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ÁLTALÁNOS RÉSZ

465.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény, 10/2019. 
és 6/2020. szám) 185. szakaszának 1. bekezdése alapján, figyelemmel 
a törvény 28. szakasza 5. bekezdésének 1. pontjára és 6. bekezdésére, 
továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más ha-
tározat, 37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 15. szakasza, 
16. szakaszának 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. bekezdése és 37. 
szakaszának 4. bekezdése alapján, a tartományi oktatási, jogalkotási, 
közigazgatási és nemzeti kisebbségi -  nemzeti közösségi titkár

SZABÁLYZATOT
HOZ

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI
SZÉKHELYŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

2020/2021. ISKOLAÉVRE 
VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRÁRÓL 

SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 
2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat 
módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat (Vajdaság AT Hi-
vatalos Lapja, 41/2020. és 63/2020. szám) 12. szakaszában szereplő: 
„2021. március 26-án, pénteken” és „2021. március 27-én, szombaton” 
szavak helyébe a „2021. április 9-én, pénteken” és „2021. április 10-én, 
szombaton” szavak kerülnek. 

Az 1. bekezdés után, új 2. bekezdés kerül, amely a következőképpen 
hangzik: „Kivételes esetben, a jelen szakasz 1. bekezdése által, a pró-
ba záróvizsga letételére meghatározott időpontok elnapolhatók a pil-

lanatnyi járványügyi helyzet következtében azzal, hogy az utólagosan 
megállapított időpontok alapján, a próba záróvizsga letétele legkésőbb 
a folyó év május havának végéig megvalósuljon.”

2. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 
2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptárának táblázatos kimu-
tatását, amely szerves részét képezi a Vajdaság autonóm tartományi 
székhelyű általános iskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó isko-
lai naptáráról szóló szabályzatnak (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
41/2020. és 63/2020. szám), a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű 
általános iskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptárának 
új táblázatos kimutatása váltja, amely a jelen Szabályzat szerves része.

3. szakasz

Ez a Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő nyolcadik napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010., 
99/2014., 47/2018. és 30/2010. szám – más törvény) 53. szakaszának 2. 
bekezdése alapján közzé kell tenni Az SZK Hivatalos Közlönyében is.

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság

Szám: 128-610-2/2021-01.
Újvidék, 2021. március 23.

Szakállas Zsolt, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 2020/2021. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRA
2020. 2021.

mh               Szeptember 2021. január 1–2. - Új év

2021. január 7. - Karácsony első 
napja, Julián-naptár szerint ünneplő 
vallásfelekezetek tagjai számára

2021. január 27. - Szent Száva – az
iskolák védőszentjének napja

mh                   Január
 H K Sz Cs P Szo V H K Sz Cs P Szo V

1. 1 2 3 4 5 6 1● 2● 3
2. 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7* 8 9 10
3. 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24
5. 28* 29 30 19. 25 26 27 28 29 30 31

22 tanítási nap 9 tanítási nap

mh               Október 2020. október 1. - A tanítás hétfői 
órarend szerint folyik.

2020. október 21. - A II. világháború 
szerb áldozatainak emléknapja

2021. február 15-16. – 
Gyertyaszentelő – Szerbia 
államiságának napja 

mh                 Február
 H K Sz Cs P Szo V H K Sz Cs P Szo V
 1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7

6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14
7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21
8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23.
9. 26 27 28 29 30 31

22 tanítási nap 18 tanítási nap

mh         November 2020. november 3. - A tanítás pénteki 
órarend szerint folyik.

2020. november 11. - Az első 
világháborút lezáró békekötés napja

mh                Március         

 H K Sz Cs P Szo V H K Sz Cs P Szo V
 1 24. 1 2 3 4 5 6 7

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14
11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21
12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28
13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31
14. 30

20 tanítási nap 23 tanítási nap

mh        December 2020. december 25. – Karácsony első 
napja a Gergely-naptár szerint 
2021. április 2–5. – Húsvéti ünnepek a 
Gergely-naptár szerint 

mh                  Április
 H K Sz Cs P Szo V H K Sz Cs P Szo V
 1 2 3 4 5 6 29. 1 2* 3* 4*

15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11
16. 14 15 16 17 18 19 20 2021. április 9–10. - Próba záróvizsga

2021. április 22. - A holokauszt, a 
népirtás és a második világháborúban a 
fasizmus más áldozatainak emléknapja

31. 12 13 14 15 16 17 18
17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25

 28 29 30 31 33. 26 27 28 29 30*

14 tanítási nap 78 tanítási nap 19 tanítási nap

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
2021. április 30. – május 3. – Húsvéti 
ünnepek a Julián-naptár szerint

2021. május 1-3. – A munka ünnepe

mh                  Május
Az iskolaév 2020. szeptember 1-jén, kedden 
kezdődik.
Az első félév 2020. december 18-án, pénteken 
fejeződik.
A második félév 2021. január 18-án, hétfőn 
kezdődik.
Az iskolaév a következőképpen fejeződik be:

• 2021. június 8-án, kedden a 
nyolcadik osztályos tanulók számára. 

• 2021. június 22-én, kedden 
az elsőtől a hetedik osztályos tanulók 
számára. 

H K Sz Cs P Szo V
1● 2̽̽

33 3* 4 5 6 7 8 9
34. 10 11 12 13* 14 15 16
35. 17 18 19 20 21 22 23
36. 24 25 26 27 28 29 30
37. 31

16 tanítási nap

2021. június 23., 24. és 25. – 
Záróvizsga a nyolcadikos tanulók 
számára

mh                 Június
H K Sz Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6
38. 7 8 9 10 11 12 13
39. 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

16 tanítási nap 101
tanítási nap

 

JELMAGYARÁZAT
 

A tanév kezdete és vége

Állami ünnepek, amelyek nem munkaszüneti napok (tanítási 
nap)
Szent Száva - az iskolák védőszentjének ünnepe (munkanap, 
nem tanítási nap)
Próba záróvizsga és záróvizsga

 Tanulói szünet A negyedév vége
* Vallási ünnep A Tršići és Viminacijumi köztársasági versenyek napjai
● Állami ünnep MH Munkahét
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A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más jogszabály, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 16. szakaszának 1. és 
2. bekezdése, valamint 24. és 41. szakasza alapján és figyelemmel a 
Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tarto-
mányi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 
11. szakaszára, a tartományi energetikai, építkezési és közlekedési 
titkár

SZABÁLYZATOT
HOZ

A TAKARÉKOS VILÁGÍTÁSRA
VONATKOZÓ PROJEKTEKET 

TÁRSFINANSZÍROZÓ 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁRÓL

Általános rendelkezések

1. szakasz 

A takarékos megvilágításra vonatkozó projekteket társfinanszíro-
zó vissza nem térítendő ösztönző eszközök odaítélésének eljárásáról 
szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) a vissza nem térítendő 
ösztönző eszközök rendeltetését, odaítélésének rendjét, mércéit, va-
lamint a Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkár-
ság vissza nem térítendő ösztönző eszközök odaítélési programjának 
megvalósítása szempontjából jelentős egyéb kérdéseket szabályozza, 
éspedig:

– Vajdaság autonóm tartományi (a továbbiakban: Vajdaság AT) 
közintézmények projektjeinek társfinanszírozása, a takarékos 
belső megvilágításra vonatkozó projektek megvalósítása céljá-
ból. Az eszközök odaítélése a Szerb Köztársaság, Vajdaság AT, 
illetve a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatok 
által alapított közintézmények számára történik.

Az eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése bizto-
sítja, a Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság (a 
továbbiakban: Titkárság) költségvetési külön rovatrendje alatt.

A vissza nem térítendő ösztönző eszközök rendeltetése

2. szakasz

Az odaítélendő vissza nem térítendő ösztönző eszközök, az alábbi 
projektek megvalósításának társfinanszírozására használhatók fel: 

– takarékos belső világítás a Szerb Köztársaság, Vajdaság Auto-
nóm Tartomány vagy Vajdaság autonóm tartományi helyi ön-
kormányzat (község/város) által alapított Vajdaság autonóm 
tartományi közintézményekben1, a belső világítás lecserélésé-
re, éspedig: 

1. a meglévő világítótestek cseréje és takarékos fényforrások be-
szerelése tartozékokkal,

Az odaítélendő eszközök nem használhatók:

1. használt anyag és berendezés beszerzésére,
2. adókra, beleértve a hozzáadott értékadót is,
3. vám-, behozatali- és egyéb adminisztrációs illetékekre.

