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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1438.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza egyes egészségügyi 
hatásköreinek a Tartományi Kormányra történő átruházásáról szó-
ló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lap-
ja, 24/19. szám) 1. szakaszának 3. fordulata alapján, figyelemmel az 
Egészségvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 25/19. szám) 32. szakasza 1 bekezdésének 2. pontjára, 100. 
szakaszának 1. bekezdésére és 264. szakaszára, az Egészségügyi Intéz-
ményhálózat tervéről szóló rendeletre (A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 5/2020., 11/2020., 52/2020., 88/2020., 62/2021., 69/2021., 
74/2021. és 95/2021. szám), valamint A Tartományi Kormányról szó-
ló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
37/2014. szám) 32. szakaszának 9. pontjára, a 35. szakaszára és a 36. 
szakaszának 2. bekezdésre a Tartományi Kormány a 2021. október 20-
án megtartott ülésén 

HATÁROZATOT
HOZOTT

A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT NÉVVÁLTOZÁSÁRÓL

1. A Vajdasági Klinikai Központ, Újvidék, Hajduk Veljko utca 1., 
melynek alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány, neve megváltozik, 
és a következőképpen szól: Vajdasági Egyetemi Klinikai Központ.

2. A jelen határozat 1. pontjában foglalt Klinikai Központ az alap-
szabályt és az egyéb általános jogszabályokat összehangolja e hatá-
rozattal a jelen határozat hatálybalépésétől számított 30 napon belül.

3. Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 022-721/2021.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1439.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivata-
los Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 
63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – más 

törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019. és 
149/2020. szám) 64. szakasza, A vadakról és a vadászatról szóló törvény 
(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/2010. és 95/2018. szám – 
más törvény) 78. szakaszának 2 bekezdése, valamint A Tartományi Kor-
mányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos 
Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése alap-
ján a Tartományi Kormány a 2021. október 20-án megtartott ülésén 

HATÁROZATOT
HOZOTT

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VADÁSZATFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP 

MEGALAPÍTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány Vadászatfejlesztési Költségveté-
si Alapja megalapításáról szóló határozatban (Vajdaság AT Hivatalos 
Lapja, 22/2010. szám) az 1. szakaszban a „mint a költségvetési forrá-
sok közvetett felhasználója” szavakat törölni kell. 

2. szakasz

A 4. szakaszban a „Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya” sza-
vak helyébe a „Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza” szavak 
kerülnek.  

3. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 025-43/2021.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1440.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hi-
vatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 
62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. 
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szám – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 
72/2019. és 149/2020. szám) 64. szakasza, Az erdőkről szóló törvény 
(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010.,93/2012., 89/2015. 
és 95/2018. szám – más törvény) 83. szakasza, valamint A Tartomá-
nyi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság 
AT Hivatalos Lapja, 37/14. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. 
bekezdése alapján a Tartományi Kormány a 2021. október 20-án meg-
tartott ülésén 

HATÁROZATOT
HOZOTT  

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI 
ERDŐALAP MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Erdőalapja mega-
lapításáról szóló határozatban (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 22/10. 
szám) az 1. szakaszban a „mint a költségvetési források közvetett fel-
használója” szavakat törölni kell.

2. szakasz

A 3. szakasz a következőképpen módosul:

„A Költségvetési Tartományi Alap működéséhez szükséges pénz-
eszközöket a következőkből biztosítják: 

1. Térítményekből az erdőkre, melyeket a Vajdaság Autonóm Tar-
tomány területén valósítottak meg, a közjavak használati díjait 
szabályozó törvény szerint; 

2. a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből; 
3. a Vajdaság Autonóm Tartomány vidékfejlesztési, környezetvé-

delmi, vízvédelmi, területfejlesztési és egyéb alapjaiból; 
4. egyéb forrásokból, a jogszabályoknak megfelelően.”

3. szakasz

A 4. szakaszban a „Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya” sza-
vak helyébe a „Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza” szavak 
kerülnek.  

4. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 025-44/2021.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1441.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hi-
vatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 
62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. 
szám – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 
72/2019. és 149/2020. szám) 64. szakasza, A vizekről szóló törvény (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010.,93/2012., 101/2016., 
95/2018. és 95/2018. szám – más törvény) 188. szakasza 1. bekezdése, 
valamint A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 
36. szakaszának 2. bekezdése alapján a Tartományi Kormány a 2021. 
október 20-án megtartott ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT  

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI 
VÍZALAPJA MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Vízalapja megalapí-
tásáról szóló határozatban (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 22/10. szám) 
az 1. szakaszban a „mint a költségvetési források közvetett felhaszná-
lója” szavakat törölni kell.

