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ÁLTALÁNOS RÉSZ

644.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakaszának 2. fordulata alapján, különös tekin-
tettel a 14. szakaszra,Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 
2021. április 22-én megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

A „LEGJOBB VAJDASÁGBÓL”
 VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁRÓL

1. szakasz

A tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: rendelet) létre-
hozza a „Legjobb Vajdaságból” védjegyet (a továbbiakban: Védjegy), 
mint a kiváló tulajdonságokkal rendelkező és bizalommal használható ter-
mékeket jelölő logót, továbbá meghatározza a Védjegy használati jogát.

2. szakasz

A gazdaság és az idegenforgalom terén a Védjegy használati jogával 
a Vajdaság Autonóm Tartomány területén székhellyel, illetve lakhely-
lyel rendelkező, árutermeléssel és szolgáltatások nyújtásával foglal-
kozó jogi személyek, vállalkozók, természetes személyek és egyéb 
szervezeti formák (a továbbiakban: Termelő), illetve a programok és 
rendezvények szervezői (a továbbiakban: Szervező) rendelkeznek.

A Védjegy használati joga a Termelőt egy olyan Vajdaság Autonóm 
Tartomány területéről származó termék vagy szolgáltatás jelölésére 
jogosítja, amely – a gyártás, a minőség, a felhasznált alapanyagok és/
vagy felhasznált összetevők, a termék tulajdonságai vagy egyéb jel-
lemzői tekintetében - egyértelműen különbözik az azonos kategóriába 
tartozó egyéb termékektől vagy szolgáltatásoktól. 

A Termelő a Védjegy használati jogát azon termékek jelöltésére 
használhatja, amelyeknek kémiai összetétele, fizikai, mikrobiológiai 
és érzékszervi tulajdonságai, előállítási módja, a felhasznált alapanya-
ga és/vagy összetevői, vagy egyéb jellemzői tekintetében különbözik 
az azonos kategóriába tartozó egyéb termékektől és, amelyet Vajdaság 
Autonóm Tartomány területéről származó alapanyagból gyártottak.

A Szervező abban az esetben jogosult a Védjegy használatára, ha 
a program, illetve a rendezvény jellege, megrendezési módja, az erő-
források használatának módja, az eredetisége, céljai, valamint a tevé-

kenységi területen elért eredmények tekintetében egyértelműen eltér a 
többi, azonos tartalmú programtól vagy rendezvénytől, amelyet Vaj-
daság Autonóm Tartomány területén szerveznek meg.

3. szakasz

A Jelzés integrált vizuális identitást képviselő, grafikai és szöveges 
részből áll.

Az ábra egy (teljes erővel) összeszorított öklöt képező búzatestből 
áll, felemelt hüvelykujjal (a jó nemzetközi szimbóluma), koncentrikus 
köröket képezve (ami a környezetre gyakorolt pozitív hatásra asszo-
ciál).

A kétsoros szöveg az ábra alatt helyezkedik el. A Védjegy szöveg-
szegmense a „LEGJOBB VAJDASÁGBÓL” szöveget tartalmazza 
cirill betűkkel, Helvetica betűtípussal.

A Védjegy cirill betűs szövege alatt a Védjegy angol nyelvű változa-
ta következik: „THE BEST OF VOJVODINA”, Helvetica betűtípussal.

A Védjegy egyenes vonallal van aláhúzva, amely a horizontot, a 
síkságot, illetve Vajdaságot szimbolizálja.

A megjelölés színeinek jellemzői: zöld C 100%+Y 100% és fekete 
K 100%.

Ha háttérszín sötét, akkor a megjelölést negatívban kell használ-
ni, amennyiben a háttér világos színű, a megjelölést pozitívban kell 
használni.

A Védjegy képét a jelen rendelet szerves részét képező melléklet 
tartalmazza.

4. szakasz

A Védjegy használatának jóváhagyásáról szóló határozatot a Tarto-
mányi Kormány hozza meg.

A „Legjobb Vajdaságból” Védjegy használatára jogosító kiadott ha-
tározatokról a gazdasági teendőkben illetékes közigazgatási szerv ve-
zet nyilvántartást. A nyilvántartás tartalmazza a megjelölt termékkel, 
szolgáltatással, programmal, illetve rendezvénnyel, valamint a Véd-
jegy jogosultjával, továbbá a Védjegy használati jogával kapcsolatos 
egyéb, elengedhetetlenül fontos adatokat.
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5. szakasz

A Védjegy használati jogát három évre ítélik oda.