1 A közintézmények olyan intézmények, amelyeket a törvényben megállapí-
tott jogok vagy törvényben megállapított más érdekek érvényesítése érdekében 
alapítanak az alábbi területeken: oktatás, tudomány, művelődés, testnevelés, 
diák és egyetemista jólét, egészségvédelem, szociális védelem, társadalmi gyer-
mekgondozás, társadalombiztosítás, állategészségügyi védelem – A közszol-
gálatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 
79/2005. – más törvény, 81/2005. – más törvény kiig., 83/2005. – más törvény 
kiig. és 83/2014. szám – más törvény) 3. szakasza.

A projekt céljai

3. szakasz

Az odaítélendő vissza nem térítendő ösztönző eszközök a jelen sza-
bályzat 1. szakaszában jelölt projektek társfinanszírozására használ-
hatók fel, melyek célja:

• a közintézmények ösztönzése olyan intézkedések és cselekmé-
nyek foganatosítására, amelyek a belső megvilágítás energia-
hatékonyságának ellenőrizhető és mérhető vagy felbecsülhető 
növekedését eredményezik, az SZKPSZ EN 12464-1 által elő-
írt követelményeknek és a Megvilágítással Foglalkozó Szerbiai 
Egyesület ajánlásainak megfelelően, 

• a belső megvilágítás energiahatékonyságának javítása az ener-
giafogyasztás csökkentése révén, a nyújtott szolgáltatások azo-
nos terjedelmével és minőségével, vagy a szolgáltatásnyújtás 
megnövelt terjedelme és minősége révén,

• a belső megvilágítási rendszer fejlesztése a SZKPSZ EN 12464-
1 által előírt követelményeknek és a Megvilágítással Foglalko-
zó Szerbiai Egyesület ajánlásainak megfelelően,

• a belső megvilágítás szükséges kezelési, karbantartási és elle-
nőrzési költségeinek csökkentése a Vajdaság autonóm tartomá-
nyi közintézményekben,

• a káros gázok környezetbe való kibocsátásának csökkentése,
• az energiahatékonyságot célzó intézkedések alkalmazásának 

népszerűsítése.

Az eszközök odaítélésére vonatkozó pályázat

4. szakasz

A vissza nem térítendő ösztönző eszközök odaítélése pályázat út-
ján történik. A pályázat szövegét közzé kell tenni Vajdaság Autonóm 
Tartomány Hivatalos Lapjában, a Tartományi Energetikai, Építkezési 
és Közlekedési Titkárság http://www.psemer.vojvodina.gov.rs/ webol-
dalán és rövidített formában a Vajdaság Autonóm Tartomány egész 
területén terjesztett tömegtájékoztatási eszközök egyikében.

A pályázat kötelező elemei:

1. a pályázat útján odaítélendő keretösszeg,
2. a projekt megvalósítására odaítélhető legmagasabb összeg,
3. az eszközök rendeltetése, 
4. a projekt céljai,
5. pályázati feltételek és a pályázati kérelemmel benyújtandó do-

kumentáció,
6. pályázati határidő,
7. a pályázat rendje,
8. a pályázatról való döntéshozatal rendje,
9. a határozattal összhangban odaítélt eszközök felhasználóival 

való szerződéskötés, valamint a pályázat lebonyolítása szem-
pontjából jelentős egyéb adatok.

Pályázati jogosultság és a pályázatra benyújtandó dokumentáció

5. szakasz

A pályázók köre:

– a Szerb Köztársaság, Vajdaság AT, illetve Vajdaság autonóm 
tartományi helyi önkormányzat (község/város) által alapított, 
Vajdaság autonóm tartományi székhelyű közintézmények.

A pályázatra benyújtandó dokumentáció:

1. Kitöltött, aláírt és pecséttel hitelesített pályázati adatlap (letölt-
hető a Titkárság weboldaláról),

2. Az adóazonosító jelre vonatkozó határozat fénymásolata (az 
adóalany kötelező nyilvántartásba vételéről szóló bizonylat),

3. A közintézmény képviseletére vonatkozó meghatalmazás fény-
másolata (képviseletre jogosult személyek aláírási címpéldá-
nya),
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4. A Kincstári Igazgatóságnál megnyitott célszámla száma (banki 
aláírási címpéldány fénymásolata),

5. Bejegyzési tanúsítvány (kivonat a megfelelő nyilvántartásból),
6. A Pénzügyminisztérium illetékes Adóhivatalának bizonylata az 

esedékes adók és járulékok teljesítéséről és az illetékes községi/
városi közigazgatás helyi adóügyosztályának a pályázat közzé-
tételétől számított 30 napnál nem régebbi bizonylata az esedé-
kes helyi közbevételi kötelezettségek teljesítéséről,

7. A felmérést és költségszámítást is tartalmazó ötletterv (ha a 
projekt szakasza/része valósul meg, a projektnek a pályázat 
tárgyát képező részére/szakaszára vonatkozó felmérés és költ-
ségszámítás megküldése szükséges); a műszaki projektdoku-
mentációnak a Tervezésről és építésről szóló törvénnyel (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. - helyreigazítás, 
64/2010. - az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. - az 
AB határozata, 50/2013. - az AB határozata, 98/2013. - az AB 
határozata, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. 
– más törvény és 9/2020. szám), illetve a törvénytől alacso-
nyabb rendű aktusokkal összhangban kell készülnie.

Az ötletterv kötelező elemei a következők:

a. a tárgybeli épületben a meglévő világítás leírása táblázatos ki-
mutatással: az épület minden helyiségének megnevezése és 
rendeltetése, a fényforrás típusának, a világítótest elektromos 
teljesítményének (W) a helyiség valamennyi fényforrása szá-
mának, a minden helyiségre vonatkozó valamennyi fényforrás 
összteljesítményének, ahogyan a tárgybeli épületben használt 
összes fényforrás számának és azok elektromos összteljesítmé-
nyének feltüntetése,

b. a tárgybeli épületre vonatkozó projektben szereplő világítás le-
írása táblázatos kimutatással: az épület minden helyiségének 
megnevezése és rendeltetése, a fényforrás típusának, a világí-
tótest elektromos teljesítményének (W) a helyiség valameny-
nyi fényforrása számának, a minden helyiségre vonatkozó va-
lamennyi fényforrás összteljesítményének, ahogyan a tárgybeli 
épületben használt összes fényforrás számának és azok elektro-
mos összteljesítményének feltüntetése,

c. fotométeres előszámítás: a tárgybeli épület minden helyiségére 
(ha a helyiségek mérete és a fényforrások száma szerint azonos, 
elegendő egy helyiséget feldolgozni és valamennyi azonos he-
lyiség elnevezését feltüntetni), minden helyiségre vonatkozóan 
ismertetni kell a megvilágítás közepes szintjét és a fény mun-
kafelületekre való szóródásának arányosságát,

d. a munkálatok és az anyag előszámítását és költségkalkuláció-
ját: a tervben szereplő és fotométeres előszámítással feldolgo-
zott valamennyi fényforrás típusa elektromos teljesítményének 
(W), a fényforrás típusának, a fényforrás színhőmérsékletének 
(K), a fényáram (lm), a színvisszaadási index (CRI/Ra), a fény-
forrás élettartamának (h), a fényforrás gyártójának, a fényfor-
rás pontos megnevezésének (katalógus-szám/típusjel) megjelö-
lése,

e. grafikus dokumentáció: az épület alaprajza, amely tartalmazza 
az épület összes helyiségét, minden tervezett fényforrás elhe-
lyezésének bejelölésével, a fényforrások számának és típusá-
nak feltüntetésével,

f. a projekt melléklete: melyhez csatolni kell minden részletesen 
feltüntetett fényforrásra vonatkozó katalógus-kivonatot, amely-
ből beazonosíthatók a fényforrások előszámításban és költség-
kalkulációban feltüntetett adatai (elektromos teljesítmény (W), 
a fényforrás típusa, színhőmérséklet (K), fényáram (lm), szín-
visszaadási index (CRI/Ra), élettartam (h), a gyártó, a fényfor-
rás pontos megnevezése (katalógus-szám/típusjel)),

g. a tervben szereplő fényforrás szavatossági idejét tanúsító bizo-
nyíték: a gyártó szavatossági nyilatkozata, 

8. a munkálatoknak a felelős tervező által hitelesített és aláírt, il-
letve a pályázat közzétételének napjától számított hat hónap-
nál nem régebbi, oldalszámozással ellátott, a munka összefog-
lalását tartalmazó előszámítása és költségkalkulációja (a doku-
mentumon kötelező a kidolgozás dátuma). Az előszámítás és a 
költségkalkuláció felölelheti a kísérő költségeket is, éspedig: a 
szobafestői munkákat, az anyag kiszállításával együtt, a lesze-
relt régi világítótestek helyén; az új világítótestek felszerelésé-
hez és összekapcsolásához szükséges, a leírásban nem szereplő 

apró anyagokat; a megvilágítottság mérését és megvizsgálását, 
valamint az erre vonatkozó szakmai vélemény kiadását; illetve 
a felügyelő szerv munkájáért járó térítéseket. A kísérő költsé-
gek nem lehetnek magasabbak a projekt ÁFÁ-t tartalmazó ösz-
szértékének 5%-ánál. 

