66/2020 szám) 16., 24. és 43. 
szakasza alapján, a tartományi gazdasági és turisztikai titkár 

SZABÁLYZATOT 
HOZ

 A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
IDEGENFORGALMI POTENCIÁLJÁNAK

 FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS PROJEKTEK 
2021. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL A 

GAZDASÁGI ALANYOK RÉSZÉRE ODAÍTÉLENDŐ VISSZA 
NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖKRŐL 

 
A TURISZTIKAI SZUPRASTRUKTÚRÁK LÉTESÍTMÉNYEI 

SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE ÉS KAPACITÁSÁNAK 
NÖVELÉSE

Általános rendelkezések

1. szakasz

A turisztikai szuprastruktúrák létesítményei színvonalának emelé-
sét és kapacitásának növelését célzó, a Vajdaság Autonóm Tartomány 
idegenforgalmi potenciáljának fejlesztése szempontjából jelentős pro-
jektek 2021. évi társfinanszírozása céljából a gazdasági alanyok részé-
re odaítélendő vissza nem térítendő eszközökről szóló Szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a vissza nem térítendő támo-
gatások odaítélésének céljait, feltételeit, rendeltetését és eljárását, va-
lamint a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére vonatkozó egyéb 
jelentőséggel bíró elemeket. 

A célok 

2. szakasz

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) vissza nem térítendő eszközöket ítél oda, amelyek Vajdaság 
AT 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rende-
lettel biztosítottak a turizmus területének rendezésére és fejlesztésére, 
programtevékenység – Vajdaság AT turisztikai potenciáljának erősí-

24 Valamennyi neutrális hímnemben leírt kifejezés tartalmazza ugyanazon 
nőnemű kifejezéseket is.

tése, gazdasági besorolás–  magánvállalatoknak szánt támogatások, 
gazdasági besorolás – magánvállalatok nagyösszegű támogatása a 
Vajdaság AT költségvetési bevételei finanszírozási forrásból – Vajda-
ság AT turisztikai kínálatának fejlesztése céljából, a következő támo-
gatások révén: 

 – Vajdaság AT idegenforgalmi fejlesztésének támogatása gazdasá-
gi alanyok munkájának ösztönzésével a vendéglátói létesítmé-
nyek szolgáltatásai minőségének javítására, 

 – Vajdaság AT idegenforgalmi ajánlatai versenyképességének elő-
mozdítása,

 –  Az éjszakázások és a turisták meghosszabbított tartózkodása 
számának növelése Vajdaság AT területén a szolgáltatások mi-
nőségének előmozdításával és idegenforgalmi tartalmak bővíté-
sével a meglévő vendéglátóipari létesítményekben,

 – a gazdasági alanyok bevétele növekedésének ösztönzése és új 
munkahelyek nyitása, ezáltal a Szerb Köztársaság adóbevételei-
nek és illetékeinek növelése. 

Az eszközök odaítélésére irányuló pályázat 

3. szakasz  

A Szabályzat 2. szakaszában megjelölt eszközök legalább egyszer 
évente kerülnek kiutalásra, a vissza nem térítendő eszközök gazdasági 
alanyoknak történő odaítélésére vonatkozó pályázat alapján, a Vajda-
ság AT turisztikai potenciáljának fejlesztése szempontjából jelentős 
projektek társfinanszírozására 2021-ben (a továbbiakban: a Pályázat). 

A Pályázat kötelező elemei: A Pályázat kötelező elemei: a Pályázat 
kiírásának alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, az eszközök 
rendeltetése, a rendelkezésre álló teljes eszközök összege rendeltetés 
szerint, a projekt megvalósításának határideje, a pályázati részvételre 
vonatkozó jogosultság és feltételek, a pályázás módja és határideje, 
a pályázatok értékelésének követelményei és mércéi, a kötelezően 
melléklendő dokumentumok, valamint a pályázat lebonyolítása és a 
pályázó minősítése szempontjából fontos egyéb adatok. 

A Pályázat szövege Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lap-
jában és a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldalán jelenik 
meg, valamint a Vajdaság AT területén terjesztett napilapok egyiké-
ben. 

A pályázati határidő nem lehet rövidebb a közzétételtől számított 
15 napnál.

Az eszközök rendeltetése

4. szakasz

Az eszközök rendeltetése a következő projektekre vonatkozik:

1.  Idegenforgalmi struktúrával rendelkező létesítmények minőségé-
nek és kapacitásának emelése társfinanszírozás által:
A) építés, hozzáépítés, újjáépítés, szanálás és vendéglátó objektu-

mok beruházási karbantartása, A tervezésről és építésről szóló 
törvénnyel összhangban; 

B) Műszaki tervdokumentumok kidolgozása az 1 pont A alatti te-
vékenységekre.

2.  Az idegenforgalmi szuprastrukturális létesítmények szolgáltatá-
sa minőségének és egyéb idegenforgalmi tartalmak előmozdítása 
társfinanszírozás révén:

 – Vendéglátóipari létesítmények felszerelése egyéb tartalmakkal, 
A tervezésről és építésről szóló törvénynek megfelelően. 

Elfogadható költségek:

Az 1. pont A alatt:
 – a létesítmény építése felöleli: az előzetes munkálatokat, építé-

si előkészítő munkálatokat, a létesítmény építését és az építés 
szakmai felügyeletét az építés alatt, 

 – a létesítmény bővítése: építési és egyéb munkálatok, amelyek-
kel új terület épül a létesítmény meglévő méretein kívül, ráépí-
tés a létesítményre, amellyel építészeti, funkcionális és műszaki 
egészet képez,

 – a létesítmény felújítása: építészeti és egyéb munkálatok végzése 
a meglévő létesítményen annak meglévő méretén és volumenén 
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belül, amely munkálatok kihatnak a létesítmény iránti igények 
teljesülésére, megváltoztatják a technológiai folyamatot és a lé-
tesítmény kinézetét vagy növelik a funkcionális egységek szá-
mát, cserélik a berendezéseket, gépeket, felszerelést és szerelé-
keket, növelik a kapacitásukat,

 – a létesítmény adaptálása: építési és egyéb munkálatok végzése 
a meglévő létesítményen, amelyek megváltoztatják a tér szerve-
zettségét a létesítményben, kicserélik a berendezéseket, gépe-
ket, felszerelést, szerelékeket azonos kapacitásúakra, nem befo-
lyásolva a létesítmény stabilitását és biztonságát, nem cserélik a 
szerkezeti elemeket sem a létesítmény küllemét, nem befolyá-
solják a szomszédos létesítmények biztonságát, a közlekedést, 
tűzvédelmet és környezetvédelmet,

 – a létesítmény helyreállítása: munkálatok a meglévő létesítmé-
nyen, amelyek során javítják a berendezéseket, gépeket és fel-
szerelést, illetve cserélik a létesítmény szerkezeti elemeit, de 
nem változtatnak a küllemen, nincsenek hatással a szomszédos 
létesítmények, a közlekedés és a környezet biztonságára, sem 
a természeti és az ingatlan kulturális javak, illetve azok védett 
környezetének védelmére, kivéve restaurátori és konzervátori 
munkálatok, valamint revitalizációs munkálatok esetén,

 – a létesítmény beruházásos karbantartása: építési és kisipari, 
illetve egyéb munkálatok végzése a létesítmény fajtájától füg-
gően, a létesítmény hasznosítási feltételeinek javítása céljából. 

Az 1. pont A B)
A projekt-műszaki dokumentumok kidolgozása az 1. Pont A alatti 

tevékenységek kivitelezésére és a meghatalmazott személy hitelesíté-
sére A tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban csakúgy, 
mint új idegenforgalmi létesítményekre, amiket a greenfield rend-
szer alapján építettek ki vagy lerombolt létesítmények újjáépítése a 
brownfield elv alapján.

A 2. pont alatt.
Vendéglátólétesítmények felszerelése további tartalmakkal, ame-

lyek hatással vannak a turisták meghosszabbított tartózkodására 
(sportterep, edzőterem, biliárdterem és asztalitenisz, kuglizó, nyitott 
és fedett medence, gyermekjátszótér, spa és wellness központ stb.), vi-
lágító reklám-, és egyéb táblák (feliratok, kijelzők, pannók, stb.).

A jóváhagyott projekthez kapcsolódó valamennyi pénzeszköz az 
eszközök felhasználójának nevére legyen számlázva, illetve az esz-
közök felhasználójának nevére kiadott számlákon legyen kimutatva. 

Az előző fejezetben megnevezett pénzeszközöket a beszállítók és 
a szolgáltatásnyújtók folyószámlájára szükséges befizetni (készpénz-
mentes fizetésmód), kivéve azokat a pénzeszközöket, amelyeknek 
fizetésmódját az a szerződés határozza meg, amelyet az eszközök fel-
használója kötött Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjával, 
DOO Újvidék, a turizmus fejlesztésére szánt hosszú lejáratú hitelekre 
kiírt pályázat alapján.

Nem elfogadható költségek:

 – visszamaradt adósságok, veszteségek és kamatok,
 – adó- és vámköltségek, keresetek, szerencsejátékok szervezése 

és hasonlók,
 – földek vagy létesítmények vásárlása,
 – valuta átváltása során keletkező veszteségek,
 – kísérő illetékek fizetése,
 – bútor (fa, PVC, fém, kárpitozott, stb.),
 – légkondicionáló-amelyek nem a rendszer részei, ventiláto-

rok-amelyek nem a rendszer részei,
 – megegyezés során keletkezett költségek,
 – a Titkárság által társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó 

költségek,
 – szállítási és utazási költség, valamint minden más kapcsolódó 

költség, amelyek nincsenek az elfogadható költségek közé so-
rolva.

A pályázati jogosultság 

5. szakasz

A Pályázaton való részvételre azok a törpe- és kis gazdasági társa-
ságok és vállalkozók jogosultak, (a továbbiakban: a Pályázó) akik be 

vannak jegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (a továbbiak-
ban: GNYÜ) nyilvántartásában aktív státusszal.

Pályázati feltételek

6. szakasz

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 
 – hogy a Cégnyilvántartási Ügynökség nyilvántartásában sze-

repel, és Vajdaság AT területén székhellyel, illetve bejegyzett 
kirendeltséggel rendelkezik, valamint a Turisztikai Nyilvántar-
tásba bejegyezték.25

 – teljesítette az esedékes közbevételi kötelezettségeit,
 – nem indult ellene csődeljárás és felszámolási eljárás,
 – nem tartozik a kapcsolt személyek csoportjába, amelyben egyes 

tagok nagy jogi személyek,
 – nem használt eszközöket más alapon ugyanerre a célra,
 – nincsenek teljesítetlen szerződéses kötelezettségei a Titkárság 

irányába, 
 – nincsenek nehézségei, a nehézséggel küzdő gazdasági alany 

definíciója szerint, összhangban az állami támogatás folyósítási 
szabályairól szóló rendelettel,

 – pozitív üzleti mérleggel bír (az üzletben nettó jövedelemre tett 
szert),

 – a Pályázó és a berendezés beszállítója, illetve a szolgáltatásnyúj-
tó nem kapcsolt személyek a törvény alapján,

 – bármely időszakban, három egymást követő fiskális év folya-
mán, a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló döntés 
meghozatalának napjával bezárólag nem vett fel engedélyezett 
de minimis állami segítséget, amelynek összege a kért eszkö-
zökkel együtt meghaladta volna a 23.000.000,00 dinárt,

 – a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi ön-
kormányzati egység nem rendelkezik többségi tulajdonrészese-
déssel.

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
 – hogy fő tevékenységeként vendéglátói tevékenységet folytasson 

vagy legyen olyan bejegyzett részlege, amely vendéglátói tevé-
kenységet végez,

 – hogy az illetékes szerv ügyiratot adott ki, amely az adott loká-
ción megszabja az építés szabályait, vagy az építési munkálatok 
kivitelezését, vagy az illetékes szervhez kérelmet nyújtottak be 
olyan ügyirat kiadására, amely az adott lokáción megszabja az 
építés szabályait, vagy az építési munkálatok kivitelezését26 (Az 
eszközök А rendeltetése 1. pontjához), 

 – hogy a bérleti/albérleti szerződés legkevesebb 24 hónapra szól 
a Pályázat kiírásának napjától számítva, amennyiben a Pályázó 
nem tulajdonosa a létesítménynek,

A felsorolt feltételeken kívül a Pályázat kiírása további feltételeket 
is meghatározhat.

A Pályázatra benyújtandó dokumentáció

7. szakasz

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni27:

1.  Kitöltött és aláírt hitelesített pályázati jelentkezési űrlap (letölthe-
tő a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldaláról), 

25 A Pályázat részletesen szabályozza a 6. szakasz 1. pontjában foglaltakat.

26 építésre, bővítésre és újjáépítésre vonatkozik A tervezésről és építésről 
szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009., 64/2010., 
24/2011., 121/2012., 42/2013., 42/2013., 50/2013., 98/2013., 132/2014., 145/2014., 
83/2018., 31/2019., 37/2019. és 9/2020. szám) (helyi feltételekről szóló határozat, 
építési engedély)

27 Az aláírás, kézirat és átirat hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 93/2014, 22/2015. és 87/2018. szám) 29. szakasza értelmében az alá-
írás, kézirat és átirat hitelesítésére a közjegyzők jogosultak. Kivételt képeznek 
ez a szabály alól azok a városok és községek, ahol nem neveztek ki közjegyzőt; 
itt a hitelesítést továbbra is a községi közigazgatások és bíróságok (alapfokú 
bíróságok, bírósági egységek és az alapfokú bíróságok fogadóirodái) végzik.
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2.  a Cégnyilvántartási Ügynökség (CNYÜ) által kiállított, a gaz-
dasági alany cégbejegyzésről szóló cégkivonat (a bejegyzett ada-
tokkal), valamint a gazdasági alany a Turisztikai Nyilvántartásba 
vételéről szóló kivonat illetve bizonylat, amely nem régebbi a Pá-
lyázat kiírásának időpontjától (eredeti példány, vagy az illetékes 
szervnél hitelesített fénymásolat),

3.  Bizonylatok:
 – az adóhivataltól, hogy a pályázó kifizette esedékes adóit és já-

rulékait, amely nem régebbi a Pályázat közzétételének napjától 
(eredeti példány, vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat), 

 – az illetékes helyi adóhivataltól, hogy a pályázó eleget tett köte-
lezettségeinek az eredeti helyi közbevételek alapján, amely nem 
régebbi a Pályázat kiírási dátumánál (eredeti példány, vagy köz-
jegyző által hitelesített fénymásolat),

4.  Jelentés és űrlapok28:
a) a 6. szakasz. 1. és 8. pontjával összhangban, azok a gazdasági 

alanyok amelyek a kettős könyvelési rendszer szerint vezetik 
üzleti könyveiket – a CNYÜ-nek átadott statisztikai szükségle-
tekre december 31-i állással készült jelentés másolatát, arra az 
évre, amely megelőzi a Pályázat kiírásának évét (űrlapok: mér-
leg, eredménykimutatás és statisztikai mérleg)29, 

b) Mérleg – a forgalom áttekintése és a főkönyv számlaegyenlege 
a Pályázat kiírásának hónapját megelőző hónap utolsó napján 
(a gazdasági alanyok esetében, amelyeket a január 1-től terjedő 
időszakban alapítottak, abban az évben, amelyben kihirdették a 
Pályázatot), a 6. szakasz 1. pontjával és 8. pontjával összhang-
ban,

c) Átalányadót fizető adókötelezettek: a KPO űrlap másolata, az 
összes kereskedelmi bank igazolása a számlaforgalomról és az 
egyéni vállalkozás bevételeire kivetett személyi jövedelemadó-
ról szóló végzés másolata a 6. szakasz 1. pontjára és 8. pontjára 
vonatkozóan.
Az a.) és b.) pont alatt felsorolt jelentések és űrlapok a Pályázat 
kiírását megelőző két évre vonatkozóan kell átadni, figyelem-
be véve a gazdasági alany cégnyilvántartásba vételének évét.

5.  Bizonylat a kötelező társadalombiztosítás központi nyilvántar-
tásából a foglalkoztatottak számáról – benyújtott biztosítási be-
jelentésekről bezárólag a Pályázat kiírásának hónapját megelőző 
hónap utolsó napjával,

6.  A Pályázat kiírásának napjától nem régebbi bizonyíték arról, 
hogy a Pályázó jelentkezésének tárgyát képező ingatlan, amelyen 
a beruházást megvalósítják, a tulajdonában van (az ingatlan-nyil-
vántartásból vett kivonat eredeti példánya vagy közjegyzőnél, 
bíróságon hitelesített fénymásolata);

7.  Szerződés a Pályázó jelentkezésének tárgyát képező, a beruhá-
zás megvalósítására szolgáló ingatlan bérletéről vagy albérletéről 
(eredeti példány, vagy közjegyzőnél bíróságon hitelesített fény-
másolat), amennyiben az ingatlan nem a Pályázó tulajdonát ké-
pezi, 

8.  Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata, amellyel a bérlőnek/
albérlőnek engedélyezi a jelentkezés tárgyát képező munkálatok 
végzését (eredeti példány, vagy közjegyzőnél, bíróságon hitelesí-
tett fénymásolat), amennyiben az ingatlan nem a Pályázó tulaj-
donában van30;

28 Abban az esetben, ha a pályázati jelentkezés beadásának határideje a sta-
tisztikai szükségletekre és pénzügyi jelentésekre vonatkozó jelentés beadásá-
nak törvényi határideje előtt lejár, a Pályázó köteles a kötelező dokumentációval 
együtt benyújtani a zárólapot (a bruttó mérleg áttekintését) a pályázat meghirde-
tését megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben a Pályázó az Eszközfelhasználó 
is egyben, a Pályázó köteles a dokumentációt a Pályázatra beadandó kötelező 
dokumentumok 4. pontjával összhangban benyújtani, a megvalósított projektről 
szóló jelentés benyújtása előtt.

A Pályázó a felelős a benyújtott pénzügyi jelentések helyességéért. Abban 
az esetben, ha bármilyen változás áll be a benyújtott pénzügyi jelentésekben, 
a Pályázó köteles a változásoktól számított 5 napon belül eljuttatni őket a tit-
kársághoz.

29 Annak a Pályázónak, aki a 2018. év során egyszerűsített könyvelési rend-
szer szerint vezette a könyvvitelét, a 2018. évre vonatkozóan be kell nyújtania 
a személyi jövedelemadóra vonatkozó adómérlege másolatát az önálló munka-
végzésből fakadó bevételekre vonatkozóan (PB2 űrlap), az Adóhivatal átvételi 
elismervényével egyetemben.

30 A nyilatkozatot nem szükséges benyújtani, ha a bérbeadó a szerződésben 
engedélyezte a jelentkezés tárgyát képező munkálatok elvégzését.

9.  A meghatalmazó személy hitelesített és aláírt nyilatkozata a szál-
láskapacitásokról, mellyel a vendéglátó létesítmények rendelkez-
nek, 

10.  A megfelelő szerv létesítményének kategorizációjáról szóló vég-
zés abban az esetben, ha a létesítményt kategorizálták (eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat), 

11.  A kifizetett tartózkodási díjról szóló bizonylat, 
12.  A teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség mellett adott 

nyilatkozatok a jelentkezési űrlap mellékleteként (a Titkárság 
honlapján): 
 – a Pályázatban megszabott feltételek elfogadásáról,
 – hogy a jelentkezésben megadott adatok igazak és hitelesek,
 – hogy nincsenek nem teljesített kötelezettségei a Tartományi 

Gazdasági és Turisztikai Titkárság és annak jogelődje felé,
 – a fogadott és engedélyezett de minimis állami segítségről három 

egymás utáni adóévben, a jelentkezés benyújtásának napjával 
bezárólag31, 

 – egyetértés a beadott adatok felhasználásával,
 – a Titkárság eszközeinek eddigi használatáról,
 – nem tartozik a kapcsolt személyek csoportjába, amelyben egyes 

tagok nagy jogi személyek,
 – hogy a Pályázó és a berendezés beszállítója, illetve a szolgálta-

tások elvégzője nem képeznek kapcsolt személyeket a törvény 
értelmében,

 – hogy a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 
önkormányzati egység nem rendelkezik többségi tulajdonrésze-
sedéssel.

További dokumentumok:

Az 1.A pont alatt. Az eszközök rendeltetése:
 – illetékes szerv okirata az építési munkálatok végzéséről ezen 

Szabályzat további feltételei 6. szakaszának 2. pontjával össz-
hangban (eredeti és a közjegyző/illetékes bíróság által hitelesí-
tett fénymásolat),32

 – A munkálatok és a felszerelés előzetes felmérése és előszámlája, 
kiállítva egy felelős tervező részéről (eredeti példány, vagy köz-
jegyzőnél/illetékes bíróságon hitelesített fénymásolat), (Az 1.A 
pont alatt. Az eszközök rendeltetése)

Az 1.B pont alatt. Az eszközök rendeltetése:
 – Számla vagy számla-szállítólevél, vagy szerződés-szállítólevél 

(eredeti vagy a pályázó által hitelesített fénymásolat) (az 1. B. 
Pontnál Eszközök rendeltetése)33,

 – Előszámla vagy előszámla-szállítólevél, vagy előszerző-
dés-szállítólevél (eredeti vagy a pályázó által hitelesített fény-
másolat) (az 1. B. Pontnál Eszközök rendeltetése)34

A 2. pont alatt. Az eszközök rendeltetése:
 – Számla vagy számla-szállítólevél, vagy szerződés-szállítólevél 

(eredeti vagy hitelesített fénymásolat a Pályázó részéről), 
 – Előszámla vagy előszámla-szállítólevél, vagy előszerző-

dés-szállítólevél (eredeti vagy hitelesített fénymásolat a Pályázó 
részéről),

A Pályázó további dokumentumokat is benyújthat, amelyek megíté-
lése szerint jelentősek az ösztönző eszközök odaítélésének kritériumai 
szempontjából.

31 A Pályázatra való jelentkezés benyújtásának napjától a szerződés aláírásá-
nak napjáig terjedő időszakban, ha a Pályázó egyben az eszközök felhasználója 
is, a Pályázó köteles tájékoztatni a Titkárságot a bekövetkezett változásokról, 
amelyek kihathatnának a de minimis állami segély túllépésére.

32 Abban az esetben, ha a Pályázó kéréssel fordult az illetékes szervhez a szó-
ban forgó okirat beszerzése érdekében, a pályázati jelentkezésben beadvánnyal 
kell bizonyítani a kérelem beadását az illetékes szervhez.

33 A számla, a számla-szállítólevél vagy a szerződés-szállítólevél teljessé-
gében össze kell, legyen hangolva a jelentkezés tárgyával az 1B és 2. pontok 
esetében az Eszközök rendeltetése szakaszban.

34 Az elő-számla vagy előszámla-szállítólevél vagy előszerződés-szállítóle-
vél teljességében össze kell, legyen hangolva a jelentkezés tárgyával az Eszkö-
zök rendeltetése 1B és 2. pontja esetében.
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Az idegen nyelven mellékelt dokumentumok esetében bírósági tol-
mács által hitelesített szerb nyelvű fordítást is szükséges benyújtani.

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a pályázat benyújtójától, szük-
ség szerint, további dokumentumokat és információkat kérjen be.