A Termelőnek és a Szervezőnek jogában áll megújítani a Védjegy 
használati jogának meghosszabbítására vonatkozó kérvényt.

6. szakasz

A Tartományi Kormány a jelen határozat hatályba lépésének nap-
jától számított 60 napos határidőn belül meghozza a Védjegy odaíté-
lésének és használatának eljárását, feltételeit és módját szabályozó 
dokumentumot.

7. szakasz

A jelen határozat hatályba lépésével a „Legjobb Vajdaságból” jelzés 
létrehozásáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 12/2008. szám) 
hatályát veszti.

8. szakasz

A határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételtől számított nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101Szám: 9-7/2021-01.
Újvidék, 2021. április 22.

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK

ELNÖKE
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645.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata alapján, különös te-
kintettel a 27. szakaszának 1. pontjára, valamint A tervezésről és építke-
zésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. 
szám - helyreigazítás, 64/2010. szám – AB határozat, 24/2011., 121/2012., 
42/2013. szám – AB határozat, 50/2013. szám – AB határozat, 98/2013. 
szám – AB határozat, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. 
szám – más törvény és 9/2020. szám) 46. szakaszának 1. bekezdése, illet-
ve 51b szakaszának 4. bekezdése alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány 
Képviselőháza a 2021. április 22-én megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTURÁLIS
 KORRIDORHÁLÓZAT KÜLÖN

 RENDELTETÉSŰ TERÜLET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK

 ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL 
A 24. SZÁMÚ I. RENDŰ ORSZÁGÚT

 SZABADKA-NAGYBECSKEREK-KEVEVÁRA 
ALAPÚTIRÁNYON

1. szakasz

Kezdetét veszi A közlekedési infrastrukturális korridorhálózat kü-
lön rendeltetésű terület területrendezési terve módosításának és kiegé-
szítésének kidolgozása, a 24. számú I. rendű országút Szabadka-Nagy-
becskerek-Kevevára alapútirányán (a továbbiakban: Területrendezési 
terv módosítása és kiegészítése).

2. szakasz

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése által felölelt te-
rület kerethatára, magába foglalja Szabadka város, valamint Magyar-
kanizsa és Zenta község területének bizonyos részeit, éspedig:

- Szabadka város területén, Békova kataszteri községet,
- Magyarkanizsa község területén, Orom, Oromhegyes és Velebit 

kataszteri községeket,
- Zenta község területén, Bátka és Zenta kataszteri községeket.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése által felölelt te-
rület kerethatára a jelen rendelet szerves részét képező grafikus ábra 
formájában adott.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése tárgyát képező 
szakasz hossza 24 km.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése által felölelt 
terület végleges kerethatára a Területrendezési terv módosítására és 
kiegészítésére vonatkozó tervezettel kerül meghatározásra. 

 
3. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozása szempontjából jelentős felté-
teleket és irányelveket az alábbi magasabb rendű tervdokumentumok 
tartalmazzák:

- A Szerb Köztársaság 2010-től 2020-ig terjedő területrendezési 
tervéről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2010. 
szám),

- Vajdaság Autonóm Tartomány regionális területrendezési ter-
vének meghozataláról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 
22/2011. szám), amely a közúti közlekedés fejlesztésének pri-
oritásai között említi az európai szabványokkal történő össze-
hangolást, valamint a tervezésen, kivitelezésen és megvalósí-
táson keresztül történő színvonalasabb irányítást, az úthálózati 
infrastruktúra kihasználtságát és karbantartását. 

A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének kidolgo-
zása az eddigi kutatások eredményeként létrejött tervezési, tanulmá-
nyi, műszaki és egyéb dokumentáción, illetve a Szerb Köztársaságban 
hatályos dokumentumokon alapszik.

4. szakasz

A terület tervezése, rendezése, védelme és használata A tervezésről 
és építkezésről szóló törvény 3. szakaszában megállapított, a terület 
rendezésére és használatára vonatkozó alapelvek mentén történik.