9. a megvalósíthatósági tanulmány vagy a takarékos fényforrású 
korszerű világítótestek gazdaságosságának műszaki-gazdasá-
gi elemzése (amennyiben a projekt része/fázisa valósul meg, 
szükséges a műszaki-gazdasági elemzése kidolgozása és táb-
lázatos kimutatása, az előszámítással és a költségkalkulációval 
összhangban, a projekt azon részének/fázisának tekintetében, 
amelyre a pályázatot benyújtják); a megvalósíthatósági tanul-
mányban vagy a műszaki-gazdasági elemzésben fel kell tün-
tetni a következő adatokat (a szöveges rész és felmérés mel-
lett kötelező a táblázatos kimutatás is): a teljes évi villamose-
nergia-fogyasztást a meglévő és az új megoldással (kWh-ban), 
az új megoldás által megvalósítható teljes évi villamos energia 
megtakarítást (kWh-ban és %-ban), a teljes évi CO2 kibocsátást 
(Az épületek energiahatékonyságáról szóló szabályzat alapján 
átszámolva, Az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2011. szám) a 
meglévő és az új megoldással (tonnában), az új megoldás által 
megvalósítható évi teljes CO2  kibocsátás csökkenését (tonnák-
ban és %-ban), a takarékos fényforrásos korszerű lámpákra és 
beszerelésükre fordított befektetések teljes összegét, valamint a 
meglévő és az új fényforrások típusát, számát és teljesítményét 
(a fényforrások egyedi számát és teljesítményét wattokban [W] 
kifejezve, valamennyi helyiség tekintetében, illetve az összes 
lámpa kilowattban [kW] kifejezett összteljesítményét és teljes 
számát), a befektetés törlesztési határidejét; ha a projekt meg-
valósításának célja a belső megvilágítás terjedelmének és mi-
nőségének fejlesztése, akkor megfelelő paraméterekkel ezt is ki 
kell mutatni (a megvilágítottság foka, a világítótestek számának 
növelése…). A világítótestek munkaórái számának éves szinten 
történő kiszámítása a pályázat szövegében megjelentetett utasí-
tás alapján történik.

10. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincsenek Titkárság iránti 
tartozásai korábban aláírt és már lejárt határidejű szerződések 
alapján (a nyilatkozat formanyomtatványa megtalálható a Tit-
kárság weboldalán – 1. formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozata, hogy nem folytatnak ellene peres, illet-
ve büntetőjogi eljárást korábban megvalósított támogatás, se-
gély vagy hitel miatt (a nyilatkozat formanyomtatványa megta-
lálható a Titkárság weboldalán – 2. formanyomtatvány),

12. nyilatkozat a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyag-
ügyi Titkárság és a Tartományi Energetikai, Építkezési és Köz-
lekedési Titkárság eszközeinek eddigi felhasználásáról, az el-
múlt 3 év folyamán (a nyilatkozat formanyomtatványa megta-
lálható a Titkárság weboldalán – 3. formanyomtatvány),

13. a pályázó nyilatkozata (a nyilatkozat formanyomtatványa meg-
található a Titkárság weboldalán – 4. formanyomtatvány) arról, 
hogy:
a) a jelen pályázat alapján nyert eszközök mellett a projekt 

megvalósításához szükséges további pénzeszközök biztosí-
tottak/biztosítva lesznek,

b) az odaítélt eszközök használata rendeltetésszerűen törté-
nik, a hatályos jogszabályokkal (A költségvetési rendszer-
ről szóló törvénnyel, A közbeszerzési törvénnyel, A terve-
zésről és építkezésről szóló törvénnyel stb.) összhangban,

c) a Titkársághoz a szerződött kötelezettségekkel összhangban 
megküldi a beszámolókat.

14. nyilatkozat a befektetés jelentőségéről, azon helyi önkormány-
zat számára, amelynek területén az intézmény található (a nyi-
latkozat formanyomtatványa megtalálható a Titkárság webol-
dalán – 5. formanyomtatvány – a helyi önkormányzat megha-
talmazott képviselői töltik ki), 

15. a pénzügyi biztosíték eszközét, mellyel a pályázó a szerződés-
beli kötelezettségeinek teljesítését szavatolja, NEM KELL A 
KÉRELEMMEL ÁTADNI (A nyertes pályázó a Törvény sze-
rint a szerződés megkötésekor köteles benyújtani a pénzügyi 
biztosíték eszközét).

A Titkárság fenntartja a jogot, hogy a pályázótól szükség szerint 
további dokumentumokat és információt kérjen.
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6. szakasz

A pályázati kérelmeket személyesen Újvidéken a tartományi köz-
igazgatási szervek iktatóirodájában, a Mihajlo Pupin sugárút 16. szám 
alatt lehet átadni, vagy elküldeni postán, kötelezően írásos alakban, 
kizárólag a pályázati formanyomtatványokon, amelyek átvehetők a 
Titkárságon vagy letölthetők a Titkárság weboldaláról. A pályázati 
adatlapot, a pályázó megbízott személyének hitelesítésével és aláírá-
sával, zárt borítékban, a borítékon a „FELBONTANI TILOS” meg-
jegyzés, a kérelem benyújtója nevének és címének, valamint a pályázat 
elnevezésének feltüntetése mellett kell átadni az alábbi címen: 

Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság
Mihajlo Pupin sugárút 16.
21101 Újvidék

A szabálytalannak tekintett pályázatok kezelése

7. szakasz

A bizottság nem veszi figyelembe a szabályosnak nem tekinthető 
pályázatokat, éspedig:

• a késedelmes (a pályázatban meghatározott határidő után érke-
ző), 

• a megengedhetetlen (a jogosulatlan személyek és a pályázat-
ban nem szereplő alanyok kérelmeit, illetve azokat a kérelme-
ket, amelyek nem felelnek meg a pályázatban kijelölt rendelte-
tésnek),

• a hiányos és értelmezhetetlen (a nem a szabályzatnak megfelelő 
módon címzett borítékban benyújtott, az összes szükséges bi-
zonyítékot nélkülöző, az aláírást nélkülöző, a mércéket felsoro-
ló táblázatban kitöltetlen mezőket tartalmazó, a szükséges szá-
mértékeket nélkülöző, a ceruzával kitöltött, a faxon vagy vil-
lámpostán (e-mail) küldött, a nem megfelelő űrlapon benyúj-
tott, a Kincstári Igazgatóságnál vezetett számla száma nélkü-
li, valamint az érthetetlen és olvashatatlan adatokat tartalmazó) 
pályázati kérelmeket.

A bizottság nem veszi figyelembe továbbá azon alanyok kérelmeit 
sem, akik használták a Tartományi Energetikai, Építészeti és Közleke-
dési Titkárság eszközeit, de a szerződésben megszabott határidő letel-
tét követően nem nyújtották be az odaítélt eszközök felhasználásáról 
szóló pénzügyi és egyéb kötelező beszámolókat.