Amennyiben a dokumentumok beszerzése hivatalból történik, ösz-
szhangban az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény rendel-
kezéseivel, ezt kifejezetten hangsúlyozni szükséges a pályázati jelent-
kezésben.35

A felsorolt feltételeken kívül a Pályázat kiírása további feltételeket 
is meghatározhat.

A pályázati dokumentációt nem küldik vissza.

A pályázatok elbírálása

8. szakasz

A beérkezett jelentkezéseket a mellékelt dokumentációval a jelent-
kezések áttekintésére, értékelésére és az eszközök odaítéléséről szóló 
javaslatok megtételére szolgáló bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) 
dolgozza fel. 

A Bizottság a tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a további-
akban: a tartományi titkár) végzésével alakul meg. 

A Bizottság tagjait a Tartományi Titkárság dolgozói közül kell ki-
nevezni, de a nyilvános pályázat tárgyának szakértői is bevonhatók.

A Pályázatra érkezett jelentkezések számától függően a tartományi 
titkár a Bizottság elnökének javaslatára az alkalmazottak soraiból ki-
jelöli azokat a személyeket, akik ellenőrzik és nyilvántartásba veszik a 
jelentkezések alaki szabályosságát.

A Bizottság tagja nem lehetnek egyidejűleg pályázók is a folyamat-
ban lévő pályázaton, és kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot 
kitölteni.

35 A Pályázónak a pályázati jelentkezés részét képező űrlapon nyilatkoznia 
kell arról, hogy a kötelező dokumentáció 2. és 3. pontjában megnevezett doku-
mentumokat maga szerzi be, vagy egyetért azzal, hogy ezt tegye meg a Titkár-
ság hivatalból.

Az adatok hitelességét a Bizottság a benyújtott dokumentumok és 
a kérelmező felelős személye által aláírt nyilatkozat alapján állapítja 
meg.

Szükség szerint a tartományi titkár utasíthatja a Bizottságot, hogy 
kiegészítő ellenőrzéssel vesse össze a pályázati adatlapban és a becsatolt 
dokumentumokban szereplő adatokat a pályázónál megállapított hely-
színi tényállással, amiről beszámolót/jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A Bizottság visszautasítja a pályázatot, ha:
1. határidőn túl adták be (a pályázati határidő lejárta után átadott 

pályázati adatlapok). Határidőben átadott pályázatnak számít 
az, amelyet legkésőbb a pályázat lejáratának napján közvetle-
nül a titkárság iktatójában átadtak, vagy legkésőbb ugyanaznap 
a titkárság címére postai úton elküldtek, és ez a posta vagy más 
hivatásos kézbesítő bélyegzőjén vagy igazolásán látható,

2. nem engedélyezettek (amelyeket olyan illetéktelen személyek 
és alanyok nyújtottak be, akiket a Pályázat nem irányoz elő, to-
vábbá azok, amelyek nem a Pályázatban meghirdetett rendelte-
tésekre vonatkoznak, és amelyek ellentétben állnak a Szabály-
zat és a Pályázat rendelkezéseivel),

3. a hiányos és érthetetlen (az összes szükséges bizonyítékot nem 
tartalmazó, az aláírás nélküli, az üres rovatokat tartalmazó, a 
ceruzával kitöltött, a faxon vagy villámpostán (e-mail) küldött, 
a nem a megfelelő formanyomtatványon benyújtott, a megfele-
lő és kötelező adatokat nélkülöző, az érthetetlen és olvashatat-
lan adatokat tartalmazó stb.) kérelmeket, amelyekhez nem csa-
tolták a szükséges, kért dokumentumokat;

4. beigazolódik, hogy megszabott határidőre nem teljesítették a 
Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság vagy jogelődje 
(a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogú-
sági Titkárság) iránti korábbi szerződéses kötelezettségüket,

5. amelyek üzleti számlája a nyilvános pályázatra való kérelem 
benyújtásának napjától az eszközök odaítéléséről szóló határo-
zat meghozatalának napjáig zárolva van. 

6. beigazolódik, hogy az adatlapban szereplő projektnek a Titkár-
ság társfinanszírozója.

A támogatás odaítélésének követelményei

9. szakasz

Az eszközök odaítéléséről való döntéshozatal során a következő mércéket veszik számba: 

MÉRCÉK PONT

 Igen Nem

1.  A projekt összehangoltsága a Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájával és Vajdaság AT Turizmusfejlesz-
tési Programjával 10 0

2.  A helyi önkormányzatok ismertetőjegyei a Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájával a 2016-tól 2025-ig 
terjedő időszakban, mint az idegenforgalmi úticélok része  (az 1. És 2. Pontokra vonatkozóan az eszközök rendelte-
tése és vonatkozik a pályázati kérelem tárágyát képező létesítmény székhelyére)

10 0

3. A kérelem tárgyát képező létesítmény védett kulturális értéket vagy kulturális értéket képvisel 15 0

4.  A Titkárság eszközeinek használata a Pályázat megjelenése előtti kétéves időszakban (az említett rendeltetésekre a 
Szabályzatból) 0 15

5.  A hölgyek részvétele a gazdasági alany feletti tulajdonban és igazgatásban/ a vállalkozói üzlet alapításában kumu-
latívan 10 0

6. A helyi önkormányzatok fejlettségi szintje (a létesítmény székhelyére vonatkozik, ami a kérelem tárgya)

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag felett és a köztársasági átlag 80%-a és 100%-a között 5

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag  60%-a és 80%-a között 1;

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag 60%-a alatt 15

7. Foglalkoztatottak száma

- 5-ig 5

- 6-től 10-ig 10

- 10 felett 15

8. Piaci teljesítőképesség 10 0

9. Díjak és elismerések tulajdonosa a 2015-2021. közötti időszakban elért üzleti eredményekért 10 0
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10. A Pályázó gazdasági alanya standardok és tanúsítványok tulajdonosa 10 0

11. A létesítmény Booking vagy ekvivalens - ≥ 75% legmagasabb érték általi felbecslése 15 0

12. A projekt gazdasági és funkcionális indokoltsága

 Indokolt 5

 Nagyon indokolt 10

 Kivételesen indokolt 15

13.  Várható hozzájárulás a standardok és minőség elmozdításához 0-30

14. A projekt eredetisége és autentikus volta

 Eredeti 5

 Nagyon eredeti 10

 Kivételesen eredeti 15

15. A projekt fenntarthatósága a pénzügyi támogatás végeztével 

 Fenntartható 5

 Nagyon fenntartható 10

 Kivételesen fenntartható 15

16.  Végzés a létesítmény kategorizálásáról, mely a kérelem tárgya (Szabályzat az elszállásolási vendéglátóipari létesít-
mények kategorizációjáról) 15 0

17. A gazdasági alany rendelkezésére álló szálláskapacitások

- 5-től 15-ig 5

- 16-től 20-ig 10

- 21-től 50-ig 15

- 50 egyed felett 20

18. A kifizetett tartózkodási illeték összege 

- 100.000,00 dinár alatt 5

- 100 000,00-től 500 000,00-ig 10

- 500 000,00 felett dinár 15

19. A projekt jelentősége Vajdaság AT turisztikai kínálatának bővítése szempontjából 0-30

A felsorolt követelmények mellett a pályázati kiírásban további követelmények határozhatók meg.

Az eszközök odaítélésének eljárása és a döntés

10. szakasz

A Bizottság a Szabályzat 9. szakaszába foglalt kritériumok alapján 
értékeli a jelentkezéseket, elkészíti a bejelentett projektek értékelési és 
rangsorolási listáját, ennek alapján pedig a jelentkezések értékeléséről 
szóló jelentést. 

A jelentés alapján a Bizottság javaslatot tesz az eszközök szétosz-
tására.

A tartományi titkár mérlegeli a Bizottság jelentését és javaslatát, 
és döntést hoz az eszközök odaítéléséről (a továbbiakban: a Döntés)

A Döntés végleges és ellene nincs helye jogorvoslatnak.
A Pályázó, akinek jóváhagytak összegeket, nem vetheti revízió alá 

a projekt költségvetését. 
Az eszközök felhasználója köteles az attól a naptól számított hét-

napos határidőben, amikor a Döntést közzétették a Titkárság webol-
dalán, benyújtani: 

(1) aláírt és hitelesített nyilatkozatot arról, hogy egyetért az eszkö-
zök jóváhagyott összegével, 

(2) a Pályázó regisztrálásáról szóló kivonatot az CNYÜ-ből (a nyil-
vántartott adatokkal), (az eredetit vagy illetékes szervnél hitele-
sített fénymásolatot), abban az esetben, amikor a pályázati do-
kumentációban benyújtott kivonat az CNYÜ-ből a pályázó re-
gisztrálásáról (a nyilvántartott adatokkal) az előtt lett kiadva, 
hogy változásokat regisztráltak,

(3) aláírt és hitelesített nyilatkozatot, hogy a jelentkezés tárgyát 
nem fogja elidegeníteni, vagy másik gazdasági alanynak bérbe 
vagy használatra adni a Titkárság beleegyezése nélkül legkeve-

sebb 24 hónapig a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről 
szóló szerződés aláírásának napjától számítva.36

Az eszközök felhasználóknak való odaítéléséről szóló Döntést a Tit-
kárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldalán teszik közzé.

Az eszközök odaítéléséről szóló szerződés

11. szakasz

A határozat alapján az eszközök felhasználójával a Titkárság szer-
ződést köt a kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályzásáról.

A szerződéseket az eszközök felhasználóival a határozat megho-
zatalát és/vagy megvalósított projektektől szóló jelentés megküldését 
követően és/vagy megvalósított projektektől szóló jelentést megelőző-
en kötik meg.

A szerződések megkötését a pályázatban szabályozzák.

Az eszközök felhasználójának kötelessége, hogy ha nem rendelke-
zik célszámlával, az eszközök használatáról szóló szerződés megkö-
tése előtt külön dinár célszámlát nyisson a Kincstár Igazgatóságánál 
és bizonyítékot nyújtson be a külön dinár célszámla megnyitásáról (az 
aláírási címpéldány fénymásolata a közeszközök felhasználóinak egy-
séges törzsszámaival – JBKJS).

36 A Titkárság jóváhagyásával az Eszközfelhasználó a kérelem tárgyát el-
idegenítheti vagy másik gazdasági alanynak bérbe vagy használatra adhatja, 
de csak abban az esetben, ha bizonyítékkal tud szolgálni afelől, hogy a kérelem 
tárgyát ugyanarra a tevékenységre fogják használni, mint amire az Eszközfel-
használó használta.
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Az eszközök kifizetése

12. szakasz

Az eszközök kifizetése történhet:

 – a megtérítés módszerével, a projekt megvalósítását és a szerző-
dés megkötését követően és/vagy

 – A projekt megvalósítását megelőzően a megküldött eszközök-
kel biztosítják az odaítélt összeg iránti kötelezettség szabályos 
teljesítését.

Az eszközök kifizetését a pályázatban szabályozzák csakúgy, mint 
az odaítélt eszközök iránti kötelezettség rendes teljesítésére a biztosí-
tási eszközöket.

Az eszközöket utófinanszírozás (refundáció) alapján fizetik ki a 
költségvetési eszközök beérkezésének üteme szerint.

Az eszközfelhasználóknak, akiknek a számlái folyamatos zárlat 
alatt vannak a határozat meghozatalától az eszközök kifizetésének 
napjáig, nem lesznek az eszközök kifizetve. 

Az eszközfelhasználó kötelezettségei

13. szakasz

A Döntés meghozatalát követően, de a szerződés megkötése és az 
eszközök kifizetése előtt az eszközfelhasználó köteles a Titkárságnak 
megküldeni a projekt megvalósításáról szóló jelentést legkésőbb:37

 – 30 nappal a Döntés meghozatala után (a projektek esetében, 
amelyeket a Döntés meghozatalának napja előtt realizáltak), 

 – 15 nappal a projekt realizálása után (a projektek esetében, ame-
lyeket a Döntés meghozatalának napja után realizálnak).

A projekt megvalósításáról szóló jelentés megküldésének határide-
jét a szerződésben állapítják meg, amikor az eszközök folyósítását a 
Szabályzat 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával összhangban 
hajtják végre. (Azon projektek esetében, amelyeket a határozat megho-
zatalát követően valósítanak meg, megküldik a meghatározott eszkö-
zök rendes kötelezettségek teljesítéséről szóló biztosítási eszközöket, 
megkötik a szerződést és folyósítsák az eszközöket).

Az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolónak 
az alábbiakat kell tartalmaznia:38

 – szöveges rész (a projektre vonatkozó alapadatok, a megvaló-
sításra irányuló tevékenységek leírása és időrendi bemutatása, 
igazoltság stb.),

 – fotódokumentáció a projekt megvalósításáról, 
 – táblázatos rész ‒ a költségvetés bemutatása,
 – A pénzügyi dokumentumok eredeti vagy hitelesített fénymáso-

latai, ami követi a táblázatos kimutatást: Munka és felszerelések 
tételes leírását tartalmazó számlák, szállítólevelek, bankkivona-
tok és egyéb bizonylatok. A dokumentáció említett fénymásola-
tát az eszközök felhasználójának meghatalmazott személye kell, 
hogy hitelesítse,

 – a munkálatok és berendezések befejezett állapota felelős ter-
vező által kidolgozva (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített 
fénymásolat) összehangolva az elfogadható költségekkel a Sza-
bályzat 4. szakaszából és a munkálatok és berendezés előzetes 
felmérésével és elő-számlával (1. Pont A alatti Eszközök ren-
deltetése),39

37 Abban az esetben, amikor az eszközök kifizetése a Döntés meghozatalát 
és a Szerződés megkötését követően történik a megvalósított projektről szóló 
Jelentés benyújtási határidejét a Szerződésben kell meghatározni.

38 Megvalósított projektnek számít az a projekt, amelyet teljes egészében 
megvalósítottak a kérelemmel összhangban, az eszközök kifizetéséig a beszál-
lítónak vagy a szolgáltatónak, és erről az eszközfelhasználó számlakivonata 
tanúskodik.

39 Eltérésre kerülhet sor a végleges állapot és a munkálatok és berendezések 
előzetes felmérése és elő-számlája között. Az eltérések nem lehetnek jelentősek 
és alapjaiban nem változtathatják meg a projektet, amellyel a Pályázó a Pályá-
zatra jelentkezett.

 – A projekt kidolgozójának tervezője által hitelesített tárgyi do-
kumentumok fénymásolatai (1. Pont B alatti Eszközök rendel-
tetése),

 – illetékes szerv okirata az építési munkálatok végzéséről (1. Pont 
A alatti Eszközök rendeltetése).40

Az eszközök pályázat szerinti felhasználója köteles:

(1) hogy lehetővé tegye a projekt végrehajtásának csakúgy, mint 
az eszközfelhasználók szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
monitoringját a Titkárság számára.41

(2) lehetővé tenni, hogy a költségvetési felügyelő zavartalanul el-
lenőrizhesse az anyagi-pénzügyi ügyvitel és rendeltetésszerű és 
törvényes eszközfelhasználás törvényes ellenőrzésének hatálya 
alá eső rendeltetésszerű és törvényes eszközfelhasználást, ami 
Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési felügyelőségének 
feladatkörébe tartozik,

(3) minden nyilvános kiadványban és saját honlapjukon a Pályá-
zat alapján finanszírozott tevékenységekről, intézkedésekről 
és programokról beszámolva említsék meg, hogy a finanszíro-
zásban részt vett Vajdaság Autonóm Tartomány – a Tartományi 
Gazdasági és Turisztikai Titkárság.

   
Az eszközök felhasználójának kötelessége, hogy a projekt megva-

lósítása és a szerződés aláírása után a címen, ahol a projektet meg-
valósították szembeötlő helyen táblát helyezzenek el tisztán látható 
szöveggel: „A PROJEKT A TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TU-
RISZTIKAI TITKÁRSÁG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL VA-
LÓSULT MEG”. 

A táblán világosan látható legyen a Szerb Köztársaság és Vajdaság 
Autonóm Tartomány címerei, alattuk a szöveg: „Szerb Köztársaság, 
Vajdaság Autonóm Tartomány – Tartományi Gazdasági és Turisztikai 
Titkárság”.

A szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése 

14. szakasz

A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, a beszámoló és 
a becsatolt mellékletek adminisztratív ellenőrzését a Titkárság végzi.

A tartományi titkár határozattal különbizottságot állíthat fel a Tit-
kárság alkalmazottai és szakemberek részvételével a projekt megvaló-
sításának közvetlen felügyelete céljából.

A határidők számítása

15. szakasz 

A napokban meghatározott határidő a meghatározott okmány (sza-
bályzat, pályázat, határozat, szerződés) közzététele, meghozatala vagy 
aláírása után következő napon kezdődik, és a szabályzatban, pályázat-
ban, határozatban, szerződésben meghatározott határidő utolsó napján 
jár le.42

A hetekben, hónapokban vagy években megszabott határidő azon a 
napon végződik, amely neve és száma alapján egybeesik az esemény 
létrejöttének napjával, amelytől a határidő számítódik, amennyiben 
ilyen nap nincs az utolsó hónapban, a határidő a hónap utolsó napjával 
végződik.

A határidő végét naptári nap is jelölheti.
Ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, ami a törvény szerint 

nem munkanap vagy szombat vagy vasárnap, a határidő utolsó napjá-
nak a következő munkanap számít.

40 Az építésre, bővítésre és újjáépítésre vonatkozik, összhangban A terve-
zésről és építésről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 
81/2009., 64/2010., 24/2011., 121/2012., 42/2013., 50/2013., 98/2013., 132/2014., 
145/2014., 83/2018., 31/2019 és 37/2019. szám) (építési engedély).

41 A monitoring-feladatokat a Titkárság illetékes személye végzi vagy a Tar-
tományi Titkárság határozatával létrehozott monitoringbizottság.

42 Határidő-számításnál a Pályázat közzétételének napjaként azt a napot kell 
venni, amikor a Pályázat valamelyik napilapban megjelent.
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Záró rendelkezés

16. szakasz

Jelen szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

SZÁM: 144-401-193/2021-04
KELT: 2021. február 18.

Dr Nenad Ivanišević, 
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 

TITKÁRSÁG

242.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi hatá-
rozat (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám – más rendelet, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 16., 24. és 43. szakasza 
alapján a tartományi gazdasági és turisztikai titkár

SZABÁLYZATOT 
HOZ 

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
IDEGENFORGALMI POTENCIÁLJÁNAK 

FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 
JELENTŐS PROJEKTEK 2021.ÉVI 

TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL 
A GAZDASÁGI ALANYOK RÉSZÉRE 

ODAÍTÉLENDŐ VISSZA
 NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖKRŐL 

-A DEGUSZTÁCIÓKRA ÉS VAJDASÁG AT HAGYOMÁNYOS 
TERMÉKEINEK BEMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

LÉTESÍTMÉNYEK SZÍNVONALÁNAK EMELÉSÉRE

Általános rendelkezések és definíciók

1. szakasz

A szabályzat a vissza nem térítendő eszközök gazdasági alanyok-
nak történő odaítéléséről a Vajdaság AT turisztikai potenciáljának 
fejlesztése szempontjából jelentős projektek társfinanszírozására 
2021-ben – a kóstolóval egybekötött promóciók és a hagyományos 
vajdasági termékek promóciójának színhelyéül szolgáló létesítmények 
színvonalának emelésére (a továbbiakban: Szabályzat) a következők-
ről rendelkezik: a vissza nem térítendő eszközök odaítélésének céljai, 
feltételei, rendeltetése, eljárása, és a vissza nem térítendő eszközök 
folyósítása szempontjából jelentős egyéb elemek. 

A kóstolóval egybekötött bemutatók és a Vajdaság AT hagyomá-
nyos termékeinek bemutatására szolgáló létesítmények alatt olyan 
önálló, vagy már meglévő létesítmények területének egy részét, vala-
mint szabadtéri rendezett területeket értünk, amelyek eleget tesznek: 
meleg és hideg ételek előkészítésére és felszolgálására, zömmel saját 
termelésű borok felszolgálására, borkóstolók és bortermékek, szesze-
sitalok és üdítők kóstolójára, hagyományos élelmiszertermékek, főleg 
saját előállítású egyéb termékek bemutatására, valamint több társult 
termelő termékeinek szervezett kóstoló promóciójának, vendéglátó 
vagy eladási létesítmények révén történő bizományi és kommerciális 
kiállítás feltételeinek.

Az előző bekezdés értelmében, rendezett szabadtéri terület alatt a 
nyitott vagy fedett teraszokat és platókat, szaletliket, présházat, szőlős 
és gyümölcsös házikót, pásztorkunyhókat, hagyományos házakat, át-
alakított létesítményeket, kilátókat és hasonlókat értjük.

A célok

2. szakasz

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság (a továbbiakban: 
a Titkárság) vissza nem térítendő eszközöket ítél oda, amelyek Vaj-
daság AT 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi 

rendelettel biztosítottak a turizmus rendezése és fejlesztése program 
keretén belül, Programtevékenység – Vajdaság AT turisztikai potenci-
áljának erősítése, gazdasági besorolás– magánvállalatoknak nyújtott 
támogatások, gazdasági besorolás - magánvállalatok tőketámogatása 
a finanszírozási forrásokból – költségvetési bevételek Vajdaság AT tu-
risztikai kínálatának fejlesztése céljából a következők révén: 

 – támogatás a turizmus fejlődésének Vajdaság Autonóm Tarto-
mányban a gazdasági alanyok munkájának ösztönzésével, azzal 
a céllal, hogy emelje a kóstolós promóciókra és Vajdaság AT ha-
gyományos termékeinek promóciójára szolgáló létesítmények 
színvonalát, 

 – Vajdaság AT turisztikai kínálata versenyképességének erősítése 
a bor- és gasztroturizmus serkentésével és színvonalának eme-
lésével,

 – lehetővé tenni Vajdaság AT termelőinek a kilépést új piacokra, 
fellépésük erősítését állandó és szervezett promócióval, több 
társult termelő termékeinek komissziós és kommerciális kiállí-
tásával újabb piacokon,

 – a turisták tartózkodásának meghosszabbítása, fogyasztásuk nö-
velése Vajdaság AT-ban a szolgáltatások színvonalának növelé-
sével, újabb turisztikai tartalmakkal a gasztro- és borturizmus-
ban,

 – a gazdasági alanyok bevétele növekedésének ösztönzése és új 
munkahelyek nyitása, ezáltal a Szerb Köztársaság adóbevételei-
nek és illetékeinek növekedése.

Az eszközök odaítélésére irányuló pályázat 

3. szakasz  

A Szabályzat 2. szakaszában megnevezett eszközök évente legalább 
egyszer kerülnek kiutalásra, a gazdasági alanyok számára odaítélendő 
vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázat alapján, a Vaj-
daság AT turisztikai potenciáljának fejlesztése szempontjából jelentős 
projektek társfinanszírozására 2021-ben – a kóstolók és a hagyomá-
nyos vajdasági termékek promóciójának színhelyéül szolgáló létesít-
mények színvonalának emelésére (a továbbiakban: a Pályázat). 

A Pályázat kötelező elemei: A Pályázat kötelező elemei: a pályázat 
kiírásának alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, az eszközök 
rendeltetése, a rendelkezésre álló teljes eszközök összege, az eszközök 
összege rendeltetés szerint, a projekt megvalósításának határideje, a 
pályázati részvételre vonatkozó jogosultság és feltételek, a pályázás 
módja és határideje, a pályázatok értékelésének követelményei és mér-
céi, a kötelezően becsatolandó dokumentumok és a pályázat lebonyolí-
tása és a pályázó minősítése szempontjából fontos egyéb adatok. 