2. szakasz

A 3. szakasz 2. pontja a következőképpen módosul: 

„Térítményekből a vizekre, melyeket a Vajdaság Autonóm Tarto-
mány területén valósítottak meg, a közjavak használati díjait szabá-
lyozó törvény szerint.”

3. szakasz

A 4. szakaszban a „Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya” sza-
vak helyébe a „Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza” szavak 
kerülnek.  

4. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 025-45/2021.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1442.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rende-
let (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 32. szakasza 1. be-
kezdésének 10. pontja, 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése, 
valamint a Tartományi Kormány ügyrendje (VAT Hivatalos Lapja, 
28/2019. és 30/2019. szám - kiigazítás) 21. szakasza alapján, figyelem-
mel a Tartományi Kormány 127 93-3/2021. számú, 2021. március 10-i 
határozatára, a Tartományi Kormány a 2021. október 20-án megtartott 
ülésén 

HATÁROZATOT 
HOZOTT 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYNAK 
A 2021-2022. ÉVBEN 

A DUNAMENTI RÉGIÓK MUNKAKÖZÖSSÉGE FELETTI 
ELNÖKLÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartománynak a 2021-2022. évben a Duna-
menti Régiók Munkaközössége feletti elnökléssel foglalkozó mun-
kacsoport megalakításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos 
Lapja, 16/21. és 32/21. szám) 2. szakaszának 3. albekezdése a követ-
kezőképpen módosul:

„Dr. Anastazija Stojšić Milosavljević, tartományi felsőoktatási és 
tudományos kutatási megbízott segédtitkár.” 
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2. szakasz

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

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 02-210/2021.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1443.

A Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonában levő építési telek el-
idegenítéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hi-
vatalos Lapja, 42/2018. szám) 14. szakaszának 3. bekezdése, valamint A 
Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság 
AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 26. szakaszának 2 bekezdése, 35. sza-
kasza és 36. szakaszának 2. bekezdése alapján, figyelemmel a 32. szakasz 
13. pontjára a Tartományi Kormány a 2021. október 20-án megtartott ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ 

ÉPÍTÉSI TELEK ELIDEGENÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ 
BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány Köztulajdonában Levő Építési Telek 
Elidegenítésével Foglalkozó Bizottság megalakításáról szóló határozat 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 28/2018., 4/2020. és 68/2020. szám) 4. 
szakasza 2. bekezdésének 3. albekezdése a következőképpen módosul:  

„ – Jasmina Stojaković, a Vajdaság Autonóm Tartomány Vagyo-
nigazgatóságának foglalkoztatottja, tag.”.

2. szakasz

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

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 02-67/2018-01.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1444.

A közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 15/2016., 88/2019. szám) 38. szakaszának 1. bekezdése, A 
Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalatról szóló tartományi kép-
viselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 53/2016. és 8/2019. 
szám) 26. szakaszának 5. bekezdése és A Tartományi Kormányról szó-
ló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése alapján, a 
Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság javas-
latára a Tartományi Kormány a 2021. október 20-án megtartott ülésén

H A T Á R O Z A T O T
HOZOTT 

I.

Megindítják az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvál-
lalat igazgatójának megválasztására irányuló eljárás folyamatát, nyil-
vános pályázat keretében. 

II.

A jelen határozat szerves részét képező nyilvános pályázat szöve-
gét a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Hivatalos Lapjában, a Dnevnik napilapban, valamint a 
Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság hon-
lapján, http://www.psp.vojvodina.gov.rs/ kell közzétenni. 

III.

A nyilvános pályázatot a Vajdaság Autonóm Tartomány az igazga-
tóválasztás lebonyolításával megbízott bizottsága folytatja le. 

IV.

Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzététel napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 022-668/2021.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE 

A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
15/2016. és 88/2019. szám) 36. szakaszának 3. és 4. bekezdése alapján, 
valamint a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalatról szóló tarto-
mányi képviselőházi rendelet (A Vajdaság AT Hivatalos Lapja 53/2016. 
és 8/2019. szám) 26. szakaszának 6. bekezdésével kapcsolatban és a 127 
022-668/2021 számú, 2021. október 20-i keltezésű a Vízgazdálkodási 
Közvállalat igazgatójának megválasztására kiírt nyilvános pályázat le-
bonyolításáról szóló határozattal összhangban, a tartományi mezőgaz-
dasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár meghirdeti

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
AZ ÚJVIDÉKI VODE VOJVODINE 

VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

1. A Közvállalat adatai

A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat székhelye Újvidék, 
Mihajlo Pupin sugárút 25. (a továbbiakban: Közvállalat).