Az eszközök odaítélésénél alkalmazott mércék

8. szakasz

Az eszközök végső felhasználói számára való odaítéléséről szóló határozat meghozatala során a beérkezett kérelmek pontozása az alábbi 
mércék alkalmazásával történik:

1. Villamosenergia megtakarítás %-ban, éves szinten

70% ≤ évi megtakarítás 10 pont

60% ≤ évi megtakarítás < 70% 8 pont

50% ≤ évi megtakarítás < 60% 6 pont

30% ≤ évi megtakarítás < 50% 4 pont

Évi megtakarítás < 30% A kérelmet nem vesszük figyelembe

2. A beruházás megtérülésének időszaka

Megtérülési időszak < 3 év 10 pont

3 év ≤ megtérülési időszak < 5 év 7 pont

5 év ≤ megtérülési időszak < 8 év 4 pont

Megtérülési időszak ≥ 8 év A kérelmet nem vesszük figyelembe

3. A Titkárságtól igényelt pályázati pénzösszeg (a beruházás ÁFA nélküli értékének legfeljebb 80%-a)

Igényelt összeg < 500.000,00 din 10 pont

500.000,00 ≤ Igényelt összeg < 1.000.000,00 din 8 pont

1.000.000,00 ≤ Igényelt összeg < 1.500.000,00 din 6 pont

Igényelt összeg ≥ 1.500.000,00 din 4 pont

4. A közintézmény pénzügyi képességei – a projekt megvalósításához szükséges egyéb eszközök részaránya (ÁFA nélkül)

Önrész ≥ 40% 10 pont

30% ≤ Önrész < 40% 7 pont

20% ≤ Önrész < 30% 4 pont

Önrész < 20% A kérelmet nem vesszük figyelembe

5. A Tartományi Titkárság költségvetési eszközeinek eddigi használata (az elmúlt 4 év folyamán)

Nem használták az eszközöket 10 pont

Használt eszközök < 5.000.000,00 din 7 pont

5.000.000,00 din ≤ Használt eszközök < 10.000.000,00 din 4 pont

Használt eszközök ≥ 10.000.000,00 din 1 pont



1034 oldal - 15. szám HIVATALOS LAPJA VAT 2021. március 24.

6. A fényforrások, szabályozó berendezések és tartozékok szavatossági ideje

Szavatossági idő ≥ 7 év 7 pont

5 év ≤ Szavatossági idő < 7 év 4 pont

Szavatossági idő < 5 év A kérelmet nem vesszük figyelembe

7. A fényforrások munkaórája

≥ 45 000 munkaóra 10 pont

30 000 ≤ munkaóra < 45 000 7 pont

< 30 000 munkaóra A kérelmet nem vesszük figyelembe

8. A várható célok-hatások, amelyek a projekt megvalósításával érhetőek el

a fejlődés foka a meglévő állapothoz viszonyítva legfeljebb 10 pont

9. A beruházás jelentősége a helyi önkormányzat szempontjából

A beruházás jelentőséggel bír 10 pont

A beruházás nem jelentős A kérelmet nem vesszük figyelembe

10. A közintézmény elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzat fejlettségi foka2

IV. csoport: a HÖ fejlettségi foka a köztársasági átlag 60%-a alatti és
III. csoport: a HÖ fejlettségi foka a köztársasági átlag 60 és 80%-a közötti 10 pont

II. csoport: a HÖ fejlettségi foka a köztársasági átlag 80 és 100%-a közötti 8 pont

I. csoport: a HÖ fejlettségi foka a köztársasági átlag feletti 6 pont

2 A régiók és helyi önkormányzatok fejlettsége egységes 2014. évi listájának megállapításáról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2014. szám) 3. 
szakasza

Döntéshozatal az eszközök odaítéléséről

9. szakasz

A tartományi energetikai, építkezési és közlekedési titkár (a továbbiak-
ban: tartományi titkár) határozattal pályázati különbizottságot (a további-
akban: bizottság) alakít a szükséges dokumentációval ellátott kérelmek 
megvitatására és az eszközök odaítélésére vonatkozó javaslat kidolgozá-
sára. A bizottság tagjait a titkárság dolgozóinak köréből kell kinevezni, de 
a pályázattal érintett szakterület kiemelkedő szakemberei is bevonhatók.

A bizottság, a Titkárság www.psemr.vojvodina.gov.rs weboldalán 
megtalálható Takarékos megvilágításra vonatkozó projekteket társfi-
nanszírozó vissza nem térítendő ösztönző eszközök odaítéléséről szó-
ló szabályzat alapján dolgozza ki javaslatát az eszközök odaítélésére.

A tartományi titkár megvitatja a bizottság által kidolgozott, az esz-
közök odaítélésére vonatkozó javaslatot, és meghozza az eszközöknek 
a felhasználók javára való odaítéléséről szóló határozatát. A határozat 
végleges, ellene jogorvoslatnak nincs helye. 

Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot (a pályázati eredmé-
nyeket) a Titkárság hivatalos weboldalán kell közzétenni. 

Az eszközök odaítéléséről szóló szerződés

10. szakasz

Az eszközök odaítéléséről szóló határozat állapítja meg az egy-egy 
felhasználónak odaítélt eszközök összegét. 

A eszközök odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követően a 
tartományi titkár és az eszközök igénybe vevője szerződést kötnek az 
eszközök odaítéléséről.

A szerződés kötelező elemei: 

• az eszközök felhasználójára vonatkozó adatok
• az odaítélt eszközök összege
• az odaítélt eszközök rendeltetése
• a megkötött szerződés időtartama
• az eszközök felhasználójának kötelezettségei
• a Titkársághoz benyújtandó jelentések
• a szerződésbeli tevékenységek megvalósítása szempontjából 

jelentős egyéb elemek.

A szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése

11. szakasz

Az eszközök felhasználója köteles a Titkárság weboldalán található 
űrlapon és útbaigazítás alapján tartalmi (leíró) és pénzügyi beszámo-
lót benyújtani a Titkársághoz, és/vagy azokat a pályázati kérelemben 
szereplő e-mail címre elektronikus formában megküldeni. A beszá-
molóhoz mellékelni kell a projekt megvalósítására, valamint az esz-
közök rendeltetésszerű és törvényes felhasználására (a továbbiakban: 
jelentés) vonatkozó kísérő dokumentációt is, legkésőbb a projekt meg-
valósítására megszabott határidőt követő 15 napon belül.

A jelentésnek tartalmaznia kell a felhasznált eszközökre vonatkozó 
bizonyítékokat és az odaítélt eszközök rendeltetésszerű és jogszerű 
felhasználását igazoló, a meghatalmazott személyek által hitelesített 
teljes dokumentációt, valamint a projekt megvalósításához szükséges 
további eszközöket (a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentu-
mai, amennyiben azt a törvény előirányozza, a munkálatok kivitele-
zőjével és a felügyelő szervvel kötött szerződések, előlegre vonatko-
zó előszámlák és számlák, átmeneti és/vagy törlesztett részszámla, 
építési napló, az építési könyv elszámolási lapja, az átadásról szóló 
jegyzőkönyv, a Kincstári Igazgatóság/KVIR kivonatai a végrehajtott 
fizetésről, és egyéb dokumentumok, amelyek igazolják az eszközök 
rendeltetésszerű és jogszerű felhasználását).

Az eszközök folyósítója fenntartja azon jogát, hogy az eszközök fel-
használójától szükség szerint további dokumentumokat és információt 
kérjen.

A beszámolók adminisztratív ellenőrzését a Titkárság bonyolítja le, 
a szerződésbeli kötelezettségek teljesítésének és a mellékelt dokumen-
tációval ellátott beszámoló ellenőrzése révén.

A tartományi titkár határozatával a Titkárság dolgozói köréből kü-
lönbizottságot alakíthat, melynek feladata a hatásvizsgálat és a projekt 
megvalósításának közvetlen ellenőrzése.

12. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből származó pályá-
zati eszközök az anyagi-pénzügyi ügyvitel területét szabályozó tör-
vény alkalmazása és az eszközök rendeltetésszerű és jogszerű felhasz-
nálása feletti ellenőrzés tárgyát képezik, melyet Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetési felügyeleti szolgálata lát el.
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Az eszközök felhasználói kötelesek a költségvetési felügyeleti 
szolgálatnak lehetővé tenni a szerződésben foglalt eszközök rendelte-
tésszerű és jogszerű felhasználásának zavartalan ellenőrzését.

Az eszközök felhasználói haladéktalanul kötelesek eleget tenni a 
Tartományi Titkárság hiánypótlási felszólításának a projekt megvaló-
sítására vonatkozó további dokumentumok megküldése tekintetében.

13. szakasz

A nyilvános pályázaton odaítélt eszközök felhasználói kötelesek 
minden nyilvános kiadványban és a nyilvános pályázat útján társfi-
nanszírozott tevékenységük, intézkedésük és programjuk során fel-
tüntetni, hogy azok finanszírozásában és társfinanszírozásában Vaj-
daság Autonóm Tartomány, a Tartományi Energetikai, Építkezési és 
Közlekedési Titkárság részt vett.

Záró rendelkezések

14. szakasz

A jelen Szabályzat hatályba lépésének napjával hatályát veszti A 
takarékos világításra vonatkozó projekteket társfinanszírozó vissza 
nem térítendő ösztönző eszközök odaítélésének eljárásáról szóló 143-
401-414/2018-02. számú, 2018. január 25-i keltezésű szabályzat (VAT 
Hivatalos Lapja, 5/2018. szám).