A Pályázat szövege Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lap-
jában és a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldalán jelenik 
meg, valamint a Vajdaság AT területén terjesztett napilapok egyiké-
ben. 

A pályázati határidő nem lehet rövidebb a közzétételtől számított 
15 napnál.

Az eszközök rendeltetése

4. szakasz

Az eszközök rendeltetése a következő projektekre vonatkozik:

-  A kóstolóval egybekötött promóciók és hagyományos termékek 
népszerűsítésére szolgáló létesítmények színvonalának és kapaci-
tásának emelése Vajdaság AT-ban
(1) Építés, hozzáépítés, újjáépítés, szanálás és vendéglátó létesítmé-

nyek beruházási karbantartása A tervezésről és építésről szóló 
törvénnyel összhangban; 

-  Helyiség felszerelése kóstolós promócióra és hagyományos termé-
kek promóciójára, komissziós és kommerciális termékkiállításra 
elárusító létesítményben vagy elárusítóhelyen, az alábbiak szub-
vencionálásával: 
(2) Felszerelés és bútorzat beszerzése.
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Elfogadható költségek:

Az 1. pont A alatt:
 – a létesítmény építése felöleli: előzetes munkálatokat, építési elő-

készítő munkálatokat, a létesítmény építését és az építés szak-
mai felügyeletét az építés alatt, 

 – a létesítmény bővítése: építési és egyéb munkálatok, amelyek-
kel új terület épül a létesítmény meglévő méretein kívül, ráépí-
tés a létesítményre, amellyel építészeti, funkcionális és műszaki 
egészet képez,

 – a létesítmény felújítása: építészeti és egyéb munkálatok végzése 
a meglévő létesítményen annak meglévő méretén és volumenén 
belül, amely munkálatok kihatnak a létesítmény iránti igények 
teljesülésére, megváltoztatják a technológiai folyamatot és a lé-
tesítmény kinézetét vagy növelik a funkcionális egységek szá-
mát, cserélik a berendezéseket, gépeket, felszerelést és szerelé-
keket, növelik a kapacitásukat,

 – a létesítmény adaptálása: építési és egyéb munkálatok végzése 
a meglévő létesítményen, amelyek megváltoztatják a tér szerve-
zettségét a létesítményben, kicserélik a berendezéseket, gépe-
ket, felszerelést, szerelékeket azonos kapacitásúakra, nem befo-
lyásolva a létesítmény stabilitását és biztonságát, nem cserélik 
a szerkezeti elemeket sem a létesítmény küllemét, nem befo-
lyásolják a szomszédos objektumok biztonságát, a közlekedést, 
tűzvédelmet és környezetvédelmet,

 – a létesítmény helyreállítása: munkálatok a meglévő létesítmé-
nyen, amelyek során javítják a berendezéseket, gépeket és fel-
szerelést, illetve cserélik a létesítmény szerkezeti elemeit, de 
nem változtatnak a küllemen, nincsenek hatással a szomszédos 
létesítmények, a közlekedés és a környezet biztonságára, sem 
a természeti és az ingatlan kulturális javak, illetve azok védett 
környezetének védelmére, kivéve restaurátori és konzervátori 
munkálatok valamint revitalizációs munkálatok esetén,

 – a létesítmény karbantartása: építési és kisipari, illetve egyéb 
munkálatok végzése a létesítmény fajtájától függően, a létesít-
mény hasznosítási feltételeinek javítása céljából. 

A 2. pont alatt:
 – vendéglátói bútorzat (könnyen elmozdítható elemek, fel- és 

leszerelhető elemek/bárpult, pannók, válaszfalak, pódiumok, 
platók, stb./ hűtő- és melegítő szekrények, világítótestek és ha-
sonlók),

 – felszerelés (bútordarabok/asztalok, székek, szeparék, polcok és 
hasonlók bármilyen anyagból/, légkondicionáló és szellőztető 
rendszerek), világító reklám-, és egyéb táblák (feliratok, kijel-
zők, pannók, stb.),

A jóváhagyott projekthez kapcsolódó minden pénzeszköz az esz-
közök felhasználójának nevére legyen számlázva, illetve az eszközök 
felhasználójának nevére kiadott számlákon kimutatva. 

Az előző fejezetben megnevezett pénzeszközöket a beszállítók és 
a szolgáltatásnyújtók folyószámlájára szükséges befizetni (készpénz-
mentes fizetésmód), kivéve azokat a pénzeszközöket, amelyeknek 
fizetésmódját az a szerződés határozza meg, amelyet az eszközök fel-
használója kötött Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjával, 
DOO Újvidék, a turizmus fejlesztésére szánt hosszú lejáratú hitelekre 
kiírt pályázat alapján.

Nem elfogadható költségek:

 – visszamaradt adósságok, veszteségek és kamatok,
 – adó- és vámköltségek, keresetek, szerencsejátékok szervezése 

és hasonlók,
 – földek vagy létesítmények vásárlása,
 – vendéglátóipari apróleltár,
 – valuta konverzió során keletkező veszteségek,
 – kísérő illetékek fizetése,
 – megegyezés során keletkezett költségek,
 – költségek, amelyek olyan projektekhez kapcsolódnak, melyeket 

a Titkárság társfinanszírozott
 – Szállítási és utazási költség, valamint minden más kapcsolódó 

költség, amelyek nincsenek az elfogadható költségek közé so-
rolva.

A pályázati jogosultság 

5. szakasz

A Pályázaton való részvételre azok a törpe- és kis gazdasági társa-
ságok és vállalkozók jogosultak, (a továbbiakban: a Pályázó) akik be 
vannak jegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (a továbbiak-
ban: GNYÜ) nyilvántartásában aktív státusszal.

Pályázati feltételek

6. szakasz

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 
 – hogy a Cégnyilvántartási Ügynökségnél nyilvántartásba van 

véve, és székhellyel, illetve kirendeltséggel rendelkezik Vajda-
ság AT területén, valamint hogy a Turisztikai Nyilvántartásban 
be van jegyezve,43

 – hogy be van jegyezve a borászati és szőlészeti nyilvántartásba 
(a bortermelő gazdasági alanyok számára) /a tömény szeszesita-
lok termelőinek nyilvántartásába (a tömény szeszesitalt termelő 
gazdasági alanyok számára),

 – teljesítette esedékes közbevételi kötelezettségeit;
 – nem indult ellene csődeljárás és felszámolási eljárás,
 – nem tartozik a kapcsolt személyek csoportjába, amelyben egyes 

tagok nagy jogi személyek,
 – nem használt eszközöket más alapon ugyanerre a célra,
 – nincsenek teljesítetlen szerződéses kötelezettségei a Titkárság 

felé, 
 – nincsenek nehézségei, a nehézséggel küzdő gazdasági alany 

definíciója szerint, összhangban az állami segítség folyósítási 
szabályairól szóló rendelettel,

 – pozitív ügyvitelt folytatott (az üzletvitelben nettó nyereségre tett 
szert),44

 –  a Pályázó és a berendezés beszállítója, illetve a szolgáltatást 
nyújtó nem kapcsolt személyek a törvény értelmében,

 – hogy bármely időszakban, három egymást követő fiskális év 
folyamán, a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló 
döntés meghozatalának napjával bezárólag nem vett fel enge-
délyezett de minimis állami segítséget, amelynek összege a kért 
eszközökkel együtt meghaladta volna a 23.000.000,00 dinárt,

 – a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi ön-
kormányzati egység nem rendelkezik többségi tulajdonrészese-
déssel,

 – hogy a bérleti/albérleti szerződés legkevesebb 24 hónapra szól 
a Pályázat kiírásának napjától számítva, amennyiben a Pályázó 
nem tulajdonosa a létesítménynek,

 –  teljesíti a minimális műszaki feltételeket, összhangban a tör-
vénnyel,

 – szerződések promócióról, termékelhelyezésről, komissziós 
vagy kommerciális kiállításról legalább 10 termelővel, vagy 
legalább egy egyesülettel, amely élelmiszer vagy italtermelőket 
tömörít Vajdaság AT területéről.

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
 – hogy fő tevékenységeként vendéglátói tevékenységet folytasson 

vagy legyen olyan bejegyzett részlege, amely vendéglátói tevé-
kenységet végez,

 – hogy rendelkeznek az illetékes szerv által kiadott, az adott lo-
kációra vonatkozó építési szabályokat, illetve az építési mun-
kálatok kivitelezésére vonatkozó szabályokat meghatározó 
közigazgatási aktussal, vagy legyen bizonyítékuk arról, hogy az 
illetékes szervhez kérelmet nyújtottak be olyan okirat kiadására, 
amely az adott lokáción megszabja az építés, vagy az építési 
munkálatok kivitelezésének szabályait45 (Az eszközök rendel-
tetése 1. pontjához),   

43 A pályázat részletesen szabályozza a 6. szakasz 1. pontjában foglaltakat.

44 A pályázat részletesen szabályozza a 6. szakasz 9. pontjában foglaltakat.

45 Az építésre, bővítésre és újjáépítésre vonatkozik, összhangban A terve-
zésről és építésről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 
81/2009., 64/2010., 24/2011., 121/2012., 42/2013., 50/2013., 98/2013., 132/2014., 
145/2014., 83/2018., 31/2019. és 9/2020. szám) (végzés a lokációs feltételekről 
vagy építési engedély).
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 – hogy a degusztációs promócióra és hagyományos termékek 
promóciójára szolgáló önálló létesítményben, vagy meglévő 
létesítmény részében, illetve ezek közvetlen közelében legyen 
parkolóhely biztosítva legalább 5 személyautó, illetve egy au-
tóbusz számára,

 –  hogy a degusztációs promóció és a hagyományos termékek 
promóciójának létesítménye legalább 50 látogatót ellátó kapa-
citással rendelkezzen,

 – hogy a degusztációkra és hagyományos termékek promóciójá-
ra szolgáló önálló létesítményben, vagy meglévő létesítmény 
degusztációs promóciókra szolgáló részében rendelkezzenek 
konyhával, meleg és hideg ételek és ital előkészítésére és fel-
szolgálására,

 – Hogy a szabadtéri rendezett térség rendelkezzen: megfelelő edé-
nyekkel az étel és az ital felszolgálására; mobil hűtőszekrénnyel 
vagy mini hűtőkocsival étel és ital szállítására és megőrzésére; 
kosarakkal vagy konténerekkel a hulladék számára; egy külső to-
alettel (legyen az mobil, montázs, vagy szilárd épület) vagy szer-
ződés alapján engedélyezve legyen egy közeli létesítmény vizes 
gócának használata; legalább 50 látogató számára elegendő ipari 
vizet tartalmazó tartálykocsival vagy megfelelő tartállyal.

A felsorolt feltételeken kívül a Pályázat kiírása további feltételeket 
is meghatározhat.

A Pályázatra benyújtandó dokumentáció

7. szakasz

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:46

 • Kitöltött és aláírt hitelesített pályázati jelentkezési űrlap (letölthető 
a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldaláról), 

 • Kivonat a Cégnyilvántartási Ügynökségből a gazdasági alany be-
jegyzéséről (a bejegyzett adatokkal), amely nem régebbi a Pályázat 
kiírási dátumánál (eredeti példány, vagy az illetékes szervnél hite-
lesített fénymásolat),

 • Bizonylatok:
 – az adóhivataltól, hogy a pályázó kifizette esedékes adóit és já-

rulékait, amely nem régebbi a Pályázat közzétételének napjától 
(eredeti példány, vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat),  

 – az illetékes helyi adóhivataltól, hogy a pályázó eleget tett köte-
lezettségeinek az eredeti helyi közbevételek alapján, amely nem 
régebbi a Pályázat közzétételének napjától (eredeti példány, 
vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat),

 • Jelentés és űrlapok:47

a.) A gazdasági alanyok, amelyek a kettős könyvelés rendszere 
szerint vezetik üzleti könyveiket – a CNYÜ-nek átadott sta-
tisztikai szükségletekre készült jelentés fénymásolatát decem-
ber 31-i fordulónappal arra az évre, amely megelőzi a Pályá-
zat közzétételének évét (űrlapok: mérleg, eredménykimutatás 
és statisztikai mérleg),48

46 Az aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 93/14., 22/15. és 87/18. szám) 29. szakaszával összhang-
ban az aláírás, kézírás és az átiratok hitelesítésére a közjegyzők illetékesek. 
Kivételesen, azokban a városokban és községekben, ahol nincsenek kinevezett 
közjegyzők, a hitelesítések illetékességét a községi közigazgatási szervek és a 
bíróságok (alapfokú bíróságok, az alapfogú bíróságok bírósági egységei és fo-
gadóirodái) tartották meg.

47 Abban az esetben, ha a pályázati kérelem beadásának határideje a statiszti-
kai szükségletekre és pénzügyi jelentésekre vonatkozó jelentés beadásának tör-
vényi határideje előtt lejár, a Pályázó köteles a kötelező dokumentációval együtt 
benyújtani a zárólapot (a bruttó mérleg áttekintését) a pályázat meghirdetését 
megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben a Pályázó az Eszközfelhasználó is 
egyben, a Pályázó köteles a dokumentációt a pályázatra beadandó kötelező do-
kumentumok 4. pontjával összhangban benyújtani, a megvalósított projektről 
szóló jelentés benyújtása előtt. 

A Pályázó a felelős a benyújtott pénzügyi jelentések helyességéért. Abban 
az esetben, ha bármilyen változás áll be a benyújtott pénzügyi jelentésekben, 
a Pályázó köteles a változásoktól számított 5 napon belül eljuttatni őket a Tit-
kársághoz.

48 Annak a Pályázónak, aki a 2018. év során egyszerűsített könyvelési rend-
szer szerint vezette a könyvvitelét, a 2018. évre vonatkozóan be kell nyújtania 
a személyi jövedelemadóra vonatkozó adómérlege másolatát az önálló munka-
végzésből fakadó bevételekre vonatkozóan (PB2 űrlap), az Adóhivatal átvételi 
elismervényével egyetemben.

b.) Mérleg – a forgalom áttekintése és a főkönyv számlaegyenlege 
a Pályázat közzétételének hónapját megelőző hónap utolsó nap-
ján (azon gazdasági alanyok esetében, amelyeket a január 1-től 
terjedő időszakban alapítottak, abban az évben, amelyben köz-
zétették a Pályázatot), a 6. szakasz 1. pontjával és 9. pontjával 
összhangban,

(c) Átalányadót fizető adókötelezettek: a KPO űrlap másolata, az 
összes kereskedelmi bank igazolása a számlaforgalomról és az 
egyéni vállalkozás bevételeire kivetett személyi jövedelemadó-
ról szóló végzés másolata a 6. szakasz 1. pontjára és 9. pontjára 
vonatkozóan.
Az a) és b) pontok alatt felsorolt jelentések és űrlapok a Pályá-
zat megjelenését megelőző két évre vonatkozóan kell mellékel-
ni, figyelembe véve a gazdasági alany a Cégnyilvántartási Ügy-
nökség által nyilvántartásba vételének évét.

 • Bizonylat a kötelező társadalombiztosítás központi nyilvántartásá-
ból a foglalkoztatottak számáról – benyújtott biztosítási bejelen-
tésekről bezárólag a Pályázat közzétételének hónapját megelőző 
hónap utolsó napjával,

 • A 2. ponthoz számla -szállítólevél vagy előszerződés-szállítólevél. 
Az az eszközök rendeltetése (eredeti vagy hitelesített fénymáso-
latban),49

 • A 2. ponthoz - Az eszközök rendeltetése (eredeti vagy hitelesített 
fénymásolatban) előszámla, előszámla - szállítólevél vagy előszer-
ződés-szállítólevél (eredeti vagy hitelesített fénymásolatban)50

 • A teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség mellett adott 
nyilatkozatok a jelentkezési űrlap mellékleteként (a Titkárság hon-
lapján): 
 – a Pályázatban megszabott feltételek elfogadásáról,
 – hogy a jelentkezésben megadott adatok igazak és hitelesek,
 – hogy nincsenek nem teljesített kötelezettségei a Tartományi 

Gazdasági és Turisztikai Titkárság és annak jogelődje felé,
 – a fogadott és engedélyezett de minimis állami segítségről három 

egymás utáni adóévben, a jelentkezés benyújtásának napjával 
bezárólag,51 

 – egyetértés a beadott adatok felhasználásával,
 – a Titkárság eszközeinek eddigi használatáról,
 – nem tartozik a kapcsolt személyek csoportjába, amelyben egyes 

tagok nagy jogi személyek,
 – hogy a Pályázó és a berendezés beszállítója, illetve a szolgálta-

tások elvégzője nem képeznek kapcsolt személyeket a törvény 
értelmében,

 – hogy a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 
önkormányzati egység nem rendelkezik többségi tulajdonrésze-
sedéssel;

 – a nyilatkozatok a szabályzat 6. szakaszával, a További feltételek 
2., 3., 4. 5 6. pontjával összhangban. 

További dokumentumok:

A 1. pont alatt Az eszközök rendeltetése:
 – A Pályázat közzétételének napjától nem régebbi bizonyíték 

arról, hogy a Pályázó jelentkezésének tárgyát képező ingatlan, 
amelyen a beruházást realizálják, a tulajdonában van (az ingat-
lan-nyilvántartásból vett kivonat eredeti példánya vagy közjegy-
zőnél/illetékes bíróságon hitelesített fénymásolata),

 – Szerződés a Pályázó jelentkezésének tárgyát képező, a beruhá-
zás megvalósítására szolgáló ingatlan bérletéről vagy albérle-
téről (eredeti példány, vagy közjegyzőnél/illetékes bíróságon 
hitelesített fénymásolat), amennyiben az ingatlan nem a Pályázó 
tulajdonát képezi, 

49 A számla vagy a számla-szállítólevél vagy szerződés-szállítólevél mara-
déktalanul össze kell, hogy legyen hangolva a bejelentés tárgyával az Eszközök 
rendeltetése 2. pontjában.

50 Az előszámla, előszámla-szállítólevél vagy előszerződés-szállítólevél ma-
radéktalanul legyen összehangolva a kérelem tárgyával.

51 A Pályázatra való jelentkezés napjától a szerződés aláírásának napjáig ter-
jedő időszakban, ha a Pályázó azonos az eszközök felhasználójával, a Pályázó 
köteles tájékoztatni a Titkárságot a bekövetkezett változásokról, amelyek kihat-
nának a de minimis állami támogatás túllépésére.
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 – Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata, amellyel a bérlőnek/
albérlőnek engedélyezi a jelentkezés tárgyát képező munkálatok 
végzését (eredeti példány, vagy közjegyzőnél/illetékes bírósá-
gon hitelesített fénymásolat), amennyiben az ingatlan nem a 
Pályázó tulajdonában van,52 

 – Az illetékes szerv okirata, amellyel engedélyezi az építési mun-
kálatokat (eredeti példány, vagy közjegyzőnél/illetékes bírósá-
gon hitelesített fénymásolat),53

 – A borászati és szőlészeti nyilvántartásba vételről szóló okirat 
(bortermelő gazdasági alanyok esetében), illetve a tömény sze-
szesitalok termelőinek nyilvántartásába vételéről szóló okirat 
(tömény szeszes italokat előállító gazdasági alanyok esetében) 
– eredeti példány, vagy közjegyzőnél/illetékes bíróságon hite-
lesített fénymásolat,

 – A munkálatok és a felszerelés előzetes felmérése és elő-számlá-
ja, kiállítva egy felelős tervező részéről (eredeti példány, vagy 
közjegyzőnél/illetékes bíróságon hitelesített fénymásolat).

A 2. pont alatt Az eszközök rendeltetése:
(1) Szerződés a Pályázó jelentkezésének tárgyát képező, a beruhá-

zás megvalósítására szolgáló ingatlan bérletéről vagy albérleté-
ről (eredeti példány, vagy közjegyzőnél/illetékes bíróságon hi-
telesített fénymásolat), amennyiben az ingatlan nem a Pályázó 
tulajdonát képezi, 

(2) Legalább 10 termelővel vagy legalább egy Vajdaság AT terü-
letén lévő élelmiszer vagy italtermelőket tömörítő egyesület-
tel kötött szerződés a termékek promóciójáról, értékesítéséről, 
bizományi vagy kommerciális kiállításáról (eredeti, vagy köz-
jegyzőnél/illetékes bíróságon hitelesített fénymásolat).

A Pályázó további dokumentumokat is benyújthat, amelyek megíté-
lése szerint jelentősek az ösztönző eszközök odaítélésének kritériumai 
szempontjából.

Az idegen nyelven mellékelt dokumentumok esetében bírósági tol-
mács által hitelesített szerb nyelvű fordítást is szükséges benyújtani.

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a pályázótól, szükség szerint, 
további dokumentumokat és információkat kérjen be.

Amennyiben a dokumentumok beszerzése hivatalból történik, ösz-
szhangban az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény rendel-
kezéseivel, ezt kifejezetten hangsúlyozni szükséges a pályázati jelent-
kezésben.54

A felsorolt feltételeken kívül a Pályázatban további feltételeket is 
meghatározhatók.

A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

52 A nyilatkozat nem szükséges abban az esetben, ha a bérbeadó szerződés-
ben engedélyezte a kérelem tárgyát képező munkálatokat.

53 Abban az esetben, ha a Pályázó kérelemmel fordult az illetékes szervhez a 
szóban forgó okiratért, a pályázati jelentkezéshez beadványt szükséges mellé-
kelni, amely bizonyítja a kérelem benyújtását az illetékes szervhez.

54 A Pályázónak a Pályázatra való jelentkezés részét képező űrlapon nyilat-
koznia kell arról, hogy a kötelező dokumentáció 2. és 3. pontja alatti dokumen-
tumokat maga szerzi be, vagy egyetért azzal, hogy ezt a Titkárság tegye meg 
hivatalból.

A pályázatok elbírálása

8. szakasz

A kérelmek áttekintésére, értékelésére és a támogatások odaítélésé-
ről szóló határozati javaslat kidolgozására alakított bizottság (a továb-
biakban: Bizottság) dolgozza fel a beérkezett kérelmeket a hozzájuk 
tartozó dokumentumokkal együtt. 

A tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a továbbiakban: tarto-
mányi titkár) határozatot hoz a Bizottság felállításáról. 

A Bizottság tagjait a Tartományi Titkárság dolgozói közül kell ki-
nevezni, de a nyilvános pályázat tárgyának szakértői is bevonhatók.

A Pályázatra érkezett jelentkezések számától függően a tartományi 
titkár a Bizottság elnökének javaslatára az alkalmazottak soraiból ki-
jelöli azokat a személyeket, akik ellenőrzik és nyilvántartásba veszik a 
jelentkezések alaki szabályosságát.

A Bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg pályázók is a folyamat-
ban lévő pályázaton, és kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot 
kitölteni.

Az adatok hitelességét a Bizottság a benyújtott dokumentumok és 
a kérelmező felelős személye által aláírt nyilatkozat alapján állapítja 
meg.