5. szakasz

A terv által felölelt terület tervezésének, használatának, rendezésé-
nek és védelmének jövőképe és céljai közé tartozik a nemzeti érdekek-
nek a közlekedési infrastruktúra terén való megvalósításához szüksé-
ges feltételek biztosítása, illetve a terv által felölelt terület fenntartható 
fejlődésének szavatolása a fejlesztési lehetőségekkel összhangban.

6. szakasz

A terv által felölelt terület tervezésének, használatának, rendezésé-
nek és védelmének elvi kerete a tervi alap megteremtésén, illetve az 
említett szakasz tekintetében az országút projektelemeinek meghatá-
rozásán alapszik.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése tartalmazni 
fogja annak részletes kidolgozását, valamint a terület rendezésének, 
építésének és használatának feltételeit is, amely megfelelő alapot te-
remt a terv közvetlen megvalósításához a helymeghatározási feltételek 
törvény alapján történő kiadása révén. 

7. szakasz

A Területrendezési terv módosítás- és kiegészítés-tervezete kidol-
gozásának határideje a jelen rendelet hatályba lépésének napjától szá-
mított 6 (hat) hónap.

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése rövidített eljá-
rásban történik.

8. szakasz

A Területrendezési terv módosításához és kiegészítéséhez szüksé-
ges eszközöket a Putevi Srbije K.V., Belgrád, Sándor király utca 282. 
szám biztosítja.

9. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozója a Tartományi Településrende-
zési és Környezetvédelmi Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 
16. szám.

A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének kidolgo-
zója biztosítja a törvény által előírt illetékes szervek és szervezetek 
szükséges véleményezéseit, feltételeit és jóváhagyásait, valamint az 
összes jelentős tervezési alany közti együttműködést és az álláspontok 
összehangolását is.    

10. szakasz

A Területrendezési terv módosításával és kiegészítésével megbízott 
intézmény kérésére, a szervek, a külön szervezetek és a közmegbízatá-
sokkal rendelkező jogi személyek kötelesek a tervdokumentum módo-
sulandó és kiegészülendő részeire vonatkozó minden rendelkezésükre 
álló adatot és feltételt, A tervezésről és építkezésről szóló törvény által 
meghatározott határidőn belül, térítés nélkül megküldeni. 

A Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság 
kérésére az illetékes szerv, illetve szervezet A tervezésről és építke-
zésről szóló törvény által meghatározott határidőn belül térítés nélkül 
átruházza a földtani és kataszteri terv meglévő fénymásolatait, a digi-
tális feljegyzéseket, a földalatti vezetékek nyilvántartását és az orto-
fotó felvételeket.

11. szakasz
 
A Területrendezési terv módosításának és kiegészítésének terveze-

tét az újvidéki székhelyű Tartományi Településrendezési és Környe-
zetvédelmi Titkárságon, Szabadka városban, illetve Magyarkanizsa és 
Zenta községben 15 napos időtartammal közszemlére bocsátják. 
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12. szakasz

Jelen rendelet szerves részét képezi a Területrendezési terv módosí-
tásának és kiegészítésének környezeti hatástanulmánya kidolgozásá-
nak meg nem kezdéséről szóló határozat.

13. szakasz

A Területrendezési terv módosítása és kiegészítése kidolgozásával 
kapcsolatos szakmai teendőket, olyan gazdasági társaságra, illetve 
más jogi személyre ruházzák át, amely, a Közbeszerzést szabályozó 
törvénnyel összhangban, a tervdokumentumok kidolgozására vonat-
kozó előirányozott feltételeket teljesíti. A közbeszerzési eljárást a Te-
rületrendezési terv kidolgozását támogató Putevi Srbije K.V., Belgrád, 
Sándor király utca 282. szám folytatja le.

14. szakasz

A Területrendezési terv módosítását és kiegészítését tartalmazó do-
kumentum tíz (10) analóg és tíz (10) digitális példányban készül. A 
Területrendezési terv aláírt analóg és digitális változatait a következő 

helyeken kell őrizni: az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális 
Minisztériumban (egy példányban), Vajdaság Autonóm Tartomány 
Képviselőházában (egy példányban), a Tartományi Településrendezési 
és Környezetvédelmi Titkárságon (két példányban), Szabadka város-
ban (egy példányban), Magyarkanizsa községben (egy példányban), 
Zenta községben (egy példányban) a Beruházó levéltárában (két pél-
dányban) és a Feldolgozó levéltárában (egy példányban). 