15. szakasz

Jelen szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételének napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG

Szám: 143-401-1274/2021-02.
2021. március 23.

Ognjen Bjelić, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR 

467.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. - más rendelet, 37/2015., 
29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám), 16., 24. és 33. szakasza, Vajdaság 
AT 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rende-
let (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 11. és 22. szakaszának 4. 
bekezdése alapján, figyelemmel A mezőgazdasági földterületről szó-
ló törvényre (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. - más 
törvény, 41/2009., 112/2015., 80/2017. és 95/2018. szám más törvény), 
A Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági földterületek védel-
mének, rendezésének és használatának 2021. évi programjáról szóló 
tartományi képviselőházi rendeletre (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. 
szám) és a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Tit-
kárság által kiírt pályázatok lebonyolítására vonatkozó szabályzatra, a 
tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár (a további-
akban: tartományi titkár) 

SZABÁLYZATOT
HOZ

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK

LECSAPOLÁSÁRA HASZNÁLT 
CSATORNARENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK 

TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ
2021. ÉVI TÁMOGATÁSOK

PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi mezőgazdasági földterületek le-
csapolására használt csatornarendszer fejlesztésének társfinanszíro-
zására szolgáló 2021. évi támogatások pályázat útján történő odaíté-
léséről szóló szabályzatban (a továbbiakban: szabályzat), amely VAT 
Hivatalos Lapjának 6/2021. számában jelent meg, a 10. szakaszban 
szereplő táblázat a következőképpen módosul: 

Kritérium A pontozás módja Pontok

Pontszám összesen 110

Az önrész biztosítottságának mértéke

50% 5

51-55% 10

56-60% 15

60% felett 20

A helyi önkormányzat területén lévő települések száma

≤ 4 5

5-6 10

≥ 7 15

A munkálatok kivitelezésének helyszíne

Városi/községi székhelyre vonatkozó feltételek 5

A településsel nem rendelkező községekre vonatkozó fel-
tételek 10

Olyan nem városi/községi székhelynek számító telepü-
lésekre vonatkozó feltételek, amelyek túlnyomórészt mező-
gazdasággal foglalkoznak

15

A község fejlettsége A régiók és a helyi önkormányzatok 
egységes fejlettségi listájának létrehozásáról szóló rendelet 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2014. szám) alapján

˃100 % 5

81-100% 10

61-80% 15

˂60 % 20

A projekt fontosságának foka, célszerűsége és a projekt 
várható hatásai

Alacsony 10

Közepes 20

Magas 40
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2. szakasz

A Szabályzat többi része változatlan marad.

3. szakasz

Jelen szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzététe-
lének napján lép hatályba.

Újvidék, 2021. március 22.
Čedomir Božić, s. k.

TARTOMÁNYI TITKÁR

468.

А tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. - más határozat és 
37/2016. szám) 15. szakasza és 16. szakaszának 2. bekezdése alapján, 
valamint figyelemmel a rendelet 40. szakaszára, illetve a Vajdaság au-
tonóm tartományi felsőoktatás, hallgatói jólét és a tudományos kuta-
tási tevékenység területén megvalósuló programtevékenységek és pro-
jektek finanszírozására és társfinanszírozására irányuló költségvetési 
eszközök odaítéléséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT 
Hivatalos Lapja, 9/2021. szám) 2. szakasz 1. bekezdése 1. pontjának 
2. fordulata és 3. szakaszának 2. bekezdése alapján, a tartományi fel-
sőoktatási és tudományos kutatási titkár

SZABÁLYZATOT
HOZ

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ÁLTAL ALAPÍTOTT 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
OKTATÁSI PROGRAMJAI/PROJEKTJEI

TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK MÉRCÉIRŐL

I.

A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

1. szakasz

Jelen szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított fel-
sőoktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények) oktatási prog-
ramjai/projektjei társfinanszírozása megvalósításának mércéit, mód-
ját, feltételeit és rendjét rendezi.

2. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő intézmények 
oktatási programjainak/projektjeinek társfinanszírozására szolgáló 
eszközök az alábbi rendeltetésre használhatók fel:

- az egyetemista parlament működésének és programtevékenysé-
geinek támogatása,

- az intézmények tájékoztatására irányuló szolgáltatások, idősza-
kos kiadványok, folyóiratok, monográfiák és egyéb kiadványok 
nyomtatása,

- oktatásra használt és egyéb anyagok beszerzése az intézmé-
nyekben,

- az intézmények évfordulóinak és jubileumainak megrendezése,
- régió- és nemzetközi együttműködés megvalósítása és kialakí-

tása az egyetemi társulások és felsőoktatás keretében,
- jobb tanulási feltételek megteremtése a tehetséges, a súlyos anya-

gi helyzettel küzdő, sajátos igényű és a nemzeti kisebbségekhez 
– nemzeti közösségekhez tartozó egyetemi hallgatók számára.

3. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi intézmények oktatási programjai/
projektjei társfinanszírozására szánt pénzeszközöket Vajdaság Auto-
nóm Tartomány költségvetése irányozza elő, az összegeket pedig a 
Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság (a továb-
biakban: Titkárság) éves pénzügyi tervében kell meghatározni.

4. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi intézmények oktatási programjai/
projektjei társfinanszírozására szánt pénzeszközöket nyilvános pályá-
zat útján kell odaítélni, amelyet a Titkárság legalább évente egyszer 
hirdet meg, és az a folyó évre szól.

A pályázatra az 5. számú formanyomtatványon kell jelentkezni, 
melynek tartalmát a Titkárság állapítja meg. Az említett formanyom-
tatvány letölthető a Titkárság hivatalos honlapján.

A kérelmezőnek az 5. számú formanyomtatványhoz mellékelnie kell: 

- az intézménynek az illetékes szervnél való bejegyzésének fény-
másolatát,

- az adóazonosító jelről szóló tanúsítvány fénymásolatát.

5. szakasz

A pályázat lefolytatására a Titkárság bizottságot alakít (a további-
akban: Bizottság). A Bizottság a tartományi titkárnak megindokolt 
javaslatot tesz az eszközök odaítélésére, aki a társfinanszírozás meg-
valósításáról határozatot hoz.

II.

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI PROGRAMJAI/PROJEKTJEI 
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK MÉRCÉI, KIVÁLASZTÁSI 

ELJÁRÁSA ÉS FELTÉTELEI

6. szakasz

A pályázaton a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított fel-
sőoktatási intézmények vehetnek részt.

7. szakasz

A pályázat tartalmazza a pályázás feltételeit és módját, az odaíté-
lendő eszközök mértékének meghatározása szempontjából jelentős 
mércéket, a felosztandó eszközök rendeltetését, a pályázati kérelem 
benyújtásának határidejét, valamint a pályázat lefolytatása szempont-
jából jelentős egyéb adatokat. 

8. szakasz

A pénzeszközök felosztása az alábbi mércék alapján kerül megál-
lapításra:

1) a tervezett oktatási program/projekt célja és indokoltsága,
2) az oktatási program/projekt jelentősége az intézmény működé-

se és tevékenysége szempontjából,
3) az oktatási program/projekt jelentősége a tanítás minőségének 

előmozdítása és növelése szempontjából,
4) interdiszciplináris, valamint külföldi részvétellel történő okta-

tási programok/projektek megvalósítása,
5) hozzájárulás a tehetséges, valamint a súlyos anyagi helyzettel 

küzdő egyetemi hallgatókkal való foglalkozás fejlesztéséhez,
6) hozzájárulás a sajátos igényű, valamint a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó egyetemi hallgatókkal való foglalkozás fejlesztéséhez,
7) az oktatási program/projekt megvalósításához szükséges költ-

ségek összege,
8) más forrásokból eredő finanszírozás mértéke,
9) a pályázati dokumentáció értékelése.

9. szakasz

A társfinanszírozás megvalósításáról szóló határozatot a tartományi 
felsőoktatási és tudományos kutatási titkár a jelen szabályzat 8. sza-
kaszában foglalt mércék szerint hozza meg, a pályázatot lefolytató és 
megvalósító bizottság javaslatára.

Kivételesen, a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási tit-
kár határozatában a Bizottság javaslata nélkül is jóváhagyhatja a pénz-
eszközöket, rendkívüli és előreláthatatlan esetekben.
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A Titkárság a pályázótól szükség esetén kiegészítő dokumentációt 
vagy tájékoztatást kérhet.