Szükség szerint a tartományi titkár utasíthatja a Bizottságot, hogy 
kiegészítő ellenőrzéssel vesse össze a pályázati adatlapban és a becsatolt 
dokumentumokban szereplő adatokat a pályázónál megállapított hely-
színi tényállással, amiről beszámolót/jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A Bizottság visszautasítja a pályázatot, ha:
 – késve érkező (a pályázati határidő lejárta után átadott pályá-

zati adatlapok). Határidőn belül átadott pályázatnak számít az, 
amelyet legkésőbb a pályázat lejáratának napján közvetlenül 
a titkárság iktatójában átadtak, vagy legkésőbb ugyanaznap a 
titkárság címére postai úton elküldtek, és ez a posta vagy más 
hivatásos kézbesítő bélyegzőjén vagy igazolásán látható,

 – nem engedélyezett (amelyeket olyan illetéktelen személyek és 
alanyok nyújtottak be, akiket a Pályázat nem irányoz elő, továb-
bá azok, amelyek nem a Pályázatban meghirdetett rendelteté-
sekre vonatkoznak, és amelyek ellentétben állnak a Szabályzat 
és a Pályázat rendelkezéseivel),

 – a hiányos és érthetetlen (az összes szükséges bizonyítékot nem 
tartalmazó, az aláírás nélküli, az üres rovatokat tartalmazó, a ce-
ruzával kitöltött, a faxon vagy villámpostán (e-mail) küldött, a 
nem a megfelelő formanyomtatványon benyújtott, a megfelelő 
és kötelező adatokat nélkülöző, az érthetetlen és olvashatatlan 
adatokat tartalmazó stb.) kérelmeket, amelyekhez nem csatolták 
a szükséges, kért dokumentumokat,

 – beigazolódik, hogy megszabott határidőre nem teljesítették a 
Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság vagy jogelődje (a 
Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági 
Titkárság) iránti korábbi szerződéses kötelezettségüket,

 – amelyek üzleti számlája a nyilvános pályázatra való kérelem be-
nyújtásának napjától az eszközök odaítéléséről szóló határozat 
meghozatalának napjáig zárolva van,

 – beigazolódik, hogy az adatlapban szereplő projektnek a Titkár-
ság társfinanszírozója.

A támogatás odaítélésének követelményei

9. szakasz

Az eszközök odaítéléséről való döntéshozatal során a következő mércéket veszik számba: 

ÁLTALÁNOS MÉRCÉK PONT

 Igen Nem

1.  A projekt összehangoltsága a Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájával és Vajdaság AT Turizmusfejlesz-
tési Programjával 10 0

2.  A helyi önkormányzatok felismerhetősége a Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájában a 2016-tól 2025-ig 
terjedő időszakban, mint az idegenforgalmi úticélok része (Az eszköz rendeltésének 1. pontjához, és amely a kérelem 
tárgyát képező létesítmény székhelyére vonatkozik, az eszközök rendeltetésének 2. pontjához pedig a gazdasági 
alany székhelyére vonatkozóan).  

10 0
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3.  A hölgyek részvétele a gazdasági alany feletti tulajdonban és igazgatásban/ a vállalkozói üzlet alapításában kumu-
latívan 10 0

4.  A Titkárság eszközeinek használata a Pályázat megjelenését megelőző kétéves időszakban (a Szabályzatban említett 
rendeltetésekre). 0 15

5.  A helyi önkormányzat fejlettségi szintje (eszközök rendeltetése 1. pontjában a jelentkezés tárgyát képező létesítmény 
székhelyét illetően, a 2. pontban pedig a gazdasági alany székhelyét illetően)

-  Fejlettségi szint a köztársasági átlag felett és a köztársasági átlag 80%-a és 100%-a között 5

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag  60%-a és 80%-a között 10

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag 60%-a alatt 15

6. Foglalkoztatottak száma

- 5-ig 5

- 6-től 10-ig 10

- 10 felett 15

7. Piaci teljesítőképesség 10 0

8. Díjakban és elismerésekben részesült a 2015-2021. közötti időszakban elért üzleti eredményekért. 10 0

9. A Pályázó gazdasági alanya standardok és tanúsítványok tulajdonosa 10 0

10. A projekt gazdasági és funkcionális indokoltsága

 Indokolt 5

 Nagyon indokolt 10

 Kivételesen indokolt 15

11. Várható hozzájárulás a standardok és minőség elmozdításához 10 0

12. A projekt eredetisége és autentikus volta

 Eredeti 5

 Nagyon eredeti 10

 Kivételesen eredeti 15

13. A projekt fenntarthatósága a a pénzügyi támogatás végeztével 

 Fenntartható 5

 Nagyon fenntartható 10

 Kivételesen fenntartható 15

14. A projekt jelentősége Vajdaság AT turisztikai kínálatának bővítése szempontjából 0 – 30

TOVÁBBI MÉRCÉK 

 – Legalább 2 turisztikai irodákkal aláírt szerződéssel rendelkezik turisták látogatásainak szervezéséről a kóstoló léte-
sítményekben 15 0

 – A saját termékei mellett legalább 2 aláírt együttműködési szerződése van élelmiszer- termelőkkel és italtermelőkkel 
Vajdaság AT területéről 20 0

 – Promócióról, termék-elhelyezésről, komissziós vagy kommerciális kiállításról szóló szerződései vannak legalább 15 
termelővel vagy legalább két egyesülettel Vajdaság AT területéről, amelyek élelmiszertermelőket vagy italtermelőket 
tömörítenek 

40 0

 – A kóstoló létesítmény komplementáris a község/város egész turisztikai kínálatával 0 – 20

 – A kóstoló létesítmény része a Pályázó turisztikai kínálatának, amely tárgya a város/község turisztikai szervezetei 
promócióinak 15 0

 – A projekt jelentősége Vajdaság AT gazdasági kínálatának bővítésében   0-30

A felsorolt követelmények mellett a pályázati kiírásban további követelmények határozhatók meg.

Az eszközök odaítélésének eljárása és a döntés

10. szakasz

A Bizottság a szabályzat 9. szakaszába foglalt kritériumok alapján 
értékeli a jelentkezéseket, elkészíti a bejelentett projektek értékelési és 
rangsorolási listáját, ennek alapján pedig a jelentkezések értékeléséről 
szóló jelentést. 

A jelentés alapján a Bizottság javaslatot tesz az eszközök szétosz-
tására.

A tartományi titkár mérlegeli a Bizottság jelentését és javaslatát, 
és döntést hoz az eszközök odaítéléséről (a továbbiakban: a Döntés)

A Döntés végleges és ellene nincs helye jogorvoslatnak.
A Pályázó, akinek jóváhagytak összegeket, nem vetheti revízió alá 

a projekt költségvetését. 
Az eszközök felhasználója köteles attól a naptól számított hétnapos 

határidőben, amikor a Döntést közzétették a Titkárság weboldalán, 
benyújtani: 

 – aláírt és hitelesített nyilatkozatot arról, hogy egyetért az eszkö-
zök jóváhagyott összegével, 
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 – a Pályázó bejegyzéséről szóló kivonatot az CNYÜ-ből (a nyil-
vántartott adatokkal), (az eredetit vagy illetékes szervnél hite-
lesített fénymásolatot), abban az esetben, amikor a pályázati 
dokumentációban benyújtott kivonat az CNYÜ-ből a pályázó 
bejegyzéséről (a nyilvántartott adatokkal) az előtt lett kiadva, 
hogy változásokat regisztráltak,

 – aláírt és hitelesített nyilatkozatot, hogy a jelentkezés tárgyát 
nem fogja elidegeníteni, vagy másik gazdasági alanynak bérbe 
vagy használatra adni a Titkárság beleegyezése nélkül legkeve-
sebb 24 hónapig a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről 
szóló szerződés aláírásának napjától számítva.55

Az eszközök felhasználóknak való odaítéléséről szóló Döntést a Tit-
kárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldalán teszik közzé.

Szerződés az eszközök odaítéléséről és használatáról

11. szakasz

A határozat alapján az eszközök felhasználójával a Titkárság szer-
ződést köt a kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályzásáról.

A szerződéseket az eszközök felhasználóival a határozat megho-
zatalát és/vagy megvalósított projektektől szóló jelentés megküldését 
követően és/vagy megvalósított projektektől szóló jelentést megelőző-
en kötik meg.

A szerződések megkötését a pályázatban szabályozzák.
Amennyiben az eszközfelhasználónak nincs céleszközök fogadá-

sára megnyitott dinár bankszámlája az Államkincstárnál, köteles azt 
megnyitni, és az erre vonatkozó igazolást (letétbe helyezett aláírási 
címpéldányt és a hozzá tartozó JBKJS-t (közpénzek felhasználóinak 
egységes száma).

Az eszközök kifizetése

12. szakasz

Az eszközök kifizetése történhet:

(1)  A megtérítés módszerével, a projekt megvalósítását és a szerző-
dés megkötését követően és/vagy

(2)  A projekt megvalósítását megelőzően a megküldött eszközök-
kel biztosítják az odaítélt összegi iránti kötelezettség szabályos 
teljesítését.

Az eszközök kifizetését a pályázatban szabályozzák csakúgy, mint 
az odaítélt eszközök iránti kötelezettség rendes teljesítésére a biztosí-
tási eszközöket.

Az eszközök kifizetése a költségvetési eszközök beáramlásának 
üteme szerint történik.

Az eszközfelhasználóknak, akiknek a számlái folyamatos zárlat 
alatt vannak, a határozat meghozatalától az eszközök kifizetésének 
napjáig, nem lesznek az eszközök kifizetve. 

Az eszközfelhasználó kötelezettségei

13. szakasz

A Határozat meghozatalát követően, de a szerződés megkötése és az 
eszközök kifizetése előtt az eszközfelhasználó köteles a Titkárságnak 
megküldeni a projekt megvalósításáról szóló jelentést legkésőbb:56

1) 30 nappal a Határozat meghozatala után (azon projektek eseté-
ben, amelyeket a Határozat meghozatalának napjáig realizáltak),

2) 15 nappal a projekt megvalósítása után (azon projektek esetében, 
amelyeket a Határozat meghozatalának napja után realizálnak).

55 A Titkárság jóváhagyásával az Eszközfelhasználó a jelentkezés tárgyát 
elidegenítheti vagy másik gazdasági alanynak bérbe vagy használatra adhatja, 
de csak abban az esetben, ha bizonyítékkal tud szolgálni afelől, hogy a kérelem 
tárgyát ugyanarra a tevékenységre fogják használni, mint amire az Eszközfel-
használó használta.

56 Abban az esetben, amikor az eszközök kifizetése a Határozat meghozatalát 
és a Szerződés megkötését követően történik, a projekt megvalósításáról szóló 
Jelentés benyújtási határidejét a Szerződés szabályozza.

A projekt megvalósításáról szóló jelentés megküldésének határide-
jét a szerződésben állapítják meg, amikor az eszközök folyósítását a 
Szabályzat 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával összhangban 
hajtják végre. (A projektek, amelyek a határozat meghozatalát köve-
tően valósítanak meg, megküldik a meghatározott eszközök rendes 
kötelezettségek teljesítéséről szóló biztosítási eszközöket, megkötik a 
szerződést és folyósítsák az eszközöket).

A megvalósított projektről szóló beszámolónak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:57

 – szöveges rész - a projektre vonatkozó alapvető adatok, a megva-
lósításra irányuló tevékenységek leírása és időrendi bemutatása, 
igazoltság stb.),

 – fotódokumentáció a projekt megvalósításáról,
 – táblázatos rész ‒ a költségvetés bemutatása,
 – a pénzügyi dokumentáció eredeti vagy hitelesített fénymásola-

tai, ami követi a táblázatos kimutatást: munka és felszerelések 
tételes leírását tartalmazó számlák, szállítólevelek, bankkivona-
tok és egyéb bizonylatok. A dokumentáció említett fénymásola-
tát az eszközök felhasználójának meghatalmazott személye kell, 
hogy hitelesítse,

 – a munkálatok és berendezések a felelős tervező által kidolgozott 
végleges szituációja (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített 
fénymásolat) összehangolva a Szabályzat 4. szakaszában meg-
határozott elfogadható költségekkel, a munkálatok és felszere-
lések előzetes felmérésével és előszámával valamint (Eszközök 
rendeltetése 1. pontjához),58

 – illetékes szerv okirata az építési munkálatok végzéséről (Eszkö-
zök rendeltetése 1. pontjához).59

Az eszközök pályázat szerinti felhasználója köteles:

 – hogy lehetővé tegye a projekt végrehajtásának csakúgy, mint 
az eszközfelhasználók szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
monitoringját a Titkárság számára,60

 –  hogy lehetővé tegyék, a költségvetési felügyelő számára, hogy 
az, zavartalanul ellenőrizhesse az anyagi-pénzügyi ügyvitel és 
rendeltetésszerű és törvényes eszközfelhasználás törvényes el-
lenőrzésének hatálya alá eső rendeltetésszerű és törvényes esz-
közfelhasználást, ami Vajdaság Autonóm tartomány költségve-
tési felügyelőségének feladatkörébe tartozik,

 – hogy minden nyilvános kiadványban és saját honlapjukon a Pá-
lyázat alapján finanszírozott tevékenységekről, intézkedésekről 
és programokról beszámolva említsék meg, hogy a finanszíro-
zásban részt vett Vajdaság Autonóm Tartomány – a Tartományi 
Gazdasági és Turisztikai Titkárság.

Az eszközök felhasználójának kötelessége, hogy a projekt megva-
lósítása és a szerződés aláírása után a címen, ahol a projektet meg-
valósították szembeötlő helyen táblát helyezzenek el tisztán látható 
szöveggel: „A PROJEKT A TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TU-
RISZTIKAI TITKÁRSÁG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL VA-
LÓSULT MEG”. A táblán világosan látható legyen a Szerb Köztársa-
ság és Vajdaság Autonóm Tartomány címerei, alattuk a szöveg: „Szerb 
Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány – Tartományi Gazdasági 
és Turisztikai Titkárság”. 

57 Megvalósított projektnek számít az a projekt, amelyet teljes egészében 
megvalósítottak a kérelemmel összhangban, az eszközök kifizetéséig a beszál-
lítónak vagy a szolgáltatónak, és erről az eszközfelhasználó számlakivonata 
tanúskodik.

58 Eltérésre kerülhet sor a befejezett állapot és a munkálatok és berendezések 
előzetes felmérése és elő-számlája között. Az eltérések nem lehetnek jelentősek 
és alapjaiban nem változtathatják meg a projektet, amellyel a Pályázó a Pályá-
zatra jelentkezett.

59 Az építésre, bővítésre és újjáépítésre vonatkozik, összhangban A terve-
zésről és építésről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 
81/2009., 64/2010., 24/2011., 121/2012., 42/2013., 50/2013., 98/2013., 132/2014., 
145/2014., 83/2018., 31/2019. és 9/2020. szám) (végzés a lokációs feltételekről 
vagy építési engedély).

60 A monitoring-feladatokat a Titkárság illetékes személye végzi vagy a Tar-
tományi Titkárság határozatával létrehozott monitoringbizottság.



2021. február 18. HIVATALOS LAPJA VAT 7. szám - 353 oldal 

A szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése 

14. szakasz

A szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtását, a beszámoló 
és a becsatolt mellékletek adminisztratív ellenőrzését a Titkárság fel-
ügyeli.

A tartományi titkár határozattal különbizottságot állíthat fel a Tit-
kárság alkalmazottai és szakemberek részvételével a projekt megvaló-
sításának közvetlen felügyelete céljából.

A határidők számítása

15. szakasz 

A napokban megszabott határidő a meghatározott aktus (szabályzat, 
pályázat, határozat vagy szerződés) megjelentetésének, meghozatalá-
nak vagy aláírásának napja utáni naptól számítódik és a szabályzat, 
pályázat, határozat vagy szerződés által megszabott határidő utolsó 
napjának elmúltával végződik.

A hetekben, hónapokban vagy években megszabott határidő azon a 
napon végződik, amely neve és száma alapján egybeesik az esemény 
létrejöttének napjával, amelytől a határidő számítódik, amennyiben 
ilyen nap nincs az utolsó hónapban, a határidő a hónap utolsó napjával 
végződik.

A határidő végét naptári napban is meg lehet állapítani.
Ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, ami a törvény szerint 

nem munkanap vagy szombat, vagy vasárnap, a határidő utolsó napjá-
nak a következő munkanap számít.

Záró rendelkezések

16. szakasz

Jelen szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

SZÁM: 144-401-192/2021-04
DÁTUM 2021.02.18.

Dr. Nenad Ivanišević
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 

TITKÁRSÁG

243.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi hatá-
rozat (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám – más rendelet, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 16., 24. és 43. szakasza 
alapján, a tartományi gazdasági és turisztikai titkár

SZABÁLYZATOT 
HOZ 

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
 IDEGENFORGALMI POTENCIÁLJÁNAK

 FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 
JELENTŐS PROJEKTEK 2021.ÉVI 

TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL
 A GAZDASÁGI ALANYOK RÉSZÉRE 

ODAÍTÉLENDŐ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 
ESZKÖZÖKRŐL 

 
 -GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE, 

VALAMINT ÚJ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK 
BEVEZETÉSE A VENDÉGLÁTÓIPARI LÉTESÍTMÉNYEK 

NÉPSZERŰSÍTÉSÉBE ÉS MŰKÖDÉSÉBE- 

Általános rendelkezések

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány idegenforgalmi potenciáljának fej-
lesztése szempontjából jelentős projektek 2021.évi társfinanszírozása 

céljából a gazdasági alanyok részére odaítélendő vissza nem térítendő 
eszközökről szóló Szabályzattal - gépek és felszerelések beszerzése, 
új technológiai innovációk bevezetése a vendéglátóipari létesítmények 
népszerűsítésébe és működésébe - (a továbbiakban: Szabályzat) meg-
határozásra kerülnek az eszközök folyósításának céljai, feltételei, ren-
deltetése, a vissza nem térítendő eszközök odaítélésének eljárása, és 
más az eszközök odaítélése szempontjából lényeges elemek. 

A célok 

2. szakasz

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) vissza nem térítendő eszközöket ítél oda, amelyek Vaj-
daság AT 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi 
rendelettel biztosítottak a turizmus rendezése és fejlesztése program 
keretén belül, programtevékenység – Vajdaság AT turisztikai potenci-
áljának erősítése, gazdasági besorolás– magánvállalatoknak nyújtott 
támogatások, gazdasági besorolás - magánvállalatok tőketámogatása 
a finanszírozási forrásokból – költségvetési bevételek, Vajdaság AT 
turisztikai kínálatának fejlesztése céljából a következők révén: 

 – Vajdaság AT idegenforgalmi fejlesztésének támogatása gazdasá-
gi alanyok munkájának ösztönzésével a vendéglátói létesítmé-
nyek színvonalának emelése céljából, 

 – Vajdaság AT idegenforgalmi ajánlatai versenyképességének elő-
mozdítása,

 – technológiai innovációk bevezetése a vendéglátóipari létesítmé-
nyek munkájának népszerűsítésében,

 – a gazdasági alanyok bevételei növelésének ösztönzése és új 
munkahelyek nyitása, ezáltal a Szerb Köztársaság adóbevételei-
nek és illetékeinek növekedése. 

Az eszközök odaítélésére irányuló pályázat 

3. szakasz  

A Szabályzat 2. szakaszában megnevezett eszközök évente legalább 
egyszer kerülnek kiutalásra, a vissza nem térítendő eszközök gazdasá-
gi alanyoknak történő odaítélésére vonatkozó pályázat alapján, a Vaj-
daság AT turisztikai potenciáljának fejlesztése szempontjából jelen-
tős projektek 2021. évi társfinanszírozására – gépek és felszerelések 
beszerzése, új technológiai innovációk bevezetése a vendéglátóipari 
létesítmények népszerűsítésébe és működésébe (a továbbiakban: a Pá-
lyázat). 

A Pályázat kötelező elemei: a pályázat közzétételének alapjául szol-
gáló dokumentum megnevezése, az eszközök rendeltetése, a rendel-
kezésre álló teljes eszközök összege, az eszközök rendeltetés szerinti 
összege, a projekt megvalósításának határideje, a pályázati részvételre 
vonatkozó jogosultság és feltételek, a pályázás módja és határideje, 
a pályázatok értékelésének követelményei és mércéi, a kötelezően 
melléklendő dokumentumok, valamint a pályázat lebonyolítása és a 
pályázó minősítése szempontjából fontos egyéb adatok. 

A Pályázat szövege Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lap-
jában és a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldalán jelenik 
meg, valamint a Vajdaság AT területén terjesztett napilapok egyiké-
ben. 

A pályázati határidő nem lehet rövidebb a közzétételtől számított 
15 napnál.

Az eszközök rendeltetése

4. szakasz

Az eszközök rendeltetése a következő projektekre vonatkozik:

 • Vendéglátóipari létesítmények színvonalának emelése társfinanszí-
rozás által:
 – gépek és felszerelések beszerzése vendéglátóipari tevékenységre.

 • Gazdasági alanyok innovációs előmozdítása a vendéglátóipari és 
idegenforgalmi tevékenységek végzésében társfinanszírozás révén:
 – technológiai innovációk bevezetése a vendéglátóipari létesítmé-

nyek népszerűsítésébe és működésébe.
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Elfogadható költségek:

A 1. pont alatt.
 – Étel, ital és üdítők előállítására szolgáló szakmai gépek és fel-

szerelések beszerzése a vendéglátóiparban, higiéniai-egészség-
ügyi feltételek karbantartására szolgáló gépek és felszerelések, 
valamint konyhai szellőzőberendezések beszerzése. A beszerzés 
alatt új és használt (öt évnél nem idősebb) szakami gépeket és 
felszereléseket kell érteni.

 – Éttermi és szállodai bútorzat beszerzése vendéglátóipari létesít-
ményekben. Beszerzés alatt új bútorok beszerzése értendő.

A 2. pont alatt. 
 – Információs rendszer, szoftver és integrált tájékoztató rendsze-

rek beszerzése, valamint világító reklám- és más egyéb táblák 
(feliratok, kijelzők, pannók, bilbordok és hasonlók) beszerzése. 
Szoftver beszerzése alatt új, a vendéglátóipari létesítmények 
működését és igazgatását segítő professzionális (applikációs) 
szoftvercsomagot/eszközöket kell érteni. 

A jóváhagyott projekthez kapcsolódó minden pénzeszköz az esz-
közök felhasználójának nevére kell számlázni, illetve az eszközök fel-
használójának nevére kiadott számlákon kell kimutatni. 

Az előző fejezetben megnevezett pénzeszközöket a beszállítók és 
a szolgáltatásnyújtók folyószámlájára kell befizetni (készpénzmentes 
fizetésmód), kivéve azokat a pénzeszközöket, amelyeknek fizetésmód-
ját az a szerződés határozza meg, amelyet az eszközök felhasználója 
kötött az újvidéki székhelyű Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési 
Alapja KFT-vel, a turizmus fejlesztésére szánt hosszú lejáratú hitelek-
re közzétett pályázat alapján.

 
Nem elfogadható költségek:

 – visszamaradt adósságok, veszteségek és kamatok,
 – adó - és vámköltségek, keresetek, szerencsejátékok szervezése 

és hasonlók,
 – földek vagy létesítmények vásárlása,
 – valuta átváltása során keletkező veszteségek,
 – kísérő illetékek fizetése,
 – apró leltár ételek, italok, üdítők előkészítésére,
 – légkondicionáló berendezések, ventilátorok, riasztó-berendezé-

sek és hasonlók,
 – megegyezés során keletkezett költségek,
 – költségek, amelyek olyan projektekhez kapcsolódnak, melyeket 

a Titkárság társfinanszírozott,
 – útiköltségek és más kapcsolódó költségek,
 – minden egyéb, a támogatható költségek között fel nem sorolt 

költség.