15. szakasz

A jelen rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban való közzétételtől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101Szám: 3-1/2017-01.
Újvidék, 2021. április 22.

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK

ELNÖKE

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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ÁLTALÁNOS RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA

644. Tartományi képviselőházi rendelet a „Legjobb Vajda-
ságból” védjegy létrehozásáról

645. Tartományi képviselőházi rendelet a közlekedési infra-
strukturális korridorhálózat külön rendeltetésű terület 
területrendezési terve módosításának és kiegészítésé-
nek kidolgozásáról a 24. számú I. rendű országút Sza-
badka-Nagybecskerek-Kevevára alapútirányon

KÜLÖN RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA

646. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselő-
házi Bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztá-
sáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről

647. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőhá-
zi képviselője megbízatásának megszűnéséről

648. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőhá-
zi képviselője megbízatásának megerősítéséről

649. Határozat a Tartományi Választási Bizottság helyettes 
tagja tisztségének megszűnéséről

650. Határozat a Tartományi Választási Bizottság elnöké-
nek, tagjainak és titkárának, valamint azok helyettesei-
nek kinevezéséről szóló határozat módosításáról

651. Határozat az Újvidéki Egyetem Tanácsa tagjainak fel-
mentéséről

652. Határozat az Újvidéki Egyetem Tanácsa tagjainak kine-
vezéséről

653. Határozat az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Taná-
csa tagjainak felmentéséről

654. Határozat az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Taná-
csa tagjainak kinevezéséről

655. Határozat az újvidéki Mezőgazdasági Kar Tanács tagja-
inak felmentéséről

656. Határozat az újvidéki Mezőgazdasági Kar Tanács tagja-
inak kinevezéséről

657. Határozat az újvidéki Egészségügyi Kar Tanácsa tagja-
inak felmentéséről

658. Határozat az újvidéki Egészségügyi Kar Tanácsa tagja-
inak kinevezéséről

659. Határozat az újvidéki Jogtudományi Kar Tanácsa tagja-
inak felmentéséről

660. Határozat az újvidéki Jogtudományi Kar Tanácsa tagja-
inak kinevezéséről

661. Határozat az újvidéki Technológiai Kar Tanácsa tagjai-
nak felmentéséről

662. Határozat az újvidéki Technológiai Kar Tanácsa tagjai-
nak kinevezéséről

663. Határozat az újvidéki Közgazdasági Kar Tanácsa tagja-
inak felmentéséről

664. Határozat az újvidéki Közgazdasági Kar Tanácsa tagja-
inak kinevezéséről

665. Határozat az újvidéki Műszaki Tudományok Kara Taná-
csa tagjainak felmentéséről

666. Határozat az újvidéki Műszaki Tudományok Kara Taná-
csa tagjainak kinevezéséről

667. Határozat az újvidéki Művészeti Akadémia Tanácsa 
tagjainak felmentéséről

668. Határozat az újvidéki Művészeti Akadémia Tanácsa 
tagjainak kinevezéséről

669. Határozat az újvidéki Természettudományi-matemati-
kai Kar Tanácsa tagjainak felmentéséről

670. Határozat az újvidéki Természettudományi-matemati-
kai Kar Tanácsa tagjainak kinevezéséről

671. Határozat a nagybecskereki Mihajlo Pupin Műszaki 
Kar Tanácsa tagjainak felmentéséről

672. Határozat a nagybecskereki Mihajlo Pupin Műszaki 
Kar Tanácsa tagjainak kinevezéséről

673. Határozat a szabadkai Építészeti Kar Tanácsa tagjainak 
felmentéséről

674. Határozat a szabadkai Építészeti Kar Tanácsa tagjainak 
kinevezéséről

675. Határozat az újvidéki Sport- és Testnevelési Kar Taná-
csa tagjainak felmentéséről

676. Határozat az újvidéki Sport- és Testnevelési Kar Taná-
csa tagjainak kinevezéséről

677. Határozat a zombori Pedagógiai Kar Tanácsa tagjainak 
felmentéséről

678. Határozat a zombori Pedagógiai Kar Tanácsa tagjainak 
kinevezéséről

679. Határozat a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar Tanácsa tagjainak kinevezéséről

1173

1175