A pályázati eredményekről a Titkárság írásban értesíti a pályázókat.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett határozatok véglegesek.

10. szakasz

A késve érkezett, hiányos, szabálytalanul kitöltött kérelmeket, az 
illetéktelen személyek által benyújtott és nem a pályázat tárgyára vo-
natkozó kérelmeket a Titkárság nem vesszi figyelembe. 

11. szakasz

A Titkárság az eszközök odaítélése iránti kötelezettségét szerződés 
alapján vállalja, amelyben rögzítik a szerződő felek kölcsönös jogait 
és kötelezettségeit. 

A szerződést a 9. szakasz 1. és 2. bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követő 15 napon belül meg kell kötni.

12. szakasz

Az intézmény köteles az eszközöket kizárólag az odaítélési rendel-
tetésnek megfelelően használni, a fel nem használt eszközöket pedig 
visszaszolgáltatni Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésébe.

13. szakasz

A Titkárság a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított intéz-
mények oktatási programjai/projektjei társfinanszírozásának megva-
lósítását az intézményeknek a kellő pénzügyi dokumentációval ellá-
tott írásbeli jelentései révén kíséri figyelemmel, melyeket az oktatási 
program/projekt befejezését követő 15 napon belül az 5/A számú for-
manyomtatványon kötelesek benyújtani.

Ha az odaítélt eszközök felhasználása nem rendeltetésszerű, a Tit-
kárság a költségvetési felügyelettel megbízott tartományi közigazga-
tási szerv előtt eljárást indít, az eszközök jogszerű és rendeltetésszerű 
használatának leellenőrzése érdekében.

Ha az intézmény nem küldi meg az eszközök rendeltetésszerű hasz-
nálatáról szóló jelentést, vagy nem tartja tiszteletben a jelen szakasz 1. 
bekezdésében említett határidőt, a Titkárság eljárást indít az eszközök-
nek Vajdaság AT költségvetésébe való visszaszolgáltatása érdekében.

III.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. szakasz

A jelen szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lap-
jában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

A jelen szabályzat hatályba lépésével érvényét veszti a 142-451-
204/2017-02. számú és 2017. február 21-i keltezésű a Vajdaság Autonóm 
Tartomány által alapított felsőoktatási intézmények oktatási program-
jai/projektjei társfinanszírozásának mércéiről szóló szabályzat.

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG 

Szám: 142-451-1872/2021-02   
Dátum: 2021. március 22.

dr. Zoran Milošević professzor, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR 

469.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rende-
let (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más határozat, 37/2016., 
29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 16., 24. és 35. szakasza, Vajdaság Au-

tonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselő-
házi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 11. szakasza és 23. 
szakaszának 4. bekezdése alapján, valamint figyelemmel Az egészségvéde-
lemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. szám) 12. sza-
kasza 1. bekezdésének 5. pontjára, illetve Az egyesületekről szóló törvény 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009., 99/2011. - más törvény és 44/2018. 
szám - más törvény) 38. szakaszára, a tartományi egészségügyi titkár

SZABÁLYZATOT
HOZ

A TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG 
ESZKÖZEINEK EGYESÜLETEK SZÁMÁRA

EGÉSZSÉGVÉDELEMRE VALÓ 
2021. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁRÓL

ÉS MÉRCÉIRŐL

1. szakasz

Ez a Szabályzat rendelkezik a Tartományi Egészségügyi Titkárság (a 
továbbiakban: Titkárság) eszközeinek a humanitárius és szakmai szerve-
zetek, szövetségek és egyesületek által szervezett 2021. évi egészségvéde-
lem fejlesztésére vonatkozó programok megvalósításának finanszírozása, 
vagy a programok finanszírozására vonatkozó eszközök hiányzó részé-
nek biztosítása céljából történő felosztásának eljárásáról és mércéiről, a 
programok kiválasztására meghirdetett nyilvános pályázat lebonyolítá-
sának módjáról, valamint a finanszírozásra, illetve társfinanszírozásra 
kerülő program eszközfelhasználóinak jogairól és kötelezettségeiről.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket Vajdaság Auto-
nóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 11. szakasza irányozza elő 
a 08 rovatrend – Tartományi Egészségügyi Titkárság, a 1803 Program – 
Az egészségvédelem minőségének és elérhetőségének fejlesztését célzó 
programtevékenységek megvalósítása, 18031004 - Együttműködés az 
emberbaráti és szakmai szervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel.

2. szakasz

A jelen Szabályzat 1. szakaszában említett eszközök odaítélése az em-
berbaráti és szakmai szervezetek, szövetségek és egyesületek által szer-
vezett közérdekű egészségvédelem fejlesztésére irányuló programok 
megvalósításának finanszírozására, vagy a programok finanszírozására 
vonatkozó eszközök hiányzó részének biztosítására történik, melyekkel 
a következőkhöz járulnak hozzá: idült nem fertőző betegségek és daga-
natos megbetegedések megelőzése; a fertőző betegségek megelőzése; a 
gyermekek és fiatalok egészségének, a reproduktív egészség, az idős-
korúak egészségének, a testi fogyatékkal élők egészségének és a hát-
rányos helyzetűek egészségének előmozdítása és megőrzése; daganatos 
betegségben szenvedők támogatása; a mentális egészség előmozdítása; 
az egészséges életmód, valamint az egészségvédelem fejlesztését és elő-
mozdítását célzó egyéb tevékenységek ismertetése és népszerűsítése.

3. szakasz

A jelen szabályzat 1. szakaszában szereplő eszközök elosztása a Tit-
kárság által évente legalább egyszer meghirdetett nyilvános pályázat 
útján történik, a jelen szabályzat 1. szakaszának 1. bekezdésében emlí-
tett és az illetékes szervnél bejegyzett egyesületek Vajdaság Autonóm 
Tartományban megvalósuló programjaira.

A jelen Szabályzat 1. szakaszában szereplő eszközök nem ítélhetők oda 
természetes személynek, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése köz-
vetett felhasználóinak, gazdasági alanynak és Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Képviselőháza, vagy a Tartományi Kormány által meghozott, vagy 
jóváhagyott aktusokkal szabályozott finanszírozású más felhasználónak.

4. szakasz

A jelen szabályzat 3. szakaszában említett nyilvános pályázatot Vaj-
daság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában, Vajdaság Autonóm 
Tartomány egész területén terjesztett tömegtájékoztatási eszközben, a 
Titkárság www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs weboldalán és a Titkárság 
hirdetőtábláján kell közzétenni.

A pályázati határidő nem lehet rövidebb a nyilvános pályázat meg-
hirdetését követő 15 napnál.
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5. szakasz

A jelen Szabályzat 3. szakaszában említett  nyilvános pályázati felhí-
vás tartalmazza a nyilvános pályázat kiírásának jogcímét képező aktus 
adatait, az ösztönözni, támogatni kívánt közérdek területét, a nyilvános 
pályázati keretösszeg adatait, a programot, illetve projektfeladatot és 
befejezésének határidejét, a pályázók körét, a nyilvános pályázati kérel-
mek benyújtásának módját és határidejét, a nyilvános pályázati kérel-
mek értékelésének feltételeit és mércéit, a nyilvános pályázati kérelem-
hez kötelezően mellékelendő dokumentumokat, valamint a nyilvános 
pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyéb jelentős adatokat.

A meghirdetett nyilvános pályázat tartalmazhatja az egyesületek-
nek a nyilvános pályázat útján odaítélhető legmagasabb összeget, va-
lamint a pályázónként benyújtható nyilvános pályázatok számát.

6. szakasz

A nyilvános pályázati kérelmet a Titkárság által meghatározott 
tartalmú formanyomtatványon kell benyújtani (egy példányban). A 
pályázati kérelem kötelezően tartalmazza a javasolt program benyúj-
tójának adatait, a program adatait és a program megvalósításához 
szükséges eszközök összegét. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett pályázati kérelemhez a 
következő dokumentumokat kell mellékelni: az adóazonosító jelet tar-
talmazó bizonylat fénymásolatát, a képviseletre felhatalmazott szemé-
lyek aláírási címpéldányának (OP formanyomtatvány) fénymásolatát.

7. szakasz

A késedelmes, a hiányos, az illetéktelen személy által benyújtott, a 
nem a meghatározott formanyomtatványon benyújtott és a célt tévesz-
tett pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra.