A pályázati jogosultság 

5. szakasz

A Pályázaton való részvételre azon törpe- és kis gazdasági társasá-
gok és vállalkozók jogosultak, (a továbbiakban: a Pályázó) amelyek a 
Cégnyilvántartási Ügynökségnél ( a továbbiakban CNYÜ) bejegyez-
tek és aktív státusszal rendelkeznek.

Pályázati feltételek

6. szakasz

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 
 – hogy a Cégnyilvántartási Ügynökség nyilvántartásában szere-

pel, és Vajdaság AT területén székhellyel, illetve bejegyzett ki-
rendeltséggel rendelkezik, valamint hogy vezetik a Turisztikai 
Nyilvántartásban.61

 – fő tevékenységeként vendéglátói tevékenységet folytasson vagy 
legyen olyan bejegyzett részlege, amely vendéglátói tevékeny-
séget végez,

 – kiegyenlítette az esedékes közterhekből származó kötelezettségeit,
 – nem indult ellene csődeljárás és felszámolási eljárás,

61 A pályázat részletesen szabályozza a 6. szakasz 1. pontjában foglaltakat.

 – nem tartozik a kapcsolt személyek csoportjába, amelyben egyes 
tagok nagy jogi személyek,

 – nem használt eszközöket más alapon ugyanerre a célra,
 – nincsenek teljesítetlen szerződéses kötelezettségei a Titkárság 

irányába, 
 – nincsenek nehézségei, a nehézséggel küzdő gazdasági alany 

meghatározása szerint, összhangban az Állami támogatás 
odaítélési szabályairól szóló rendelettel,

 – pozitív ügyvitelt folytatott (az üzletben nettó jövedelemre tett 
szert),62

 – a Pályázó és a berendezés szállítója, illetve a szolgáltatást nyújtó 
nem kapcsolt személyek a törvény alapján,

 – bármely időszakban, három egymást követő üzleti év folyamán, 
a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló döntés meg-
hozatalának napjával bezárólag nem vett fel engedélyezett de 
minimis állami segélyt, amelynek összege a kért eszközökkel 
együtt meghaladta volna a 23.000.000,00 dinárt,

 – a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi ön-
kormányzati egység nem rendelkezik többségi tulajdonrészese-
déssel,

 – a bérleti/albérleti szerződés legkevesebb 24 hónapra szól a Pá-
lyázat kiírásának napjától számítva, amennyiben a Pályázó nem 
tulajdonosa az létesítménynek,

 – rendelkezik felhatalmazott bírósági szakértő által elkészített ér-
tékbecsléssel (az 1. pontra vonatkozóan - Eszközök rendelteté-
se, amennyiben a kérelem tárgya 5 évnél nem idősebb használt 
gép vagy felszerelés beszerzésére irányul, a Szabályzat 4. sza-
kaszával összhangban).

A felsorolt feltételeken kívül a Pályázat kiírása további feltételeket 
is meghatározhat.

A Pályázatra benyújtandó dokumentáció

7. szakasz

A kötelező pályázati dokumentáció:63

 • Kitöltött és aláírt hitelesített pályázati jelentkezési űrlap (letölthető 
a Titkárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldaláról), 

 • a Cégnyilvántartási Ügynökség által kiállított, a gazdasági alany 
cégbejegyzésről szóló cégkivonat (a bejegyzett adatokkal), vala-
mint a gazdasági alany a Turisztikai nyilvántartásba vételéről szóló 
kivonat, illetve bizonylat, amely nem régebbi a Pályázat kiírásá-
nak időpontjától (eredetiben, vagy az illetékes szervnél hitelesített 
fénymásolat).

 • Bizonylatok:
a.) az adóhivataltól, hogy a pályázó kifizette esedékes adóit és já-

rulékait, amely nem régebbi a Pályázat közzétételének napjától 
(eredeti példány, vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat),  

b.) az illetékes helyi adóhivataltól, hogy a pályázó eleget tett kö-
telezettségeinek az eredeti helyi közbevételek alapján, amely 
nem régebbi a Pályázat kiírási napjánál (eredeti példány, vagy 
közjegyző által hitelesített fénymásolat),

 • Jelentés és űrlapok:64

62 A pályázat részletesen szabályozza a 6. szakasz 9. pontjában foglaltakat.

63 Az aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 93/14., 22/15. és 87/18. szám) 29. szakaszával összhang-
ban az aláírás, kézírás és az átiratok hitelesítésére a közjegyzők illetékesek. 
Kivételesen, azokban a városokban és községekben, ahol nincsenek kinevezett 
közjegyzők, a hitelesítések illetékességét a községi közigazgatási szervek és a 
bíróságok (alapfokú bíróságok, az alapfogú bíróságok bírósági egységei és fo-
gadóirodái) tartották meg.

64 Abban az esetben, ha a pályázati kérelem beadásának határideje a statiszti-
kai szükségletekre és pénzügyi jelentésekre vonatkozó jelentés beadásának tör-
vényi határideje előtt lejár, a Pályázó köteles a kötelező dokumentációval együtt 
benyújtani a zárólapot (a bruttó mérleg áttekintését) a pályázat meghirdetését 
megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben a Pályázó az Eszközfelhasználó is 
egyben, a Pályázó köteles a dokumentációt a pályázatra beadandó kötelező do-
kumentumok 4. pontjával összhangban benyújtani, a megvalósított projektről 
szóló jelentés benyújtása előtt. 

A Pályázó a felelős a benyújtott pénzügyi jelentések helyességéért. Abban 
az esetben, ha bármilyen változás áll be a benyújtott pénzügyi jelentésekben, 
a Pályázó köteles a változásoktól számított 5 napon belül eljuttatni őket a Tit-
kársághoz.
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a.) Azok a gazdasági alanyok, amelyek a kettős könyvelési rend-
szer szerint vezetik üzleti könyveiket – a CNYÜ-nek átadott 
statisztikai szükségletekre december 31-i fordulónappal készült 
jelentés másolatát, arra az évre, amely megelőzi a Pályázat kií-
rásának évét (űrlapok: mérleg, eredménykimutatás és statiszti-
kai mérleg),65   

b.) Mérleg – a forgalom áttekintése és a főkönyv számlaegyenlege 
a Pályázat kiírásának hónapját megelőző hónap utolsó napján (a 
gazdasági alanyok esetében, amelyeket a január 1-től terjedő idő-
szakban alapítottak, abban az évben, amelyben kihirdették a Pá-
lyázatot), a 6. szakasz 1. pontjával és 9. pontjával összhangban,

c.) Átalányadót fizető adókötelezettek: a KPO űrlap másolata, az 
összes kereskedelmi bank igazolása a számlaforgalomról és az 
egyéni vállalkozás bevételeire kivetett személyi jövedelemadó-
ról szóló végzés másolata a 6. szakasz 1. pontjára és 9. pontjára 
vonatkozóan.
Az a.) és b.) pont alatt felsorolt jelentések és űrlapok a Pályázat 
kiírását megelőző két évre vonatkozóan kell átadni, figyelem-
be véve a gazdasági alany cégnyilvántartásba vételének évét.

 • Számla vagy számla-szállítólevél, vagy szerződés-szállítólevél az 
Eszközök rendeltetése 2. pontjához (eredeti vagy hitelesített fény-
másolat a Pályázó részéről),66

 • Előszámla vagy előszámla-szállítólevél, vagy előszerződés-szállí-
tólevél a pályázati kiírás dátumát követően megvalósuló projektek 
esetében (eredeti vagy hitelesített fénymásolat a Pályázó részé-
ről),67

 • A teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség mellett adott 
nyilatkozatok a jelentkezési űrlap mellékleteként (a Titkárság hon-
lapján): 
 – a Pályázatban megszabott feltételek elfogadásáról,
 – hogy a jelentkezésben megadott adatok igazak és hitelesek,
 – hogy nincsenek nem teljesített kötelezettségei a Tartományi 

Gazdasági és Turisztikai Titkárság és annak jogelődje felé,
 – a fogadott és engedélyezett de minimis állami támogatásról há-

rom egymás utáni adóévben, a jelentkezés benyújtásának nap-
jával bezárólag,68

 – egyetértés a beadott adatok felhasználásával,
 – a Titkárság eszközeinek eddigi használatáról,
 – nem tartozik a kapcsolt személyek csoportjába, amelyben egyes 

tagok nagy jogi személyek,
 – hogy a Pályázó és a berendezés beszállítója, nem minősülnek 

kapcsolt személyeknek a törvény értelmében,
 – hogy a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 

önkormányzat nem rendelkezik többségi tulajdonrészesedéssel. 
 • A Pályázat kiírásának napjától nem régebbi igazolás arra vonatko-

zóan, hogy a pályázati kérelem tárgyát képező ingatlan, amelyen a 
beruházást megvalósításra kerül, a Pályázónak a tulajdonában van 
(az Kataszteri Hivatal ingatlannyilvántartásából vett kivonat erede-
ti példánya vagy annak hitelesített fénymásolata),

 • Amennyiben a pályázati kérelem tárgyát képező, a beruházás meg-
valósítására szolgáló ingatlan nincs a Pályázó tulajdonában, abban 
az esetbe az adott ingatlan bérletéről vagy albérletéről szóló szer-
ződés (eredeti példány, vagy közjegyzőnél bíróságon hitelesített 
fénymásolat),  

 • A megfelelő szerv létesítményének kategorizációjáról szóló vég-
zés, abban az esetben, ha a létesítmény már kategorizálva van (ere-
deti vagy hitelesített fénymásolat),  

 • Felhatalmazott bírósági szakértő értékfelbecslése (amennyiben a 
kérelem tárgya 5 évnél nem idősebb használt gép vagy felszere-

65 Annak a Pályázónak, aki a 2018. év során egyszerűsített könyvelési rend-
szer szerint vezette a könyvvitelét, a 2018. évre vonatkozóan be kell nyújtania 
a személyi jövedelemadóra vonatkozó adómérlege másolatát az önálló munka-
végzésből fakadó bevételekre vonatkozóan (PB2 űrlap), az Adóhivatal átvételi 
elismervényével egyetemben.

66 A számla vagy a számla-szállítólevél vagy szerződés-szállítólevél mara-
déktalanul össze kell, hogy legyen hangolva a bejelentés tárgyával.

67 Az előszámla vagy az előszámla-szállítólevél vagy előszerződés-szállító-
levél maradéktalanul össze kell, hogy legyen hangolva a bejelentés tárgyával.

68 A Pályázatra való jelentkezés napjától a szerződés aláírásának napjáig ter-
jedő időszakban, ha a Pályázó azonos az eszközök felhasználójával, a Pályázó 
köteles tájékoztatni a Titkárságot a bekövetkezett változásokról, amelyek kihat-
nának a de minimis állami támogatás túllépésére.

lés)- a Szabályzat 4. szakaszával összhangban Az eszközök rendel-
tetése, 1. pontjára vonatkozóan

A Pályázó további dokumentumokat is benyújthat, amelyek megíté-
lése szerint jelentőséggel bírnak az ösztönző eszközök odaítélésének 
kritériumai szempontjából.

Az idegen nyelven mellékelt dokumentumok esetében bírósági tol-
mács által hitelesített szerb nyelvű fordítást is szükséges benyújtani.

Amennyiben a dokumentumok beszerzése hivatalból történik, ösz-
szhangban az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény rendel-
kezéseivel, ezt kifejezetten hangsúlyozni szükséges a pályázati jelent-
kezésben.69

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a pályázat benyújtójától, szük-
ség szerint, további dokumentumokat és információkat kérjen be.

A felsorolt feltételeken kívül a Pályázat kiírása további feltételeket 
is meghatározhat.

A pályázati dokumentációt nem küldik vissza.

A pályázatok elbírálása

8. szakasz

A beérkezett jelentkezéseket a mellékelt dokumentációval a pályá-
zati jelentkezések áttekintésére, értékelésére és az eszközök odaítélé-
séről szóló javaslatok meghozatalára alakított bizottság (a továbbiak-
ban: a Bizottság) dolgozza fel. . 

A Bizottság a tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a további-
akban: a tartományi titkár) végzésével alakul meg. 

A Bizottság tagjait a Tartományi Titkárság dolgozói közül nevezik 
ki, de az összetételébe a pályázat tárgyának szakértői is bevonhatók.

A Pályázatra érkezett jelentkezések számától függően a tartományi 
titkár a Bizottság elnökének javaslatára az alkalmazottak soraiból ki-
jelöli azokat a személyeket, akik ellenőrzik és nyilvántartásba veszik a 
jelentkezések alaki szabályosságát.

A Bizottság tagja nem lehetnek egyidejűleg pályázók is a folyamat-
ban lévő pályázaton, és kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot 
kitölteni.

Az adatok hitelességét a Bizottság a benyújtott dokumentumok és 
a kérelmező felelős személye által aláírt nyilatkozat alapján állapítja 
meg.

Szükség szerint a tartományi titkár utasíthatja a Bizottságot, hogy 
kiegészítő ellenőrzéssel vesse össze a pályázati adatlapban és a becsatolt 
dokumentumokban szereplő adatokat a pályázónál megállapított hely-
színi tényállással, amiről beszámolót/jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A Bizottság visszautasítja a pályázatot, ha:

1. határidőn túl adták be (a pályázati határidő lejárta után átadott 
pályázati adatlapok). Határidőben átadott pályázatnak számít 
az, amelyet legkésőbb a pályázat lejáratának napján közvetle-
nül a titkárság iktatójában átadtak, vagy legkésőbb ugyanaznap 
a titkárság címére postai úton elküldtek, és ez a posta vagy más 
hivatásos kézbesítő bélyegzőjén vagy igazolásán látható,

2. nem engedélyezettek (amelyeket olyan illetéktelen személyek 
és alanyok nyújtottak be, akiket a Pályázat nem irányoz elő, to-
vábbá azok, amelyek nem a Pályázatban meghirdetett rendelte-
tésekre vonatkoznak, és amelyek ellentétben állnak a Szabály-
zat és a Pályázat rendelkezéseivel),

3. a hiányos és érthetetlen (az összes szükséges bizonyítékot nem 
tartalmazó, az aláírás nélküli, az üres rovatokat tartalmazó, a 
ceruzával kitöltött, a faxon vagy villámpostán (e-mail) küldött, 
a nem a megfelelő formanyomtatványon benyújtott, a megfele-
lő és kötelező adatokat nélkülöző, az érthetetlen és olvashatat-
lan adatokat tartalmazó stb.) kérelmeket, amelyekhez nem csa-
tolták a szükséges, kért dokumentumokat,

4. beigazolódik, hogy megszabott határidőre nem teljesítették a 
Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság vagy jogelődje 
(a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogú-
sági Titkárság) iránti korábbi szerződéses kötelezettségüket,

69 A Pályázónak a Pályázatra való jelentkezés részét képező űrlapon nyilat-
koznia kell arról, hogy a kötelező dokumentáció 2. és 3. pontja alatti dokumen-
tumokat maga szerzi be, vagy egyetért azzal, hogy ezt a Titkárság tegye meg 
hivatalból.
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5. amelyek üzleti számlája a nyilvános pályázatra való kérelem 
benyújtásának napjától az eszközök odaítéléséről szóló határo-
zat meghozatalának napjáig zárolva van, 

6. beigazolódik, hogy az adatlapban szereplő projektnek a Titkár-
ság társfinanszírozója.

A támogatás odaítélésének követelményei

9. szakasz

Az eszközök odaítéléséről való döntéshozatal során a következő mércéket veszik számba: 

MÉRCÉK PONT

 Igen Nem

1.  A helyi önkormányzatok ismertetőjegyei a Szerb Köztársaság Turizmusfejlesztési Stratégiájával a 2016-tól 2025-ig 
terjedő időszakban, mint az idegenforgalmi úticélok része 10 0

2.  A Titkárság eszközeinek használata a Pályázat megjelenését megelőző kétéves időszakban (a Szabályzatban említett 
rendeltetésekre). 0 15

3.  A hölgyek részvétele a gazdasági alany feletti tulajdonban és igazgatásban/ a vállalkozói üzlet alapításában (kumu-
latívan). 10 0

4. A helyi önkormányzatok fejlettségi szintje (a kérelem tárgyát képező  létesítmény székhelyére vonatkozik)

-  Fejlettségi szint a köztársasági átlag felett és a köztársasági átlag 80%-a és 100%-a között 5

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag  60%-a és 80%-a között 10

- Fejlettségi szint a köztársasági átlag 60%-a alatt 15

5. Foglalkoztatottak száma

- 5-ig 5

- 6-től 10-ig 10

- 10 felett 15

6. Piaci teljesítőképesség 10 0

7. Díjakban és elismerésekben részesült a 2015-2021. közötti időszakban elért üzleti eredményekért. 10 0

8. A Pályázó gazdasági alanya standardok és tanúsítványok tulajdonosa 10 0

9. A létesítmény Trip Advisoron vagy annak ekvivalensénél - ≥ 75% legmagasabb osztályozást érte el. 15 0

10. A projekt gazdasági és funkcionális indokoltsága

 Indokolt 5

 Nagyon indokolt 10

 Kivételesen indokolt 15

11. Várható hozzájárulás a vendéglátóipari/turisztikai kínálat standardjainak és színvonalának emeléséhez 10 0

12. A projekt fenntarthatósága a pénzügyi támogatás végeztével 

 Fenntartható 5

 Nagyon fenntartható 10

 Kivételesen fenntartható 15

13. A projekt jelentősége Vajdaság AT turisztikai kínálatának bővítése szempontjából 0 – 30

14.  Végzés a létesítmény kategorizálásáról, mely a kérelem tárgya (Szabályzat az elszállásolási vendéglátóipari létesít-
mények kategorizációjáról) 10 0

A felsorolt követelmények mellett a pályázati kiírásban további követelmények határozhatók meg.

Az eszközök odaítélésének eljárása és a döntés

10. szakasz

A Bizottság a Szabályzat 9. szakaszába foglalt kritériumok alapján 
értékeli a jelentkezéseket, elkészíti a bejelentett projektek értékelési és 
rangsorolási listáját, ennek alapján pedig a jelentkezések értékeléséről 
szóló jelentést. 

A jelentés alapján a Bizottság javaslatot tesz az eszközök szétosz-
tására.

A tartományi titkár mérlegeli a Bizottság jelentését és javaslatát, 
és döntést hoz az eszközök odaítéléséről (a továbbiakban: a Döntés).

A Döntés végleges és ellene nem lehet jogorvoslati lehetőséggel 
élni.

A Pályázó, akinek jóváhagytak összegeket, nem vetheti revízió alá 
a projekt költségvetését. 

Az eszközök felhasználója köteles az attól a naptól számított hét-
napos határidőben, amikor a Döntést közzétették a Titkárság webol-
dalán, benyújtani: 

 – aláírt és hitelesített nyilatkozatot arról, hogy egyetért az eszkö-
zök jóváhagyott összegével, 

 – a Pályázó bejegyzéséről szóló kivonatot az CNYÜ-ből (a nyil-
vántartott adatokkal), (az eredetit vagy illetékes szervnél hite-
lesített fénymásolatot), abban az esetben, amikor a pályázati 



2021. február 18. HIVATALOS LAPJA VAT 7. szám - 357 oldal 

dokumentációban benyújtott kivonat az CNYÜ-ből a pályázó 
bejegyzéséről (a nyilvántartott adatokkal) az előtt lett kiadva, 
hogy változásokat bejegyezték,

 – aláírt és hitelesített nyilatkozatot, hogy a jelentkezés tárgyát 
nem fogja elidegeníteni, vagy másik gazdasági alanynak bérbe 
vagy használatra adni a Titkárság beleegyezése nélkül legkeve-
sebb 24 hónapig a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről 
szóló szerződés aláírásának napjától számítva.70

Az eszközök felhasználóknak való odaítéléséről szóló Döntést a Tit-
kárság www.spriv.vojvodina.gov.rs weboldalán teszik közzé.

Szerződés az eszközök odaítéléséről és használatáról

11. szakasz

A Határozat alapján a Titkárság szerződést köt az eszközök felhasz-
nálójával, amely szerződésben szabályozzák a szerződő felek jogait és 
kötelezettségeit (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződéseket az eszközök felhasználóival a Határozat megho-
zatalát és/vagy megvalósított projektektről szóló jelentés megküldését 
követően és/vagy a megvalósított projektektől szóló jelentést megelő-
zően kötik meg.

A szerződések megkötését a pályázatban szabályozzák.
Amennyiben az eszközfelhasználónak nincs céleszközök fogadá-

sára megnyitott dinár bankszámlája az Államkincstárnál, köteles azt 
megnyitni, és az erre vonatkozó igazolást (letétbe helyezett aláírási 
címpéldányt és a hozzá tartozó JBKJS-t megküldeni(közpénzek fel-
használóinak egységes száma).

Az eszközfelhasználók szerződésben foglalt kötelezettségeinek sza-
bályos teljesítését, akinek odaítélt összeg 1.000.000,00 és attól több 
dinár, a Titkárság az eszközfelhasználókkal megköti a zálogról szóló 
szerződést a törvénnyel összhangban, 24 hónapos meghatározott idő-
tartammal. A zálogról szóló szerződés alapján végrehajtják az elsőre-
ndű zálog beírását a zálogjog nyilvántartójába. 71

A zálog tárgya kizárólag gép vagy felszerelés lehet, ami bele van 
foglalva a szerződésbe.

Az eszközök kifizetése

12. szakasz

Az eszközök kifizetése történhet:
1.) A megtérítés módszerével, a projekt megvalósítását és a szerző-

dés megkötését követően és/vagy
2.) A projekt megvalósítását megelőzően a megküldött eszközök-

kel biztosítják az odaítélt összegi iránti kötelezettség szabályos 
teljesítését.

Az eszközök kifizetését a Pályázatban szabályozzák csakúgy, mint 
az odaítélt eszközök iránti kötelezettség rendes teljesítésére a biztosí-
tási eszközöket.

Az eszközök kifizetése a költségvetési eszközök beáramlásának 
üteme szerint történik.

Az eszközfelhasználóknak, akiknek a számlái folyamatos zárlat 
alatt vannak a határozat meghozatalától az eszközök kifizetésének 
napjáig, nem lesznek az eszközök kifizetve. 

Az eszközfelhasználó kötelezettségei

13. szakasz

A Határozat meghozatalát követően, de a szerződés megkötése és az 
eszközök kifizetése előtt az eszközfelhasználó köteles a Titkárságnak 
megküldeni a projekt megvalósításáról szóló jelentést legkésőbb:72

70 A Titkárság jóváhagyásával az Eszközfelhasználó a jelentkezés tárgyát 
elidegenítheti vagy másik gazdasági alanynak bérbe vagy használatra adhatja, 
de csak abban az esetben, ha bizonyítékkal tud szolgálni afelől, hogy a kérelem 
tárgyát ugyanarra a tevékenységre fogják használni, mint amire az Eszközfel-
használó használta.

71 A bejegyzés költségeit az Eszközfelhasználó viseli.

72 Abban az esetben, amikor az eszközök kifizetése a Határozat meghozatalát 
és a Szerződés megkötését követően történik, a projekt megvalósításáról szóló 
Jelentés benyújtási határidejét a Szerződés szabályozza.