A Közvállalat alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány.

A Közvállalat főtevékenysége 71.12 - mérnöki műszaki tanácsadás.

A Közvállalat törzsszáma: 08761809, adóazonosítási száma (PIB): 
102094162.

2. A munkahely adatai

Munkahely: A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igaz-
gatója.

Az igazgató feladatai: képviseli a Közvállalatot; megszervezi és 
irányítja a munkafolyamatot; irányítja a Közvállalat üzleti tevékeny-
ségét; felelős a Közvállalat munkájának törvényességét; javaslatot tesz 
a Közvállalat hosszú és középtávú üzleti stratégiai és fejlesztési tervé-
re, és felelős azok megvalósításáért; javaslatot tesz a Közvállalat éves 
üzleti programjára és felelős annak végrehajtásáért; pénzügyi beszá-
molókat javasol; végrehajtja a Felügyelő Bizottság határozatait; meg-
választja az ügyvezető igazgatókat; megválasztja a Közvállalat képvi-
selőjét annak a tőketársaságnak a közgyűlésén, amelynek kizárólagos 
tulajdonosa a Közvállalat, az ügyvezető igazgatóval munkaszerződést 
köt, a munkaviszonyokra irányadó jogszabályok szerint; egyedi törvé-
nyeket hoz a munkavállalók jogairól, kötelezettségeiről és felelősségé-
ről, valamint egyéb egyedi aktusokat; egyéb feladatokat végez melyet 
a törvénnyel, a Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalatról szóló 
tartományi képviselőházi rendelettel (VAT Hivatalos Lapja, 53/2016. 
és 8/2019. szám) és a Közvállalat Alapszabályzatával szabtak meg.

Az igazgatót a Tartományi Kormány négy évre nevezi ki.
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3. Az igazgató kinevezésének feltételei

 A Közvállalat igazgatójelöltjének az alábbi feltételnek kell meg-
felelnie:

1. nagykorú és cselekvőképes; 
2. legalább négy évig tartó alapfokú, illetve 240 kreditpont értékű 

alapképzésben, akadémiai mesterképzésben, szakirányú mester-
képzésben, speciális akadémiai képzésben vagy speciális szak-
irányú képzésben  szerzett  felsőfokú végzettséggel rendelkezik; 

3. legalább ötéves munkatapasztalata van olyan munkakörben, 
amely végzéséhez a jelen szakasz 2. pontja szerinti felsőfokú 
végzettségre van szükség; 

4. legalább hároméves munkatapasztalata van a közvállalat fel-
adataival kapcsolatos munkakörben; 

5. ismeri a vállalatvezetés területét; 
6. munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezésben és az 

ügyvezetésben; 
7. nem tagja politikai párt szervének, illetve szünetelteti a tisztség 

végzését a politikai párt szervében; 
8. nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre;
9. nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a bűncselekményeket 

szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők 
valamelyikét:  
- kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés egészségügyi intéz-

ményben; 
- elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés; 
- kábítószerfüggő kötelező kezelése; 
- alkoholista kötelező kezelése; 
- hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

4. A munkavégzés helye

Újvidék, Mihajla Pupin sugárút 25.

5. A választási eljárás során értékelt szakmai végzettség, ismeretek 
és készségek, valamint a felmérés módja

A választási eljárás a szakmai kompetenciát, a Közvállalat alapítá-
si területére vonatkozó ismereteket, valamint a vezetési, szervezési, 
kommunikációs és számítógépes ismereteket értékeli.

A szakmai képesítést, az ismeretek és készségek vizsgáztatását az 
igazgatóválasztási pályázat lebonyolítására szolgáló bizottság írásbeli 
és szóbeli vizsgával végzi a pályázatban szereplő adatok és a pályá-
zattal együtt benyújtott bizonyítékok megtekintésével, a közvállalatok 
igazgatói kinevezésének mércéiről szóló rendelettel (Az SZK Hivata-
los Közlönye, 65/2016. szám) összhangban.

6. Pályázási határidő

A nyilvános pályázatra a pályázatok benyújtásának határideje a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Lapjában való közzététel napjától számított 30 
nap. A határidő a nyilvános pályázat kiírását követő napon kezdődik.