8. szakasz

Az eszközök odaítélésére meghirdetett nyilvános pályázatot a tar-
tományi egészségügyi titkár által a bizottság összetételét és feladatait 
megállapító határozatával megalakított bizottság bonyolítja le.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bizottságnak elnöke és két 
tagja van, a bizottság teljes létszámban működik és határoz, munkájá-
ról jegyzőkönyvet vezet. 

A bizottság az összes tag szavazattöbbségével hozza meg határoza-
tait. A bizottság az első ülésén megválasztja az elnököt, aki irányítja a 
bizottság munkáját és levezeti az üléseket.

A bizottsági tagok – a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat 
meghozatalát követően – nyilatkozatot írnak alá arról, hogy a tárgybeli 
pályázatban a bizottság munkája és döntéshozatala, illetve a pályázat le-
folytatása kapcsán részükről nem áll fenn személyes érdek (nyilatkozat 
arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség). Az említett nyilatkozatban 
a bizottsági tag megerősíti, hogy ő vagy családtagjai (házastárs vagy 
élettárs, gyermek vagy szülő) a tárgybeli pályázaton résztvevő egyesület 
vagy ezzel az egyesülettel bármely módon összefüggésben levő bármely 
más egyesület szervében nem foglalkoztatott vagy tag, illetve az említett 
egyesületek tekintetében nem áll fenn semmilyen anyagi vagy immate-
riális érdek, a közérdekkel ellentétben, a családi kapcsolatban, gazdasági 
érdek vagy egyéb közös érdek megléte eseteiben.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bizottságba kinevezett sze-
mélyek bizottsági tagként nem foganatosíthatnak tevékenységeket addig, 
míg a jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő nyilatkozatot alá nem írják.

Ha a nyilvános pályázat során a bizottsági tag tudomást szerez arról, 
hogy összeférhetetlenség áll fenn, erről köteles azonnal tájékoztatni a 
többi bizottsági tagot, nem vehet részt a bizottság további munkájá-
ban és halasztás nélkül írásban tájékoztatja a tartományi egészségügyi 
titkárt, aki foganatosítja a káros következményeket megakadályozó 
szükséges intézkedéseket a nyilvános pályázati eljárás további részé-
ben, beleértve új tag - mint helyettesítés kinevezését is, ha megállapí-
tást nyer, hogy összeférhetetlenség esete áll fenn.

9. szakasz

A nyilvános pályázatra benyújtott programokat – melyekre legfel-
jebb 100 pont ítélhető oda - a bizottság értékeli és bírálja el, az alábbi 
mércék szerint odaítélhető megfelelő pontszámmal:

1. A program megvalósítási területének referenciái szerint (a leg-
magasabb pontszám 30):
- világosan megfogalmazott célok és célcsoportok, valamint 

a célok és cselekvések közötti összefüggés (legfeljebb 10 
pont),

- a program időtartama (legfeljebb 5 pont),
- a program/projekt közvetlen felhasználóinak száma (legfel-

jebb 10 pont),
- a program/projekt fejlesztésének lehetősége és fenntartha-

tósága (legfeljebb 5 pont).

2. A program megvalósulásával elérhető célok szerint – a közér-
dek teljesítésének mértéke (a legmagasabb pontszám 40):
- az egészségügyi ellátás és egészségvédelem fejlesztésének 

előmozdításához való hozzájárulás értékelése (legfeljebb 
20 pont),

- a célcsoport helyzetének előmozdításához való hozzájáru-
lás értékelése (legfeljebb 20 pont).

3. A program költségvetésének gazdaságossága, a költségvetés és 
a tervezett cselekmények aránya, valamint a más forrásokból 
való társfinanszírozás megléte (a legmagasabb pontszám 25)
- a program költségvetésének gazdaságossága, a költségvetés 

és a tervezett cselekmények aránya (legfeljebb 10 pont),
- az igényelt eszközök összege a pályázaton meghirdetett tel-

jes keretösszeghez viszonyítva (legfeljebb 10 pont),
- önerő, vagy más forrásokból származó eszközök biztosítá-

sának mértéke (legfeljebb 5 pont).

4. Az eszközök használatának hatékonysága és az előző progra-
mok fenntarthatósága (a legmagasabb pontszám 5), ha koráb-
ban már használták a Titkárság eszközeit és teljesítették a szer-
ződött kötelezettségeket.

A jelen szakasz 4. bekezdésében említett pontok nem ítélhetők oda 
azoknak a pályázóknak, akikkel a Titkárság az előző két évben fel-
bontotta a szerződést a költségvetési eszközök nem rendeltetésszerű 
felhasználása miatt.

10. szakasz

A bizottság összeállítja a pályázatra benyújtott programok értéke-
lési és ranglistáját, a jelen szabályzat 9. szakaszában szereplő mércék 
alkalmazásával, a pályázati kérelmek benyújtásának határidejét köve-
tő legfeljebb 60 napon belül.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett listát közzé kell tenni a 
Titkárság weboldalán. A pályázó betekinthet a benyújtott pályázati ké-
relmekbe és a mellékelt dokumentumokba, a ranglista közzétételének 
napját követő három napon belül.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett rangsorolásra a pályázó 
kifogást emelhet, a közzétételt követő nyolc napos határidőben.

A pályázaton résztvevők jelen szakasz 1. bekezdésében említett ki-
fogásával kapcsolatos megindokolt határozatot a bizottság hozza meg, 
a kézhezvételt követő legfeljebb 15 napos határidőben.

11. szakasz

A tartományi egészségügyi titkár határozattal dönt, amely végleges, a 
program kiválasztásáról és az eszközök összegéről – Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetési fizetőképességével összhangban – a jelen sza-
bályzat 10. szakaszának 3. bekezdésében említett kifogás benyújtására 
meghagyott határidő leteltét követő legfeljebb 30 napon belül.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő határozatot közzé kell ten-
ni a Titkárság weboldalán.
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12. szakasz

A jelen Szabályzat 11. szakaszában említett határozat alapján, a 
Titkárság és az eszközök felhasználója szerződést kötnek a szerződő 
felek kölcsönös jogairól, kötelezettségeiről és felelősségeiről.

Az eszközök felhasználója, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett 
szerződés megkötése alkalmával köteles – szerződött kötelezettsége-
inek teljesítése biztosítékaként – a Titkárságnak váltónyilatkozatot 
adni üres váltóval és felhatalmazással, valamint a kereskedelmi bank 
által a szerződés aláírásának napján felhatalmazott személyek aláírási 
címpéldányának fénymásolatát.

Ha az eszközök felhasználója nem, vagy csak részben teljesíti szer-
ződött kötelezettségeit, a Titkárság az eszközök felhasználójának 
adósságát képező teljes összegre kitölti a váltót „látra szóló esedékes-
ségi váltó”, „kifogás nélkül” megjegyzéssel, amit megfizettetés céljá-
ból aktivál. 

A Titkárság, a szerződés tárgyának teljes mértékű megvalósítását 
követően, köteles a váltót visszaadni az egyesületnek, ha azt nem 
használja fel a jelen szakasz 2. bekezdése szerint.

13. szakasz

A Titkárság az odaítélt eszközöket a jelen Szabályzat 12. szakasza 
szerint folyósítja az eszközök felhasználójának számlájára, Vajdaság 
Autonóm Tartomány költségvetésének fizetőképességével összhang-
ban.

14. szakasz

A nyilvános pályázat útján odaítélt eszközöket az eszközök felhasz-
nálója kizárólag az odaítélés rendeltetése szerint használhatja fel, és a 
fel nem használt összeget köteles visszautalni. Ha megállapítást nyer, 
hogy az eszközök felhasználója nem a rendeltetés szerint járt el, a Tit-
kárság az átutalt eszközöknek a folyósítás napjától a visszautalás nap-
jáig felszámolt késedelmi kamattal való visszautalásra fogja utasítani.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközök az anyagi-pénz-
ügyi ügyvitelt és az eszközök rendeltetés szerinti és jogszerű felhasz-
nálását szabályozó törvény alkalmazásának ellenőrzése alá tartoznak, 
amit Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési felügyelősége végez, 
ezért az eszközök felhasználója köteles biztosítani a szerződés tárgyát 
képező eszközök rendeltetésszerű és jogszerű felhasználásának zavar-
talan ellenőrzését az eszközök felhasználójánál.

15. szakasz

A polgári egyesületek – az eszközök nyilvános pályázat szerinti 
felhasználói - kötelesek a program befejezése után a Titkárságnak idő-
szakos és záró tartalmi és pénzügyi jelentést benyújtani az eszközök 

felhasználásáról, a Titkárság által előírt formanyomtatványon, a szer-
ződésben megállapított határidőkben, a felelős személyek aláírásával 
ellátott dokumentumokkal együtt.