 – 30 nappal a Határozat meghozatala után (azon projektek ese-
tében, amelyeket a Határozat meghozatalának napjáig megva-
lósítottak), 

 – 15 nappal a projekt megvalósítása után (azon projektek eseté-
ben, amelyeket a Határozat meghozatalának napja után valósí-
tottak meg).

A projekt megvalósításáról szóló jelentés megküldésének határide-
jét a szerződésben állapítják meg, amikor az eszközök folyósítását a 
Szabályzat 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával összhangban 
hajtják végre. (A projektek, amelyek a Határozat meghozatalát köve-
tően valósítanak meg, megküldik a meghatározott eszközök rendes 
kötelezettségek teljesítéséről szóló biztosítási eszközöket, megkötik a 
szerződést és folyósítsák az eszközöket).

Az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló beszámolónak 
az alábbiakat kell tartalmaznia:73

 – szöveges rész (a projektre vonatkozó alapvető adatok, a megva-
lósításra irányuló tevékenységek leírása és időrendi bemutatása, 
igazoltság stb.),

 – fotódokumentáció a projekt megvalósításáról, 
 – táblázatos rész ‒ a költségvetés bemutatása,
 – a pénzügyi dokumentáció eredeti vagy hitelesített fénymásola-

tai, ami követi a táblázatos kimutatást: Munka és felszerelések 
tételes leírását tartalmazó számlák, szállítólevelek, bankkivona-
tok és egyéb bizonylatok. A dokumentáció említett fénymáso-
latát az eszközök felhasználójának meghatalmazott személye 
hitelesíti.

Az eszközök pályázat szerinti felhasználója köteles:
 – hogy lehetővé tegye a projekt végrehajtásának csakúgy, mint 

az eszközfelhasználók szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
monitoringját a Titkárság számára.74

 – hogy lehetővé tegyék, a költségvetési felügyelő számára, hogy 
az, zavartalanul ellenőrizhesse az anyagi-pénzügyi ügyvitel és 
rendeltetésszerű és törvényes eszközfelhasználás törvényes el-
lenőrzésének hatálya alá eső rendeltetésszerű és törvényes esz-
közfelhasználást, ami Vajdaság Autonóm Tartomány költségve-
tési felügyelőségének feladatkörébe tartozik,

 – hogy minden nyilvános kiadványban és saját honlapjukon a Pá-
lyázat alapján finanszírozott tevékenységekről, intézkedésekről 
és programokról beszámolva említsék meg, hogy a finanszíro-
zásban részt vett Vajdaság Autonóm Tartomány – a Tartományi 
Gazdasági és Turisztikai Titkárság.

Az eszközfelhasználó köteles a pályázati kérelem tárgyát jól lát-
hatóan, a Titkárságtól a szerződéskötés alkalmával kapott matricán 
feltüntetni. 

A szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése 

14. szakasz

A szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtását, a beszámoló 
és a becsatolt mellékletek adminisztratív ellenőrzését a Titkárság fel-
ügyeli.

A tartományi titkár határozattal különbizottságot állíthat fel a Tit-
kárság alkalmazottai és szakemberek részvételével a projekt megvaló-
sításának közvetlen felügyelete céljából.

A határidők számítása

15. szakasz 

A napokban meghatározott határidő a meghatározott okmány (sza-
bályzat, pályázat, határozat, szerződés) közzététele, meghozatala vagy 
aláírása után következő napon kezdődik, és a szabályzatban, pályázat-

73 Megvalósított projektnek számít az a projekt, amelyet teljes egészében 
megvalósítottak a kérelemmel összhangban, az eszközök kifizetéséig a beszál-
lítónak vagy a szolgáltatónak, és erről az eszközfelhasználó számlakivonata 
tanúskodik.

74 A monitoring-feladatokat a Titkárság illetékes személye végzi vagy a Tar-
tományi Titkárság határozatával létrehozott monitoringbizottság.
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ban, határozatban, szerződésben meghatározott határidő utolsó napján 
jár le.75

A hetekben, hónapokban vagy években megszabott határidő azon a 
napon végződik, amely neve és száma alapján egybeesik az esemény 
létrejöttének napjával, amelytől a határidő számítódik, amennyiben 
ilyen nap nincs az utolsó hónapban, a határidő a hónap utolsó napjával 
végződik.

A határidő végét naptári napban is meg lehet állapítani.
Ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, ami a törvény szerint 

nem munkanap vagy szombat, illetve vasárnap, a határidő utolsó nap-
jának a következő munkanap számít.

Záró rendelkezések

16. szakasz

Jelen szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG

SZÁM: 144-401-194/2021-04
DÁTUM 2021. 02. 18.

Dr. Nenad Ivanišević
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 

TITKÁRSÁG

244.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága 
által a 2021. évben finanszírozott projektek elbírálásának eljárásá-
ról, kiválasztásuk feltételeiről és megválasztásukról szóló határozat 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 1/2021. szám) 13. szakaszának 3. be-
kezdése, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési 
Igazgatósága megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rende-
let (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2014. szám) 4. szakaszának 2. 
bekezdése alapján, a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési 
Igazgatóságának igazgatója

HATÁROZATOT 
HOZ 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
 NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

 ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK
 MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKCIÓTERV 

KIDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ ŰRLAP 
TARTALMÁRÓL ÉS FORMÁJÁRÓL

1. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága esz-
közeiből finanszírozott projektek megvalósítására irányuló akcióterv 
kidolgozására vonatkozó űrlap tartalmáról és formájáról szóló hatá-
rozat megállapítja a projektek megvalósítására irányuló akcióterv űr-
lapjának tartalmát és formáját (a továbbiakban: az akcióterv űrlapja).

2. szakasz

Az akcióterv űrlapot táblázat formájában kell összeállítani.

3. szakasz

Az akcióterv űrlapja kötelezően tartalmazza az alábbiakat:

- ÁLTALÁNOS ADATOK A PROJEKTRŐL:
 • projekt elnevezése;
 • megvalósítás helye, város/község és körzet,
 • az eszközök átutalásáról szóló szerződés száma és időpontja,
 • az odaítélt eszközök összege;

- ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ALAPVETŐ ADATAI:
 • Felhasználó elnevezése,

75 A határidők számításakor a Pályázat közzétételének napja az a nap, amikor 
a Pályázat megjelent valamelyik napilapban.

 • székhely és cím;
 • felelős személy és beosztása, telefon és az elektronikus posta címe,

- PROJEKTCSAPAT TAGJAINAK ALAPVETŐ ADATAI:
 • projektcsapat tagjainak utóneve és családneve,
 • projektcsapatban való beosztás,
 • projektcsapat tagjainak telefonszáma és elektronikus posta címe,

-  a PROJEKT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE, dinárban ki-
fejezve a hozzáadottérték-adó hozzáadásával, százalékarányosan, 
az alábbiak szerint:
 • a Vajdaság AT Nagybefektetési Igazgatóság által odaítélt eszközök 

összege;
 • saját eszközök összege;
 • más forrásokból származó eszközök összege;
 • a projekt teljes költségvetése;

- PROJEKT CÉLJAI:
 • projekt általános célja,
 • projekt sajátságos céljai,

- A PROJEKT ELVÁRT EREDMÉNYE:
 • eredmény,
 • eredménymutató,
 • ellenőrzési forrás,

TEVÉKENYSÉGI TERV:
 • tevékenység,
 • a tevékenység megvalósításához szükséges eszközök hozzáadot-

térték-adóval való összege,
 • finanszírozási forrás,
 • a tevékenység kezdetének és befejezésének megközelítő időpontja,
 • lefolytatott tevékenység eredménye,

-  KÖZBESZERZÉSI TERV azon projektekre, amelyek megva-
lósítására nem kezdték meg a közbeszerzési eljárást:
 • közbeszerzés tárgya és az eljárás fajtája,
 • a közbeszerzés felbecsült értéke hozzáadottérték-adó nélkül és 

hozzáadottérték-adóval,
 • finanszírozási forrás,
 • az eljárás megindításának és a szerződés megkötésének megköze-

lítő időpontja,
- KOCKÁZATKEZELÉSI TERV:
 • kockázat,
 • valószínűség (magas/közép/alacsony),
 • hatás (magas/közép/alacsony),
 • enyhítő tevékenységek,

-  KOMMUNIKÁCIÓS TERV ÉS A PROJEKT LÁTHATÓSÁ-
GA:
 • tevékenység,
 • tevékenység célja,
 • tevékenység megvalósításának megközelítő időpontja/időszaka.

4. szakasz

Az űrlap helyet tartalmaz a projekt koordinátor utónevének és csa-
ládi nevének bevitelére, a projekt koordinátor aláírására és a projekt 
koordinátor által az űrlap aláírásának dátumára.

Az űrlap helyet tartalmaz az Eszközfelhasználó felhatalmazott sze-
mélye utónevének és családi nevének bevitelére, az Eszközfelhasználó 
felhatalmazott személyének hitelesítésére és aláírására és az Eszközfel-
használó felhatalmazott személye által az űrlap aláírásának dátumára.

5. szakasz

A Projekt megvalósítására irányuló akcióterv AP.01. űrlapja a jelen 
Határozat összetevő részét képezi.

6. szakasz

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

 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI 

IGAZGATÓSÁGA

SZÁM: 136-031-85/2021-02/2
DÁTUM 2021. 02. 18.  

Nedeljko Kovačević, s.k.
IGAZGATÓ
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PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKCIÓTERVE 

ÁLTALÁNOS ADATOK A PROJEKTRŐL:

Projekt elnevezése

A megvalósítás helye

Város/Község:

Körzet

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés száma és idő-
pontja:
(Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazga-
tósága száma és dátuma)

Odaítélt eszközök összege:

ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ALAPVETŐ ADATAI

Elnevezés:

Székhely és cím:

Felelős személy és beosztása:

Telefon:

Elektromos posta címe:

PROJEKTCSAPAT TAGJAINAK ALAPVETŐ ADATAI

Sorszám Utónév és családnév Projektcsapatban való 
beosztás Telefon Elektromos posta címe

1. Projekt koordinátor

2.

3.

4.

5.

...

PROJEKT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE

a Vajdaság AT Nagybefektetési Igazgatóság által 
odaítélt eszközök összege  

dinár

%

Saját eszközök összege 
dinár  

%

Más forrásokból származó eszközök összege 
 

dinár

%

Projekt teljes költségvetése
dinár

%

PROJEKT CÉLJAI

Általános cél

Sorszám Sajátságos célok

1.

2.

3.

...

A PROJEKT ELVÁRT EREDMÉNYE

Sorszám Eredmény Eredmény mutató Ellenőrzési forrás

1.

2.

3.

...
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TEVÉKENYSÉGI TERV

Sorszám Tevékenység

A tevékenység 
megvalósításához 

szükséges eszközök 
hozzáadottérték-

adóval való összege

Finanszírozási 
forrás 

Tevékenység megvalósításának 
időszaka Lefolytatott 

tevékenység 
eredménye

Kezdés 
megközelítő 

időpontja

Befejezés 
megközelítő 

időpontja

1.

2.

3.

4.

5.

...

KÖZBESZERZÉSI TERV (azon projektekre, amelyek megvalósítására nem kezdték meg a közbeszerzési eljárást)

Sorszám Közbeszerzés tárgya és az 
eljárás fajtája

Az érték 
felbecsülése 

hozzáadottérték-
adó nélkül

Az érték 
felbecsülése 

hozzáadottérték-
adóval

Finanszírozási forrás

Megközelítő időpont

eljárás 
megindítása

szerződés 
megkötése

1.

2.

...

KOCKÁZATKEZELÉSI TERV

Sorszám Kockázat
Valószínűség

(magas/közép/
alacsony)

Hatás
(magas/közép/

alacsony)
Enyhítő tevékenységek

1.

2.

3.

...

KOMMUNIKÁCIÓS TERV ÉS A PROJEKT LÁTHATÓSÁGA

Sorszám Tevékenység Tevékenység célja

Tevékenység 
megvalósításának 

megközelítő időpontja/
időszaka

1.

2.

3.

4.

...

Projekt koordinátor utóneve és családneve:

Aláírás:
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245.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága 
által a 2021. évben finanszírozott projektek elbírálásának eljárásáról, 
kiválasztásuk feltételeiről és megválasztásukról szóló határozat (Vaj-
daság AT Hivatalos Lapja.1/2021. szám) 17. szakaszának 1. bekezdése, 
valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgató-
sága megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajda-
ság AT Hivatalos Lapja.54/2014. szám) 4. szakaszának 2. bekezdése 
alapján, a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósá-
gának igazgatója 

HATÁROZATOT 
HOZ 

AZ ESZKÖZFELHASZNÁLÓK 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

 JELENTÉSE ŰRLAPJÁNAK 
TARTALMÁRÓL ÉS FORMÁJÁRÓL 

1. szakasz

Az eszközfelhasználók projekt teljesítéséről szóló jelentése űrlapjá-
nak tartalmáról és formájáról szóló határozat megállapítja az eszközök 
felhasználójának a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési 
Igazgatósága által finanszírozott projektek megvalósításáról szóló 
negyedéves jelentése űrlapjának és az eszközök felhasználójának a 
projekt megvalósításáról szóló zárójelentése űrlapjának tartalmát és 
formáját (a továbbiakban: Jelentés készítéséhez szükséges űrlapok).

2. szakasz

A jelentés készítéséhez szükséges űrlapot táblázat formájában kell 
összeállítani.

3. szakasz

A „Az eszközfelhasználó projektmegvalósításról szóló negyedéves 
jelentése” szavak alatt, utasítani kell az eszközfelhasználót, hogy tün-
tesse fel a projekt elnevezését az eszközök átutalásáról szóló szerző-
désből, valamint azt is, hogy mely időszakra szól a jelentés.

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés száma és dátuma mellet 
az űrlap kötelezően tartalmazza: 

1. ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ALAPVETŐ ADATAIT, éspedig:
1.1 a felhasználó adatai: elnevezés, székhely és cím, felelős személy 

és beosztása, kapcsolattartó szám, elektronikus posta címe,
1.2 projekt megvalósítását figyelemmel kísérő személy - projekt 

koordinátor adatai: utónév és családi név, kapcsolattartó szám, fax, 
elektromos posta címe;

2. SZÁLLÍTÓ ALAPVETŐ ADATAIT, éspedig:
2.1 szállító adatai: elnevezés, székhely és cím, felelős személy és 

beosztása, kapcsolattartó szám, elektronikus posta címe (megjegyzést 
hozzáadni és a felhasználót utasítani, ha több szállító van mindegyikre 
külön-külön ki kell tölteni a táblázatot),

3. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS ADATAIT:
3.1 szerződés tárgya,
3.2 szerződés száma és dátuma,
3.3 szerződés teljesítésének határideje,
3.4 szerződött érték,
3.5 a szerződés teljesítésének üteméről szóló adatokat, éspedig: a 

szerződés teljesítésének kezdete, a szerződés elvárt befejezési ideje, 
teljesítés foka (százalékban kifejezve), jelenlegi állapot leírása,

3.6 késedelem elemzéséről szóló adatokat, éspedig: késedelmi na-
pok száma, késedelem indokai,

3.7 további tevékenységek tervezéséről szóló adatokat: tevékenység 
kezdetének és befejezésének megközelítő időpontja,

3.8 pénzügyi biztosítékeszközökről szóló adatok, a közbeszerzésről 
szóló szerződéssel összhangban, éspedig: az előleg típusa és vissza-
származtatásának érvényességi ideje, jól teljesített munka, garanciális 
határidő,

4. ADATOKAT A PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁSRÓL, az aláb-
biak szerint:

4. 1 adatokat a projekt teljes értékéről, az alábbi források szerint: 
Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága, az öne-
rő rész összege, más forrásokból származó eszközök összege (a forrást 
fel kell tüntetni), a projekt teljes költségvetése, mindezt százalékosan 
RSD -ben az elszámolt ÁFÁ-val kimutatva, minden forrásnál külön 
megjelölni mennyi az eszközök összege, abból mennyi lett elköltve és 
mennyi maradt meg.

4.2. A VAT Nagybefektetési Igazgatósága által folyósított eszközök 
pénzügyi megvalósításának elemzésének adatai (alap, szám és dátum, 
összeg, a megvalósítás dátuma, bizonyíték),

4.3. Az eszközök felhasználója és/vagy más  forrásokból biztosított 
és  folyósított eszközök pénzügyi megvalósításának elemzésének ada-
tai (alap, szám és dátum, összeg, a megvalósítás dátuma, bizonyíték),

5. EGYÉB ADATOK A PROJEKTRŐL, éspedig:
5.1. A projekt láthatóságára vonatkozó adatok (utasítani az eszköz 

felhasználót, hogy nevezze meg milyen módon biztosította a projekt 
láthatóságát),

5.2. Megjegyzések (utasítani kell az eszköz felhasználót, hogy tün-
tessen fel minden kérdést, problémát ha létezik és mellékelje a kísérő 
dokumentációt, ha az szükséges).

 
A jelentés készítéséhez szükséges űrlapnak tartalmaznia kell a je-

lentés kidolgozásának dátumát, a projekt koordinátort, aláírást, a fele-
lős személyt és beosztását, aláírást és hitelesítést.

4. szakasz

A „Az eszközfelhasználó projektmegvalósításról szóló negyedéves 
jelentése” szavak alatt, utasítani kell az eszközfelhasználót, hogy tün-
tesse fel a projekt elnevezését az eszközök átutalásáról szóló szerző-
désből, valamint azt is, hogy mely időszakra szól a jelentés.

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés száma és dátuma mellet 
az űrlap kötelezően tartalmazza:

1. ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ALAPVETŐ ADATAIT, éspedig:
1.1 a felhasználó adatai Elnevezése, székhely és cím, felelős sze-

mély és beosztása, kapcsolattartó szám, elektronikus posta címe,
1.2 projekt megvalósítását figyelemmel kísérő személy - projekt 

koordinátor adatai: utónév és családi név, kapcsolattartó szám, fax, 
elektromos posta címe;

2. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉ-
GEK ELEMZÉSE, mégpedig:

2.1 adatokat a projekt megvalósítására irányuló akciótervről, 
amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: tevékenység, a tevékenység 
megvalósításához szükséges eszközök értéke ÁFÁ-val, finanszírozási 
forrás, a tevékenység megvalósítási időszaka - a kezdés és a befejezés 
megközelítő ideje), lefolytatott tevékenység eredménye,

2.2. A tevékenység megvalósítására vonatkozó adatok: a tevékeny-
ség megvalósításához felhasznált eszközök  összege ÁFÁ-val, a finan-
szírozási forrás, a tevékenység megvalósítási időszaka (a megvalósítás 
kezdésének és  befejezésének dátuma), a megvalósított tevékenység 
eredménye,

2.3. Az akciótervtől való eltérés magyarázata;
 
3. KÖZBESZERZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEM-

ZÉSE, mégpedig:
3.1 a projekt megvalósítására irányuló akcióterv szerinti közbeszer-

zési tervek adatai: a közbeszerzés tárgya és az eljárás fajtája, felbecsült 
ÁFA nélküli értéke, finanszírozási forrás, (az eljárás megindításának 
és a szerződés megkötésének) megközelítő időpontja,

3.2 adatok a közbeszerzési terv megvalósítására vonatkozóan, 
amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: a közbeszerzés tárgya és az 
eljárás fajtája, felbecsült ÁFA nélküli értéke, felbecsült értéke ÁFÁ-
val, finanszírozási forrás, (az eljárás megindításának és a szerződés 
megkötésének) megközelítő időpontja,

3.3. Adatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan, az 
alábbiakban felsorolt adatok feltüntetésével: A közbeszerzési eljárás 
tárgy és a lebonyolítás fajtája, az érdekelt oldal által feltett kérdések 
száma, a pályázati dokumentáció módosításának száma, a közbeszer-
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zési eljárás során benyújtott jogvédelmi kérvények száma, a közbe-
szerzési eljárások jogvédelmével foglalkozó Köztársasági Bizottság 
által a közbeszerzések eljárása során benyújtott jogvédelemre irányuló 
elfogadott kérelmek száma (egészében vagy részben);

4. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK 
ÜTEME, mégpedig:

4.1 szállító adatai: elnevezés, székhely és cím, felelős személy és 
beosztása, kapcsolattartó szám, elektronikus posta címe (megjegyzést 
hozzáadni és a felhasználót utasítani, ha több szállító van mindegyikre 
külön-külön ki kell tölteni a táblázatot),

4.1 szerződés tárgya, 
4.2. a szerződés száma és dátuma (utasítani a felhasználót, hogy 

tüntesse fel a szerződés iktatószámát),
4.4 szerződött érték,
4.5. adatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan, az 

alábbiakban felsorolt adatok feltüntetésével: a szerződés teljesítésének 
kezdete, a szerződés befejezésének dátuma,

4.6. adatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan, az 
alábbiakban felsorolt adatok feltüntetésével: a szerződés befejezésének 
a szerződésben meghatározott határideje (alapszerződés), a szerződés 
befejezésének határideje, a határidő hosszabbításának magyarázata;

5. ADATOKAT A PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁSRÓL, az aláb-
biak szerint:

5. 1 adatokat a projekt teljes értékéről, az alábbi források szerint: 
Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága, az öne-
rő rész összege, más forrásokból származó eszközök összege (a forrást 
fel kell tüntetni), a projekt teljes költségvetése, mindezt százalékosan 
RSD -ben az elszámolt ÁFÁ-val kimutatva, minden forrásnál külön 
megjelölni mennyi az eszközök összege, abból mennyi lett elköltve és 
mennyi maradt meg,

5.2. A VAT Nagybefektetési Igazgatósága által folyósított eszközök 
pénzügyi megvalósításának elemzése (alap, szám és dátum, összeg, a 
megvalósítás dátuma, bizonyíték),

5.3. Az eszközök felhasználója és/vagy más forrásokból biztosított 
és folyósított eszközök pénzügyi megvalósításának elemzése (alap, 
szám és dátum, összeg, a megvalósítás dátuma, bizonyíték),

5.4 adatok a szerződött összeg módosításának elemzéséről, melyek 
alatt az alábbiakat kell feltüntetni: az alapszerződés szerinti szerződött 
összeg, a szerződés módosítását és pótmunkálatok szerződését köve-
tően szerződött összeg, a szerződés módosításának és pótmunkálatok 
szerződésének magyarázata;

6. A PROJEKT EREDMÉNYÉNEK ELEMZÉSE és
6.1 adatokat a projekt elvárt eredményeiről a projekt megvalósításá-

ra irányuló akcióterv szerint, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: 
eredmény, eredménymutató, az ellenőrzés forrása,

6.2. adatok a projekt megvalósított eredményeire vonatkozóan, az 
alábbiakban felsorolt adatok feltüntetésével: eredmény, eredménymu-
tató, az ellenőrzés forrása,

6.3. a tervtől való eltérések indokolása;
 
7. MEGVALÓSÍTOTT KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A PROJEKT 

LÁTHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE, éspedig:
7.1 adatokat a projekt megvalósítására irányuló akcióterv szerinti 

kommunikáció és a projekt láthatósága tervéről, amelyben az alábbi-
akat kell feltüntetni: tevékenység, tevékenység célja, a tevékenység 
megvalósításának ideje vagy időszaka,

7.2 adatokat a kommunikáció és a projekt láthatóságának megva-
lósítási tervéről, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: tevékenység, 
tevékenység eredménye, a tevékenység megvalósításának ideje vagy 
időszaka;

8. MEGTANULT LECKÉK PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK 
ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SORÁN, mégpedig:

8.1 a felhasználót utasítani kell, hogy tüntesse fel a projekt meg-
valósítása során keletkezett, a projekt-javaslat vagy akcióterv kidol-
gozása alkalmával nem előre látható problémákat, valamint azt, hogy 
milyen módon fogja azokat a következő projektek megvalósításakor 
áthidalni (a projekt és a szükséges erőforrás tervezésében és ponto-
sításában, projektmegoldások kiválasztásában, külső munkatársak 
foglalkoztatásában, a belső és külső kommunikációban, a projektmeg-
valósításra irányuló dokumentáció előkészítésében, a közbeszerzés 
lefolytatásában, a műszaki részletezésében, a kiegészítő feltételekben, 
szerződés modellekben, projekttevékenységek koordinálásában, a he-
lyi önkormányzatok támogatásának biztosításában és hasonlók).