A szerződés megvalósítását a Tartományi Egészségügyi Titkárság 
a Programok finanszírozására szánt pénzeszközökről vagy az egye-
sületek által megvalósított közérdekű programok finanszírozására 
szolgáló eszközök hiányzó részéről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 16/2018. szám) alapján követi. 

A Titkárság, a program megvalósításának követése céljából (be-
jelentett és bejelentés nélküli) monitoring látogatásokat tehet. A hat 
hónapnál hosszabb programok, melyekre a jóváhagyott támogatás ösz-
szege meghaladja az 500.000,00 dinárt, és az egy évnél tovább tartó 
programok esetében, a Titkárság a program megvalósításának ideje 
alatt legalább egy monitoring látogatást valósít meg.

Az előző naptári évre vonatkozóan, a Titkárság költségvetési esz-
közeiből az egyesületek programjainak pénzügyi támogatására vonat-
kozó megvalósításról szóló jelentést a folyó évben a Titkárság www.
zdravstvo.vojvodina.gov.rs weboldalán teszik közzé. 

16. szakasz

A nyilvános pályázat szerinti eszközök felhasználói, nyilvános ki-
adványaikban és a nyilvános pályázat útján támogatott program meg-
hirdetése során kötelesek feltüntetni, hogy azok finanszírozásában 
részt vett Vajdaság Autonóm Tartomány, a Tartományi Egészségügyi 
Titkárság.

17. szakasz

A jelen Szabályzat hatálybalépésével hatályát veszti a Tartományi 
Egészségügyi Titkárság eszközeinek egyesületek számára a 2020. évi 
egészségvédelemre való odaítélésének eljárásáról és mércéiről szóló 
138-110-1/2020. számú, 2020. május 22-én kelt szabályzat (VAT Hiva-
talos Lapja, 31/2020. szám).

18. szakasz

Ez a Szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételének napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG

Szám: 138-401-3555/2021
Dátum: 2021. március 19.

dr. Zoran Gojković professzor, s. k.
TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁR 

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 Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön részt.
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

465. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű 
általános iskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó isko-
lai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegé-
szítéséről

TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG

466. Szabályzat a takarékos világításra vonatkozó projekte-
ket társfinanszírozó vissza nem térítendő ösztönző esz-
közök odaítélésének eljárásáról

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

467. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi mezőgazda-
sági földterületek lecsapolására használt csatornarend-
szer fejlesztésének társfinanszírozására szolgáló 2021. 
évi támogatások pályázat útján történő odaítéléséről 
szóló szabályzat módosításáról

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

468. Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapí-
tott felsőoktatási intézmények oktatási programjai/pro-
jektjei társfinanszírozásának mércéiről

TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG

469. Szabályzat a Tartományi Egészségügyi Titkárság esz-
közeinek egyesületek számára egészségvédelemre való 
2021. évi odaítélésének eljárásáról és mércéiről

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

470. Határozat a Tartományi Foglalkoztatási Tanács megala-
kításáról

471. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és 
nemi egyenjogúsági megbízott altitkári tisztségben vég-
zett munka megszűnéséről

472. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és 
nemi egyenjogúsági megbízott altitkár tisztségbe helye-
zéséről

473. Határozat a tartományi művelődési, tömegtájékoztatási 
és vallási közösségi megbízott segédtitkári tisztségben 
végzett munka megszűnéséről

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

475. Határozat a szabadkai Népszínház igazgatója tisztsége 
alóli felmentéséről

476. Határozat a szabadkai Népszínház megbízott igazgató-
jának kinevezéséről

477. Határozat a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Sza-
badka – Nemzeti Jelentőségű Kulturális Intézmények 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentésé-
ről

478. Határozat a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Sza-
badka – Nemzeti Jelentőségű Kulturális Intézmények 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezésé-
ről

479. Határozat a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Sza-
badka – Nemzeti Jelentőségű Kulturális Intézmények 
felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentésé-
ről

480. Határozat a Községközi Műemlékvédelmi Intézet Sza-
badka – Nemzeti Jelentőségű Kulturális Intézmények fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

481. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberu-
házási Igazgatósága megbízott segédigazgatói tisztsé-
gében végzett munka megszűnéséről  

482. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberu-
házási Igazgatósága megbízott segédigazgatói tisztsé-
gében végzett munka megszűnéséről

483. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberu-
házási Igazgatósága megbízott segédigazgatói tisztsé-
gében végzett munka megszűnéséről

484. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberu-
házási Igazgatósága megbízott segédigazgatói tisztsé-
gében végzett munka megszűnéséről

485. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybe-
ruházási Igazgatósága megbízott segédigazgatójának 
tisztségbe helyezéséről

486. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybe-
ruházási Igazgatósága megbízott segédigazgatójának 
tisztségbe helyezéséről

487. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybe-
ruházási Igazgatósága megbízott segédigazgatójának 
tisztségbe helyezéséről

1029

1031

1035

1036

1037

T A R T A L O M
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488. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybe-
ruházási Igazgatósága megbízott segédigazgatójának 
tisztségbe helyezéséről

489. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybe-
ruházási Igazgatósága megbízott segédigazgatójának 
tisztségbe helyezéséről

490. Határozat a nagykikindai Közkórház Kikinda igazgató-
helyettesének felmentéséről

491. Határozat a péterváradi Vojvodinašume K. V. felügye-
lőbizottsága elnöke és tagjai megbízatásának megszű-
néséről

492. Határozat a péterváradi Vojvodinašume K. V. felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

493. 401-9/2021-19. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG

494. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi kommunális 
szennyvíz kezelésére irányuló projektek műszaki terv-
dokumentációja kidolgozásának finanszírozására és 
társfinanszírozására

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

495. A Vajdaság Autonóm Tartomány turisztikai potenciál-
jának fejlesztéséhez jelentős projektek - a turisztikai lé-
tesítmények színvonala emelésének és kapacitása növe-
lésének - társfinanszírozására a gazdasági alanyoknak a 
2021. évben odaítélendő vissza nem térítendő eszközök-
re vonatkozó pályázat módosítása

496. A Vajdaság Autonóm Tartomány turisztikai potenci-
áljának fejlesztéséhez jelentős projektek – gépek és 
felszerelések beszerzése, valamint a vendéglátóipari 
létesítmények népszerűsítése és üzletelése tekintetében 
új technológia innovációk bevezetése - társfinanszíro-
zására a gazdasági alanyoknak a 2021. évben odaítélen-
dő vissza nem térítendő eszközökre vonatkozó pályázat 
módosítása

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

497. Nyilvános pályázat Vajdaság autonóm tartományi alapí-
tású diákjóléti intézmények számára épület, létesítmény 
és felszerelés folyó javításának, valamint karbantartásá-
nak 2021. évi társfinanszírozására

498. Nyilvános pályázat Vajdaság autonóm tartományi ala-
pítású felsőoktatási intézmények számára gépek, fel-
szerelés immateriális vagyon beszerzésének 2021. évi 
társfinanszírozására

499. Nyilvános pályázat a Vajdaság autonóm tartományi 
szakfőiskolák kutatás-fejlesztési projektjei 2021. évi fi-
nanszírozására

500. Nyilvános pályázat Vajdaság autonóm tartományi 
alapítású felsőoktatási intézmények számára épület, 
létesítmény és felszerelés folyó javításának, valamint 
karbantartásának, illetve műszaki tervdokumentáció 
kidolgozásának 2021. évi társfinanszírozására

501. Nyilvános pályázat a Vajdaság autonóm tartományi 
nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tudomá-
nyos-kutatási és kutatás-fejlesztési projektjei 2021. évi 
finanszírozására

502. Nyilvános pályázat a művelődés tárgykörében az alko-
tóművészeti-kutatói tevékenységgel foglalkozó Vajda-
ság autonóm tartományi projektek 2021. évi finanszíro-
zására

TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG

503. Nyilvános pályázat a Tartományi Egészségügyi Titkár-
ság eszközeinek egyesületek számára egészségvéde-
lemre történő 2021. évi odaítéléséről

ROMA INKLÚZIÓS IRODA 

504. Nyilvános pályázat vissza nem térítendő eszközök 
odaítélésére polgári egyesületek részére a romák hely-
zetének javítására irányuló projektek finanszírozására 
Vajdaság Autonóm Tartományban