A jelentés készítéséhez szükséges űrlapnak tartalmaznia kell a je-
lentés kidolgozásának dátumát, a projekt koordinátort, aláírást, a fele-
lős személyt és beosztását, aláírást és hitelesítést.

5. szakasz

A jelen Határozat összetevő részét képezi az eszközfelhasználó 
projektmegvalósításáról szóló negyedéves jelentésének KI.01 Űrlapja, 
valamint az eszközfelhasználó projektmegvalósításáról szóló záróje-
lentésének ZI.01 Űrlapja. 

6. szakasz

A projekt megvalósításáról szóló negyedéves jelentést valamennyi 
naptári negyedév lejártától számított 15 napos határidőben kell meg-
küldeni.

A projekt megvalósításáról szóló befejező jelentést a projekt befeje-
zésétől számított 15 napos határidőben kell megküldeni.

7. szakasz

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

VAT NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

SZÁM: 136-031-85/2021-02/3
DÁTUM: 2021. 02. 18.

Nedeljko Kovačević, s.k.
IGAZGATÓ
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 AZ ESZKÖZFELHASZNÁLÓ PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NEGYEDÉVES JELENTÉSE

___________________________________________________________________________________________________
(Fel kell tüntetni a projekt elnevezését az eszközök átutalásáról szóló szerződésből)

__________ év __________től __________-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés száma (A pályázó az Igazgatóságnál nyilvántartott számot írja be)

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés dátuma (A pályázó az Igazgatóságnál nyilvántartott számot írja be)

1. ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ALAPVETŐ ADATAI

1.1.

ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓJA

Elnevezés 

Székhely és cím

Felelős személy és beosztása

Elérhetőség

Fax

Elektromos posta címe

1.2.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ FELELŐS SZEMÉLY - PROJEKT KOORDINÁTOR

Utónév és családnév

Elérhetőség

Fax

Elektromos posta címe
 

2. ÁLTALÁNOS ADATOK A PROJEKTRŐL

2.1.

SZÁLLÍTÓ

Elnevezés 

Székhely és cím

Felelős személy és beosztása

Elérhetőség

Fax

Elektromos posta címe

Megjegyzés: Ha több szállító van, mindegyikre külön-külön ki kell tölteni a táblázatot.

3. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS ADATAI

3.1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.2. SZERZŐDÉS SZÁMA ÉS DÁTUMA (A pályázó a szerződésnek az Igazgatóságnál nyilvántartott számát írja be)

3.3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK 
HATÁRIDEJE

3.4. SZERZŐDÖTT ÖSSZEG
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

3.5.

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEME 

Szerződés teljesítésének kezdete

Szerződés elvárt teljesítésének befejezése

Teljesítés foka (%)

A jelenlegi állapot leírása
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3.6.

KÉSÉS ELEMZÉSE

Késedelmi napok száma

Késedelem indokai

3.7.

TOVÁBBI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Sorszám TEVÉKENYSÉG
Kezdés 

megközelítő 
időpontja

Befejezés 
megközelítő 

időpontja

1.

2.

3.

...

3.8.

PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK-ESZKÖZÖKRŐL SZÓLÓ ADATOK, A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSSEL 
ÖSSZHANGBAN

SZERZŐDÖTT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKESZKÖZ FAJTÁJA Érvényességi határidő

Az előleg visszaszármaztatása

A jól elvégzett munka 

Garanciális határidő

...

4. ADATOK A PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁSRÓL

4.1.

PROJEKT TELJES ÉRTÉKE

FORRÁS ODAÍTÉLT FELHASZNÁLT FENNMARADT

VAT NAGYBEFEKTETÉSI 
IGAZGATÓSÁGA 

dinár  

%

Saját eszközök összege   
dinár

%

Más forrásokból származó 
eszközök összege (megnevez-
ni a forrást) 
_____________________

dinár

%

Projekt teljes költségvetése
dinár

%

4.2.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE

Sorszám Alap Szám és dátum Összeg Megvalósítás 
dátuma Bizonyíték

1.

2.

3.

...

4.3.

AZ ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ÁLTAL/MÁS FORRÁSBÓL ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE

Sorszám Alap Szám és dátum Összeg Megvalósítás 
dátuma Bizonyíték

1.

2.

3.

...
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5. EGYÉB ADATOK A PROJEKTRŐL

5.1.

A PROJEKT LÁTHATÓSÁGA
(Fel kell tüntetni, hogy milyen módon biztosították a projekt láthatóságát)

5.2.

MEGJEGYZÉSEK
(Fel kell tüntetni minden kérdést, problémát, ha létezik és mellékelni kell a kísérő dokumentációt, ha az szükséges)

Jelentés kidolgozásának dátuma

Projekt koordinátor

Aláírás

Felelős személy és beosztása

Aláírás és hitelesítés

AZ ESZKÖZFELHASZNÁLÓ PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BEFEJEZŐ JELENTÉSE

___________________________________________________________________________________________________
(Fel kell tüntetni a projekt elnevezését az eszközök átutalásáról szóló szerződésből)

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés száma (A pályázó az Igazgatóságnál nyilvántartott számot írja be)

Az eszközök átutalásáról szóló szerződés dátuma (A pályázó az Igazgatóságnál nyilvántartott számot írja be)

1.ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ALAPVETŐ ADATAI

1.1.

ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓJA

Elnevezés 

Székhely és cím

Felelős személy és beosztása

Elérhetőség

Fax

Elektromos posta címe

1.2.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÍSÉRŐ FELELŐS SZEMÉLY - PROJEKT-KOORDINÁTOR

Utónév és családnév

Elérhetőség

Fax

Elektromos posta címe
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2. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE

2.1.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKCIÓTERV SZERINTI TEVÉKENYSÉGI TERV

Sorszám Tevékenység

A tevékenység 
megvalósításához 

szükséges 
eszközök összege 
hozzáadott érték-

adóval 

Finanszírozási 
forrás 

Tevékenység 
megvalósításának időszaka Lefolytatott 

tevékenység 
eredménye

Kezdés 
megközelítő 

időpontja

Befejezés 
megközelítő 

időpontja

1.

2.

3.

4.

5.

...

2.2.

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám Tevékenység

A tevékenység 
megvalósításához 

szükséges 
felhasznált 

eszközök összege 
hozzáadott érték-

adóval 

Finanszírozási 
forrás 

Tevékenység megvalósításának 
időszaka

Lefolytatott 
tevékenység 
eredményeKezdési 

dátum
Befejezés 
dátuma

1.

2.

3.

4.

5.

...

2.3.

TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS MAGYARÁZATA

3. KÖZBESZERZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE

3.1.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKCIÓTERV SZERINTI KÖZBESZERZÉSI TERV

Sorszám Közbeszerzés tárgya és 
az eljárás fajtája

Az érték 
felbecsülése 
hozzáadott 

érték-adó nélkül

Az érték 
felbecsülése 
hozzáadott 

érték-adóval

Finanszírozási forrás

Megközelítő időpont

eljárás 
megindítása

szerződés 
megkötése

1.

2.

...

3.2.

KÖZBESZERZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám Közbeszerzés tárgya és 
az eljárás fajtája

Az érték 
felbecsülése 
hozzáadott 

érték-adó nélkül

Az érték 
felbecsülése 
hozzáadott 

térték-adóval

Finanszírozási forrás

Dátum

eljárás 
megindítása

szerződés 
megkötése

1.

2.

...
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3.3.

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA

Sorszám Közbeszerzés tárgya és az 
eljárás fajtája

Az érdekelt oldal 
által feltett kérdések 

száma

Pályázati 
dokumentáció 
módosításának 

száma

A közbeszerzési 
eljárás során 
benyújtott 
jogvédelmi 

kérvények száma

Közbeszerzési eljárások 
során a jogvédelemmel 
foglalkozó Köztársasági 

Bizottság által a 
közbeszerzések eljárása 

során benyújtott 
jogvédele3mre irányuló 

elfogadott kérelmek száma
(egészében vagy részben)

1.

2.

...

4. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEME

4.1.

ADATOK A SZÁLLÍTÓRÓL

Elnevezés 

Székhely és cím

Felelős személy és beosztása

Elérhetőség

Fax

Elektromos posta címe

4.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.3. SZERZŐDÉS SZÁMA ÉS DÁTUMA (A pályázó a szerződésnek az Igazgatóságnál nyilvántartott számát írja be)

4.4. SZERZŐDÖTT ÖSSZEG
ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

4.5.

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEME 

Szerződés teljesítésének kezdete

Szerződés befejezésének dátuma

4.6.

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI ÜTEMÉNEK ELEMZÉSE

Szerződés befejeződésének szerződött határideje
(alapszerződés)

Határidő, amelyben a szerződés befejeződik

HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Megjegyzés: Ha több szállító van, mindegyikre külön-külön ki kell tölteni a táblázatot.

5. PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS

5.1.

PROJEKT TELJES ÉRTÉKE

FORRÁS ODAÍTÉLT FELHASZNÁLT FENNMARADT

VAT NAGYBEFEKTETÉSI 
IGAZGATÓSÁGA  

dinár  

%

Önerő (saját eszközök) összege 
dinár

%
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5.1

Más forrásokból származó esz-
közök összege (megnevezni a 
forrást) 
_____________________

dinár

%

Projekt teljes költségvetése
dinár

%

5.2.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE

Sorszám Alap Szám és dátum Összeg Megvalósítás 
dátuma Bizonyíték

1.

2.

3.

...

5.3.

AZ ESZKÖZFELHASZNÁLÓ ÁLTAL/MÁS FORRÁSBÓL ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám Alap Szám és dátum Összeg Megvalósítás 
dátuma Bizonyíték

1.

2.

3.

...

5.4.

SZERZŐDÖTT ÖSSZEG MÓDOSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE

Az alapszerződés szerinti szerződött összeg

Valamennyi szerződés módosítását és pótmunkálatok szerződését 
követően szerződött összeg

SZERZŐDÖTT ÖSSZEG MÓDOSÍTÁSÁNAK/PÓT MUNKÁLATOK MAGYARÁZATA

6. A PROJEKT EREDMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

6.1.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKCIÓTERV SZERINTI A PROJEKT ELVÁRT EREDMÉNYE

Sorszám Eredmény Eredmény mutató Ellenőrzési forrás

1.

2.

3.

...

6.2.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTOTT EREDMÉNYE

Sorszám Eredmény Eredmény mutató Ellenőrzési forrás

1.

2.

3.

...

6.3.

ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA
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7. MEGVALÓSÍTOTT KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A PROJEKT LÁTHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE

7.1.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKCIÓTERV SZERINTI KOMMUNIKÁCIÓS TERV ÉS A PROJEKT
 LÁTHATÓSÁGA

Sorszám Tevékenység Tevékenység célja

Tevékenység 
megvalósításának 

megközelítő időpontja/
időszaka

1.

2.

3.

4.

...

7.2.

A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A PROJEKT LÁTHATÓSÁGA TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Sorszám Tevékenység Tevékenység eredménye
Tevékenység 

megvalósításának 
időpontja/időszaka

1.

2.

3.

4.

...

8. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SORÁN MEGTANULT/ELSAJÁTÍTOTT LECKÉK

8.1.

A MEGTANULT LECKÉK 

Tüntesse fel a projekt megvalósítása során keletkezett, a projektjavaslat vagy akcióterv kidolgozása alkalmával nem előlátott hibá-
kat, valamint annak a módját, hogy hogyan fogja azokat a következő projektek megvalósításakor áthidalni (a projekt és a szükséges 
erőforrás tervezésében és pontosításában, projektmegoldások kiválasztásában, külső munkatársak foglalkoztatásában, a belső és 
külső kommunikációban, a projektmegvalósításra irányuló dokumentáció előkészítésében, a közbeszerzés lefolytatásában, a műszaki 
részletezésében, a kiegészítő feltételekben, szerződés modellekben, projekttevékenységek koordinálásában, a helyi önkormányzatok 
támogatásának biztosításában és hasonlók)

Jelentés kidolgozásának dátuma

Projekt koordinátor

Aláírás

Felelős személy és beosztása

Aláírás és hitelesítés
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246.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. és 54/2014. szám - egyéb 
határozat, 37/2016., 29/2017. és 24/2019. szám) 16. szakaszának 4. be-
kezdése, valamint A Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési 
Igazgatósága megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rende-
let (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2014. szám) 4. szakaszának 2. 
bekezdése alapján, a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési 
Igazgatóságának igazgatója

UTASÍTÁST 
HOZ 

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA 

ESZKÖZEIVEL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK
 MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK

 FELHASZNÁLÓJA ÁLTAL 
MELLÉKELENDŐ DOKUMENTUMOK 

ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS BENYÚJTÁSÁRÓL

1. szakasz

Jelen utasítás megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagy-
befektetési Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) eszközeivel fi-
nanszírozott projektek megvalósításához szükséges dokumentumokat 
a támogatás folyósításáról szóló szerződések alapján.

2. szakasz

Jelen utasítás 1. szakaszában említett projektek megvalósításának 
eljárásában, az eszközök folyósításáról szóló szerződés megkötését 
követően, az eszközök felhasználója az alábbi dokumentumokat kö-
teles benyújtani: 

• az eszközfelhasználó cselekvési terve a projekt lebonyolítására,
• az eszközfelhasználó határozata a projektkoordinátor kinevezé-

séről,
• az eszközfelhasználót/megrendelőt azonosító adatok,
• az eszközfelhasználó/megrendelő aláírási címpéldányának (OP 

formanyomtatvány) másolata,
• az eszközfelhasználó adóazonosító-jeléről szóló bizonylat má-

solata,
• A munkák kivitelezése esetén:
 – a műszaki dokumentáció főkönyvének másolata a létesítmény 

osztályától és rendeltetésétől függően (az ötletterv főkönyve, 
a projekt építkezési engedélyére vonatkozó főkönyv, a projekt 
kivitelezési főkönyve),

 – a műszaki ellenőrzés kivitelezője nyilatkozatának másolata, va-
lamint a műszaki ellenőrzésről szóló jelentés összefoglalója az 
építkezési engedélyre vonatkozó projektkivonatból,

 – az illetékes hatóság munkálatok kivitelezését jóváhagyó doku-
mentumának másolata,

 – ha az építkezési engedély, illetve a munkálatok kivitelezését jó-
váhagyó határozat kiadása A tervezésről és építkezésről szóló 
törvény módosításáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Köz-
lönye, 145/2014. szám) hatálybalépése előtt történt, mellékelni 
kell az építkezési engedélyben, illetve a munkálatokat jóváha-
gyó határozatban szereplő műszaki dokumentáció minden része 
címoldalának másolatát, valamint a műszaki ellenőrzéssel hite-
lesített és az építkezési engedélyt kiállító hatóság hitelesítésével 
ellátott oldalak és a munkálatok kivitelezését jóváhagyó határo-
zat másolatát.

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

3. szakasz

Az eszközfelhasználó, a közbeszerzési eljárás megindításának jó-
váhagyására vonatkozó kérelem benyújtása alkalmával, mely eljárás 
Közbeszerzésről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 91/19.
szám, a továbbiakban: KBT) összhangban kell lebonyolítani, a követ-
kező dokumentumokat köteles benyújtani az Igazgatóságnak:

• a közbeszerzési eljárás megindításának az Igazgatóság által tör-
ténő jóváhagyására vonatkozó kérelmét,

• az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a 
közbeszerzési eljárás nincs lefolytatva,

• az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozatát a közbeszerzés 
becsült értékéről,

• az eszközfelhasználó/megrendelő közbeszerzési tervének kivo-
natát,

• az eszközfelhasználó nyilatkozatát a biztosított finanszírozási 
eszközökről,

• az eszközfelhasználó/megrendelő költségvetéséről/pénzügyi 
tervéről szóló határozat kivonatát,

• a munkálatok/javak/szolgáltatások tételes műszaki részletezé-
sét, amely A közbeszerzésről szóló törvény rendelkezései sze-
rint került kidolgozásra, az eszközfelhasználó/megrendelő hite-
lesítette, és munkálatok esetén a felelős tervező is hitelesítette,

• a felelős tervező nyilatkozatát arról, hogy az előszámításokban 
és előszámlákban szereplő munkálatokra megadott árak piaci-
lag összehasonlíthatóak,

• amennyiben a közbeszerzés tárgyát javak és szolgáltatások ké-
pezik, abban az esetben a megrendelő nyilatkozata arról, hogy 
a technikai részletezésben szereplő árakat az piackutatás alap-
ján alakították ki,

• az illetékes szerv igazolását az eszközfelhasználó/megrendelő 
ÁFA rendszerben való nyilvántartásáról.

Jelen szakasz előző bekezdésében felsorolt teljes dokumentáció 
mellékelése után, az Igazgatóság írásbeli jóváhagyást ad ki az eszköz-
felhasználó/megrendelő részére,

4. szakasz

Az eszközfelhasználó, a közbeszerzési eljárás lefolytatására vo-
natkozó jóváhagyás kiadását követően, de az ajánlatok benyújtására 
vonatkozó felhívás közzétételét megelőzően, a következő dokumentu-
mokat köteles benyújtani:

• az eszközfelhasználó/megrendelő határozatát a közbeszerzési 
eljárás megindításáról,

• a pályázati dokumentáció tervezetét,
• ha a kérelem munkálatok közbeszerzési eljárására vonatkozik – 

az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozat arról, hogy szak-
mai felügyelőt alkalmazott.

A pályázati dokumentáció végleges szövegének megszerkesztése 
után, amelyet jóváhagytak a kinevezett bizottsági tagok is, eszköz-
felhasználó/megrendelő az Igazgatóságtól kapott jóváhagyás után je-
lenteti meg az ajánlatok és a közbeszerzési pályázati dokumentáció 
benyújtására vonatkozó felhívást.

5. szakasz

Az eszközfelhasználó/megrendelő, a közbeszerzésről szóló Szer-
ződés megkötését követően köteles az Igazgatóságnak megküldeni az 
alábbi dokumentációt:

• A közbeszerzésről szóló szerződést;
• A Bizottság tagjainak nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn ösz-

szeférhetetlenség,
• Elfogadott ajánlat,
• Az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozat a közbeszerzés 

lebonyolításáról,
• A beszállítót azonosító adatokat,
• A beszállító aláírási címpéldányának (OP formanyomtatvány) 

másolatát.

6. szakasz

Amennyiben a közbeszerzési eljárás A közbeszerzési eljárás meg-
szüntetéséről szóló Határozattal ért véget, de szükségessé válik, hogy 
azt megismételjék, az eszközfelhasználó az alábbi dokumentációt kö-
teles átadni:

• A közbeszerzési eljárás lebonyolítására megismétlésére vonat-
kozó megindokolt kérelem,
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• A közbeszerzési eljárás megszüntetéséről szóló Határozat és az 
eljárás megszüntetéséről szóló értesítés másolata. 

• A közbeszerzési eljárás megismétlése, jelen Utasítás 4. szaka-
szával összhangban történik.

A KIVITELEZŐ BEVEZETÉSE A MUNKÁBA

7. szakasz

A kivitelező munkába való bevezetését megelőzően, az eszközfel-
használó köteles beszerezni az Igazgatóság jóváhagyását. Az eszköz-
felhasználó a jóváhagyás kiadásához az alábbi dokumentációt köteles 
átadni az Igazgatóságnak.

• A kivitelező munkába való bevezetésére vonatkozó kérvény;
• A felelős kivitelezők kinevezéséről szóló határozatot a munká-

latok kinevezett felelős kivitelezői által aláírt és hitelesített li-
cence fénymásolatával,

• a munkálatok kivitelezése feletti szakmai felügyeletet végző 
személyek kinevezéséről szóló határozatot a szakmai felügye-
let végzésére kinevezett személy által aláírt és hitelesített licen-
cek fénymásolataival,

• Az ütemterv kivitelezője által összeállított, a munkálatok ki-
vitelezésének ütemtervét, amelyet a munkálatok kivitelezőjé-
nek illetékes személye, az eszközfelhasználó illetékes szemé-
lye, valamint a szakmai felügyelet összes kinevezett megbízott-
ja aláírt és hitelesített.

A kivitelező munkába való bevezetését követően, az eszközfelhasz-
náló köteles megküldeni az Igazgatóságnak az alábbi dokumentumo-
kat:

• A kivitelező munkába való bevezetéséről szóló jegyzőkönyvet, 
amelyet a munkálatok kivitelezőjének illetékes személye, az 
eszközfelhasználó illetékes személye, valamint a szakmai fel-
ügyelet összes kinevezett megbízottja aláírt és hitelesített.

AZ ESZKÖZÖK FOLYÓSÍTÁSA AZ ESZKÖZFELHASZNÁLÓ 
SZÁMLÁJÁRA

8. szakasz

Az eszközöknek az eszközfelhasználó számlájára történő átutalásá-
hoz a következő dokumentumok szükségesek:

• Az eszközfelhasználónak az eszközök átutalása iránti kérelmét 
az előszámla/számla/ideiglenes/végleges állapot szerint, az 
eszközök folyósítására szolgáló számlaszám és a jóváhagyás 
hivatkozási számának feltüntetésével,

• Az eszközfelhasználó illetékes személye és a kivitelező (illet-
ve a felszerelés beszállító vagy a szolgáltatás nyújtó) illetékes 
személye által aláírt és hitelesített előszámla / számla/ jelenlegi 
állapot/ végleges állapot, de ha a munkálatokról van szó, akkor 
a szakmai felügyelet összes kinevezett megbízottja és a kivite-
lező illetékes személye írja alá és hitelesíti, két eredeti példány-
ban, 

• Az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozatát a kötelezettség 
vállalásáról és bekönyveléséről/nyilvántartásáról,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozatát a szerződött 
pénzügyi biztosítási eszközök átvételéről,

• A szerződött pénzügyi biztosíték-eszközök fénymásolata.
• Jegyzőkönyvet a munkálatok átvételéről (a végleges állapot/

végleges számla szerinti eszközfolyósítás iránti kérelem be-
nyújtása alkalmával), amelyet az eszközfelhasználó illetékes 
személye és a kivitelező illetékes személye, a szakmai felügye-
let minden kinevezett megbízottja és a munkálatok minden fe-
lelős kivitelezője írja alá és hitelesíti.

• Jegyzőkönyvet a javak (a számla szerinti eszközfolyósítási ké-
relem benyújtása alkalmával), amelyet az eszközfelhasználó/
megrendelő meghatalmazott személye és a beszállító megha-
talmazott személye ír alá és hitelesíti,

• Jegyzőkönyvet a nyújtott szolgáltatásokról (a számla szerinti esz-
közfolyósítási kérelem benyújtása alkalmával), amelyet az esz-
közfelhasználó/megrendelő meghatalmazott személye és a szol-
gáltatást nyújtó meghatalmazott személye ír alá és hitelesíti,

9. szakasz

Az eszközfelhasználó az eszközök folyósítását követően köteles az 
Igazgatóságnak megküldeni az alábbi dokumentációt.

• Az eszközfelhasználó igazolása az eszközök folyósításáról a ki-
vitelező/a javak-felszerelések beszállítója/ a szolgáltatás nyúj-
tó/alvállalkozó javára,

• Az eszközfelhasználó/beszállító bankszámla kivonatát, mint az 
eszközök átutalásáról szóló bizonyíték,

• Amennyiben a szerződésben az elő van látva, akkor bizonyí-
ték arra vonatkozóan, hogy a kivitelező/beszállító/ szolgáltatást 
nyújtó átutalta az eszközöket az alvállalkozó számára. 

A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSÁRA, TÖBBLETMUNKÁRA, 

HIÁNYOSSÁGOKRA, VALAMINT A NEM ELVÉGZETT 
MUNKÁKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁS

1.  TÖBBLETEK, HIÁNYOK, MUNKÁK, AMELYEKET NEM 
VITELEZNEK KI

10. szakasz

Amennyiben a szerződött határidőn belül kivitelezendő munkák 
kapcsán szükség mutatkozik a közbeszerzésről szóló szerződés mó-
dosítására, többlet (nem előre látott ) munkák beszerzése végett, az 
elvégzett munkák hiányossága miatt, illetve az olyan munkák miatt, 
amelyek elvégzésére nem fog sor kerülni, az eszközök felhasználója, a 
következő dokumentációt köteles benyújtani:

• Jóváhagyás iránti kérelmét a Közbeszerzésről szóló szerződés 
módosítására vonatkozóan,

• az eszközfelhasználó/megrendelő jóváhagyását a közbeszer-
zésről szóló szerződés módosítására, indokolással ellátva és vi-
lágosan megfogalmazott tényeket arról, hogy a javasolt eltéré-
sek nem voltak előreláthatóak a közbeszerzési eljárás megindí-
tása előtt, továbbá, hogy a szerződés módosítása által nem csor-
bul a versenyképesség biztosításának alapelve, az átláthatóság 
alapelve, és az ajánlattevők egyenrangúságának alapelve a köz-
beszerzési eljárásban,

• A felügyelő szerv indokolását a többletmunkáról, a felügyelő 
szervnek meg kell indokolnia minden többletmunkát, hiányo-
san vagy azokat a munkákat, amelyek nem lesznek elvégezve, 
amelyben szükséges, hogy a felügyelő szerv minden egyes po-
zíciót ahol változás lép fel egyenként megindokoljon. Az in-
dokolást a felügyelő szerv minden kinevezett személyének alá 
kell írnia és hitelesítenie.

• Az alap ajánlat módosításainak és kiegészítéseinek javaslatát az 
eszközfelhasználó/megrendelő illetékes személye, a kivitelező 
illetékes személye, a felügyelet minden kinevezett megbízottja 
és minden felelős kivitelezője írja alá,

• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát a biztosított finanszírozási 
eszközökről,

Az eszközfelhasználó/megrendelő köteles időben (az szerződött ha-
táridőn belül) az Igazgatóságnak átadni a közbeszerzésről szóló szer-
ződés módosítására irányuló kérelmét.

A közbeszerzésről szóló szerződést módosítását, azaz annak a meg-
nevezett okból megkötött mellékletét csak a szerződött kivitelezési ha-
táridőn belül végezheti el, legkésőbb a végleges állapot kimutatásáig.

11. szakasz

Az eszközfelhasználó/megrendelő, a közbeszerzésről szóló Szerző-
dés módosítását követően köteles az Igazgatóságnak megküldeni az 
alábbi dokumentációt:

• A közbeszerzésről szóló szerződés mellékletét;
• Az alap ajánlat módosítását és kiegészítéseit az eszközfelhasz-

náló/megrendelő illetékes személye, a kivitelező illetékes sze-
mélye, a felügyelet minden kinevezett megbízottja és minden 
felelős kivitelezője írja alá és hitelesíti,
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• Az eszközfelhasználó nyilatkozata hogy a közbeszerzésről szó-
ló alapszerződés a KBT rendelkezéseivel összhangban történt.  

• Az eszközfelhasználó nyilatkozata a módosított közbeszerzési 
szerződéssel összehangolt érték pénzügyi biztosítéka eszközei-
nek átvételéről, 

• A módosított közbeszerzési szerződés értékével összehangolt 
értékű szerződött pénzügyi biztosíték eszközeinek másolata,

2. TÖBBLET (NEM ELŐRE LÁTOTT) MUNKÁK

12. szakasz

Amennyiben a szerződött határidőn belül kivitelezendő munkák 
kapcsán szükség mutatkozik a közbeszerzésről szóló szerződés mó-
dosítására, többlet (nem előre látott) munkák beszerzésére, melyek 
elvégzése szükségessé vált, de nem voltak belefoglalva a közbeszer-
zésről szóló szerződésbe, (a KBT 157. szakaszával összhangban, az 
eszközfelhasználó köteles megküldeni az Igazgatóságnak az alábbi 
dokumentációt:

• Jóváhagyás iránti kérelmét a Közbeszerzésről szóló szerződés 
módosítására vonatkozóan,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő beleegyezése pótmunkákra 
(nem előrelátott munkák) vonatkozó szerződés megkötésére, 
indokolással és annak a ténynek a világos meghatározásával, 
hogy a pótmunkákra a közbeszerzés alapszerződésében ezek a 
munkák nem voltak a szerződésbe foglalva, mint ahogyan azok 
elvégzésének szükségességét nem is lehetett előre látni a köz-
beszerzési eljárás megindítása előtt, hogy azzal nem sértik a 
konkurencia biztosításának az alapelvét, az átláthatóság alapel-
vét, valamint az ajánlattevők egyenrangúságát a közbeszerzé-
si eljárásban, hogy azért merült fel a szükség a pótmunkák el-
végzésére, mert az elsődlegesen megszerződött munkákkal egy 
funkcionális és technikai- technológiai egészet képez, és ezek 
a munkálatok utólagos elvégzése más gazdasági alany részéről 
jelentős nehézségeket okozhat, valamint lényegesen megnövel-
heti az eszközfelhasználó/megrendelő költségeit.

• A pótmunkálatok, a felelős tervező/ szakértői felügyeletet vég-
ző személy által kidolgozott és lehitelesített munkatétele és 
költségvetése, amelyet az eszközfelhasználó/megrendelő jóvá-
hagyott,

• A szakértői felügyelettel megbízott személy indokolása a pót-
munkák (nem előre látott munkák   elvégzésére vonatkozó szer-
ződés megkötésének szükségességére, lebontva minden kimu-
tatott szituációra a pótmunkákra elkészített munkatételekre és 
költségvetésre, annak a ténynek a világos meghatározásával, 
hogy a pótmunkákra a közbeszerzés alapszerződésében ezek a 
munkák nem voltak a szerződésbe foglalva, valamint azt hogy 
azok elvégzése szükséges a közbeszerzés alapszerződésének 
teljesítéséhez. Az indokolást világosan és precízen kell megfo-
galmazni, hogy abból minden kétséget kizáróan meg lehessen 
állapítani azt, hogy a pótmunkák elvégzésére azért van szük-
ség, mert az elsődlegesen megszerződött munkákkal egy funk-
cionális és technikai-technológiai egészet képeznek, és e mun-
kálatok utólagos elvégzése egy másik gazdasági alany részéről 
jelentős nehézségeket okozhat valamint lényegesen megnövel-
heti az eszközfelhasználó/megrendelő költségeit.  

• A felelős tervező/szakmai felügyelettel megbízott személy által 
aláírt és hitelesített nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pót-
munkára elkészített munkatételekben és költségvetésben fel-
tüntetett árak összehasonlíthatóak a piaci árakkal, 

• Az eszközfelhasználó/megrendelő nyilatkozatát a pótmunkák 
becsült értékéről,

• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát a biztosított finanszírozási 
eszközökről.

Az eszközfelhasználó/megrendelő köteles az alapszerződésben 
megállapított határidőn belül átadni az Igazgatóságnak a közbeszer-
zésről szóló szerződés módosítására irányuló kérelmét. 

A közbeszerzésről szóló szerződés módosítását, azaz annak a meg-
nevezett okból megkötött mellékletét csak a szerződött kivitelezési ha-
táridőn belül végezheti el, legkésőbb a végleges állapot kimutatásáig. 

13. szakasz

Az eszközfelhasználó/megrendelő a közbeszerzésről szóló Szerző-
dés módosítását követően köteles az Igazgatóságnak megküldeni az 
alábbi dokumentációt:

• A közbeszerzésről szóló szerződés mellékletét,
• Az eszközfelhasználó/megrendelő képviseletével megbízott 

személy, valamint a kivitelező képviseletére jogosult személy, 
a szakmai felügyeletet végző szerv minden kinevezett megbí-
zottja és minden felelős kivitelezője által aláírt és hitelesített, a 
pótmunkák elvégzésére szóló ajánlatot, 

• Az ütemterv kivitelezője által összeállított, a pótmunkálatok ki-
vitelezésének ütemtervét, amelyet a munkálatok kivitelezőjé-
nek illetékes személye, az eszközfelhasználó illetékes szemé-
lye, valamint a szakmai felügyelet összes kinevezett megbízott-
ja aláírt és hitelesített;

• Az eszközfelhasználó nyilatkozata hogy a közbeszerzésről szó-
ló alapszerződés a KBT rendelkezéseivel összhangban történt.  

• Az eszközfelhasználó nyilatkozata a módosított közbeszerzési 
szerződéssel összehangolt érték pénzügyi biztosítéka eszközei-
nek átvételéről, 

• A módosított közbeszerzési szerződés értékével összehangolt 
értékű szerződött pénzügyi biztosíték eszközeinek másolata,

3.  A MUNKÁLATOK KIVITELEZÉSÉRE SZERZŐDÖTT HA-
TÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

14. szakasz

Amennyiben a szerződött határidőn belül végzett munkák folyamán 
indokolt szükség mutatkozik a közbeszerzésről szóló szerződés módo-
sítására, a munkálatok kivitelezésének szerződött határidejének meg-
hosszabbítása végett, az eszközfelhasználó/megrendelő, a következő 
dokumntációt köteles benyújtani az Igazgatóságnak: 

• Jóváhagyás iránti kérelmét a Közbeszerzésről szóló szerződés 
módosítására vonatkozóan,

• A szakértői felügyelettel minden megbízott személy által alá-
írott és hitelesített indokolást (a munkálatok kivitelezésére szer-
ződött határidő meghosszabbításának szükségességéről, a hatá-
ridő átlépésének minden napjára kivetítve), 

• Az eszközfelhasználó/megrendelő jóváhagyását a munkálatok 
kivitelezésére szerződött határidő meghosszabbítására, indoko-
lással ellátva és világosan meghatározott tényekkel arra vonat-
kozóan, hogy a javasolt eltérések nem voltak előreláthatóak a 
közbeszerzési eljárás megkezdése előtt, továbbá, hogy a szer-
ződés módosítása által nem csorbul a versenyképesség bizto-
sításának alapelve, az átláthatóság alapelve, és az ajánlattevők 
egyenrangúságának alapelve a közbeszerzési eljárásban.

Az eszközfelhasználó/megrendelő köteles az alapszerződésben 
megállapított határidőn belül átadni az Igazgatóságnak a közbeszer-
zésről szóló szerződés módosítására irányuló kérelmét, valamint hogy 
ugyanebben a határidőben megkösse a szerződés módosításáról szóló 
szerződést. 

15. szakasz

Az eszközfelhasználó/megrendelő a közbeszerzésről szóló Szerző-
dés módosítását követően köteles az Igazgatóságnak megküldeni az 
alábbi dokumentációt:

• A közbeszerzésről szóló szerződés mellékletét;
• A munkálatok kivitelezője által összeállított, a munkálatok ki-

vitelezésének ütemtervét, amelyet a munkálatok kivitelezőjé-
nek illetékes személye, az eszközfelhasználó illetékes szemé-
lye, valamint a szakmai felügyelet összes kinevezett megbízott-
ja aláírt és hitelesített;

• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát, hogy a közbeszerzésről 
szóló alapszerződés a KBT rendelkezéseivel összhangban van;   

• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát a módosított szerződött ha-
táridővel összehangolt érték pénzügyi biztosítéka eszközeinek 
átvételéről; 
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• A módosított szerződés határidejével összehangolt szerződött 
pénzügyi biztosíték eszközeinek másolatát.

4.  A FELSZERELÉSEK KISZÁLLÍTÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁ-
SOK NYÚJTÁSA SZERZŐDÖTT HATÁRIDEJÉNEK MEG-
HOSSZABBÍTÁSA

16. szakasz

Amennyiben a szerződött határidőn belül leszállítandó felszerelé-
sek és szolgáltatások teljesítésére indokolt szükség mutatkozik a köz-
beszerzésről szóló szerződés módosítására, szerződött határidő meg-
hosszabbítása végett, az eszközfelhasználó/megrendelő, a következő 
dokumentációt köteles benyújtani az Igazgatóságnak:

• Jóváhagyás iránti kérelmét a Közbeszerzésről szóló szerződés 
módosítására vonatkozóan,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő megbízott személye által alá-
írt és hitelesített indokolás a felszerelések leszállítására és szol-
gáltatások nyújtására szerződött határidő meghosszabbítására,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő jóváhagyását a felszerelések 
leszállítása és a szolgáltatások teljesítésére szerződött határidő 
meghosszabbítására, indokolással és pontosan meghatározott 
tényekkel arról, hogy a javasolt eltérések nem voltak előrelát-
hatóak a közbeszerzési eljárás megindítása előtt, továbbá, hogy 
a szerződés módosítása által nem csorbul a versenyképesség 
biztosításának alapelve, az átláthatóság alapelve, és az ajánlat-
tevők egyenrangúságának alapelve a közbeszerzési eljárásban.

Az eszközfelhasználó/megrendelő köteles az alapszerződésben 
megállapított határidőn belül átadni az Igazgatóságnak a közbeszer-
zésről szóló szerződésben, a felszerelések leszállítására és szolgáltatá-
sok teljesítésére meghatározott határidő módosítására irányuló kérel-
mét, valamint, hogy ugyanebben a határidőben megkösse a szerződés 
módosításáról szóló szerződést. 

17. szakasz

Az eszközfelhasználó/megrendelő a közbeszerzésről szóló Szerző-
dés módosítását követően köteles az Igazgatóságnak megküldeni az 
alábbi dokumentációt:

• A közbeszerzésről szóló szerződés mellékletét;
• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát, hogy a közbeszerzésről 

szóló alapszerződés a KBT rendelkezéseivel összhangban van;  
• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát a módosított szerződött ha-

táridővel összehangolt érték pénzügyi biztosítéka eszközeinek 
átvételéről, 

• A módosított szerződés határidejével összehangolt szerződött 
pénzügyi biztosíték eszközeinek másolatát.

5.  PÓTFELSZERELÉSEK LESZÁLLÍTÁSA ÉS PÓTSZOL-
GÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

18. szakasz

Amennyiben a szerződött határidőn belül szükség mutatkozik a 
közbeszerzésről szóló szerződés módosítására, pótfelszerelések és 
pótszolgáltatások beszerzésére, melyek beszerzése szükségessé vált, 
de nem voltak belefoglalva a közbeszerzésről szóló szerződésbe, (a 
KBT 157. szakaszával összhangban) az eszközfelhasználó köteles 
megküldeni az Igazgatóságnak az alábbi dokumentációt:

• Jóváhagyás iránti kérelmét a Közbeszerzésről szóló szerződés 
módosítására vonatkozóan,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő által kidolgozott tételes mű-
szaki leírást a beszerzendő felszerelésekről és szolgáltatásokról,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő jóváhagyását a pótfelszere-
lések és szolgáltatások beszerzésére vonatkozóan, indokolással 
és világosan meghatározott tényekkel arra vonatkozóan, hogy 
a javasolt eltérések nem voltak előreláthatóak a közbeszerzési 
eljárás megindítása előtt, továbbá, hogy a szerződés módosítá-

sa által nem csorbul a versenyképesség biztosításának alapelve, 
az átláthatóság alapelve, és az ajánlattevők egyenrangúságának 
alapelve a közbeszerzési eljárásban,

• Az eszközfelasználó/megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a ki-
mutatott árak a piacon összehasonlíthatók illetve, hogy az ára-
kat piackutatás alapján alakították ki,

• Az eszközök felhasználója/megrendelő nyilatkozatát a műszaki 
tételes részletezésben kimutatott felszerelések és szolgáltatások 
becsült értékéről,

• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát a biztosított finanszírozási 
eszközökről.

Az eszközfelhasználó/megrendelő köteles határidőn belül átadni az 
Igazgatóságnak, a közbeszerzésről szóló szerződés teljesítése folya-
mán, annak módosítására irányuló kérelmét, valamint hogy ugyaneb-
ben a határidőben megkösse a szerződés módosításáról szóló szerző-
dést. 

19. szakasz

Az eszközfelhasználó/megrendelő a közbeszerzésről szóló Szerző-
dés módosítását követően köteles az Igazgatóságnak megküldeni az 
alábbi dokumentációt:

• A közbeszerzésről szóló szerződés mellékletét,
• Az eszközfelhasználó nyilatkozatát a módosított közbeszerzési 

szerződéssel összehangolt érték pénzügyi biztosítéka eszközei-
nek átvételéről, 

• A módosított közbeszerzési szerződés értékével összehangolt 
értékű szerződött pénzügyi biztosíték eszközeinek másolatát.

6. A SZERZŐDÉS EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI 

20. szakasz

Amennyiben olyan okokból mutatkozik szükség a közbeszerzésről 
szóló szerződés módosítására, amelyet a jelen Utasítás nem szabályoz, 
azzal a feltétellel, hogy a módosítások a Közbeszerzésről szóló tör-
vénnyel összhangban vannak, az eszközfelhasználó/megrendelő az 
Igazgatóságnak az alábbi dokumentációt köteles megküldeni:

• Jóváhagyási kérelmét a Közbeszerzésről szóló szerződés mó-
dosítására vonatkozóan,

• Az eszközfelhasználó/megrendelő megbízott személye által 
aláírt és hitelesített indokolást a szerződés módosításának szük-
ségességéről.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK

21. szakasz

A projekt megvalósítása folyamán az eszközfelhasználó/megren-
delő köteles negyedévi jelentést tenni a projekt megvalósításáról, a 
projekt befejezését követően pedig A projekt megvalósításáról szóló 
zárójelentést.

22. szakasz

Minden, a projekt megvalósításának folyamatában fellépet esetle-
ges változásról a projekt-dokumentációban, az eszközök felhasználója 
köteles a változásokról értesíteni az Igazgatóságot és annak megkülde-
ni a fellépő változásokat tartalmazó dokumentációt.

A PROJEKT BEFEJEZÉSE

23. szakasz

A projekt pénzügyi megvalósítását követően, az eszközfelhasználó/
megrendelő köteles benyújtani az alábbi dokumentációt:

• Az Igazgatóság nyilatkozata a projekt végleges befejezéséről,
• A projekt megvalósításáról szóló zárójelentés.
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24. szakasz

A munkálatok befejezésével, az eszközfelhasználó A tervezésről és 
építésről szóló törvény értelmében köteles megküldeni az következő 
dokumentumokat:

• Jelentés a létesítmények műszaki vizsgálatáról,
• Használati engedély.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. szakasz

Nem engedélyezett a fakszimile aláírásmód.

26. szakasz

Jelen Utasítás hatályba lépésének napjával, hatályát veszi az Uta-
sítás a vajdaság autonóm tartomány nagybefektetési igazgatósága 
eszközeivel finanszírozott projektek megvalósítására szánt eszközök 
felhasználója által mellékelendő dokumentumok előkészítéséről és be-
nyújtásáról Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2013. szám); 

27. szakasz

Ez az Utasítás, meghozatalának napjával lép hatályba.

Jelen Utasítást a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
kell közzétenni.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI 
IGAZGATÓSÁGA

SZÁM: 136-031-85/2021-02/1    
DÁTUM 2021. 02. 10. 

Nedeljko Kovačević, s.k.
IGAZGATÓ 

MEGJEGYZÉS

A jogszabályok és egyéb 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 
Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

238. Szabályzat a törpe- és kis gazdasági társaságok és vál-
lalkozók repróanyag beszerzési költségeit támogató, 
2021. évi vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről

239. Szabályzat a törpe- és kisgazdaságok és vállalkozók 
gépek, felszerelés vagy szoftverek 2021. évi beszerzési 
költségeit vagy nem anyagi vagyon megszerzési költsé-
geit támogató, vissza nem térítendő eszközök odaítélé-
séről

240. Szabályzat a művészi és régi foglalkozásoknak, vagy 
háziipari foglalkozásoknak tekintett tevékenységek fej-
lesztésében és revitalizálásában érdekelt vállalkozókat, 
törpe- és kis jogi személyeket támogató 2021. évi vissza 
nem térítendő eszközök odaítéléséről

241. Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány turiszti-
kai potenciáljának fejlesztéséhez jelentős projektek - a 
turisztikai szuprastruktúrák létesítményei színvonala 
emelésének és kapacitása növelésének - társfinanszíro-
zására a gazdasági alanyoknak a 2021. évben odaítélen-
dő vissza nem térítendő eszközökre

242. Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány idegenfor-
galmi potenciáljának fejlesztése szempontjából jelentős 
projektek 2021.évi társfinanszírozása céljából a gazda-
sági alanyok részére odaítélendő vissza nem térítendő 
eszközökről -a degusztációkra és Vajdaság AT hagyo-
mányos termékeinek bemutatására szolgáló létesítmé-
nyek színvonalának emelésére

243. Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány idegenfor-
galmi potenciáljának fejlesztése szempontjából jelentős 
projektek 2021.évi társfinanszírozása céljából a gazda-
sági alanyok részére odaítélendő vissza nem térítendő 
eszközökről - gépek és felszerelések beszerzése, vala-
mint új technológiai innovációk bevezetése a vendéglá-
tóipari létesítmények népszerűsítésébe és működésébe- 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

244. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefekte-
tési Igazgatósága eszközeiből finanszírozott projektek 
megvalósítására irányuló akcióterv kidolgozására vo-
natkozó űrlap tartalmáról és formájáról

245. Határozat az eszközfelhasználók projekt megvalósítá-
sáról szóló jelentés űrlapjának tartalmáról és formájáról

246. Utasítás a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefekte-
tési Igazgatósága eszközeivel finanszírozott projektek 
megvalósítására szánt eszközök felhasználója által mel-
lékelendő dokumentumok előkészítéséről és benyújtá-
sáról

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

247. Határozat Ürög község Szociális Központja megbízott 
igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

248. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi nemkormány-
zati szervezeteknek a tudományos kutatás fejlesztése 
területén lévő programjai/projektjei társfinanszírozásá-
ra 
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