7. A tájékoztatással megbízott személy

A nyilvános pályázat kiírásáért felelős személyek:

Gordana Francuski, jogi tanácsadó a vízgazdálkodás területén, 021- 
487-4105, 

Jelena Dejanović, jogi tanácsadó, 021-487-4245, 

Olivera Krčo, jogi tanácsadó, 021-487-4120. 

8. A pályázatok benyújtásának címe 

Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, 
Mihajlo Pupin sugárút 16., Újvidék. 

A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő fel-
irattal: „A Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgatójá-
nak megválasztására, nem felbontani.”

A pályázatokat ajánlott levélben, postai úton vagy közvetlenül a 
tartományi közigazgatás hivatalába lehet benyújtani zárt borítékban 
(Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16.).

9. A pályázat tartalma és a pályázathoz csatolt bizonyítékok

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó vezetéknevét és utónevét, 
születési idejét és helyét, lakcímét, végzettségére vonatkozó adatokat, a 
munkatapasztalat típusára és időtartamára vonatkozó adatokat, röviden is-
mertetve azokat a munkaköröket, amelyeken a pályázat benyújtásáig dolgo-
zott, és az ezekre a munkakörökre vonatkozó feladatokat, a szakmai képzés-
re vonatkozó adatokat és a speciális tudásterületekre vonatkozó adatokat.

A pályázathoz csatolt bizonyítékok: 

1) anyakönyvi kivonat; 
2) állampolgársági bizonylat;
3) szakmai végzettséget igazoló oklevél;
4) a szakmában szerzett munkatapasztalat igazolása (bizonyítvá-

nyok, határozatok, szerződések és egyéb okiratok, amelyekből 
megállapítható, hogy mely munkakörökön, milyen végzettség-
gel, és a munkatapasztalatot melyik időszakban szerezték meg);

5) büntetőjogi és anyagi felelősséggel tett nyilatkozata arról, hogy 
nem tagja politikai pártnak, illetve bizonylat arról, hogy szüne-
telteti a tisztség végzését a politikai párt szervében;

6) az illetékes hatóság igazolása arról, hogy nem ítélték el lega-
lább hat hónapig tartó börtönbüntetésre, amelyet a pályázat ki-
írását követően kell kiállítani; 

7) az illetékes hatóság igazolása arról, hogy nem róttak ki rá biz-
tonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvény-
nyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét:
- kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés egészségügyi intéz-

ményben; 
- elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés; 
- kábítószerfüggő kötelező kezelése; 
- alkoholista kötelező kezelése; 
- hivatás, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

Minden bizonyítékot eredeti példányban vagy a törvénynek megfe-
lelően hitelesített fénymásolaton kell csatolni.

10. A nem időben benyújtott, érthetetlen és nem minden szükséges 
bizonyítékkal ellátott jelentkezéseket az igazgatóválasztási 

pályázatot lebonyolító bizottság záradékkal elutasítja, fellebbezési 
jog nélkül.

A nyilvános pályázatot a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyé-
ben, a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában, a Dnevnik 
napilapban és a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálko-
dási Titkárság hivatalos honlapján teszik közzé: http://www.psp.voj-
vodina.gov.rs/.

1445.

A közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Köz-
lönye, 15/2016., 88/2019. szám) 33. szakasza, A Vode Vojvodine Vízgazdál-
kodási Közvállalatról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság 
AT Hivatalos Lapja, 53/2016. és 8/2019. szám) 26. szakasza és A Tartomá-
nyi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hi-
vatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése 
alapján, a Tartományi Kormány a 2021. október 20-án megtartott ülésén

 
HATÁROZATOT

HOZOTT
AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ VODE VOJVODINE 

VÍZGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓVÁLASZTÁSI PÁLYÁZATA LEBONYOLÍTÁSÁT 

VÉGZŐ 
BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

Megalakítják az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Vízgazdál-
kodási Közvállalat igazgatóválasztási pályázata lebonyolítását végző 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
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2. szakasz

A Bizottságnak elnöke és három tagja van.

A Bizottságba kinevezik:

• elnök:
• Marija Novaković – főtanácsos, a Tartományi Mezőgazdasá-

gi, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság Vízügyi Felügyelősége 
osztályvezetője;

• tagok:
• Jelena Dejanović – jogi tanácsadó a Tartományi Mezőgazdasá-

gi, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságon;
• Dubravka Veljović – tanácsadó – vízügyi felügyelő a Tarto-

mányi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársá-
gon;

• Zorica Blažin – a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási 
és Erdészeti Titkárság vízgazdálkodási ügyekért felelős tanács-
adója.

3. szakasz

A Bizottság egy tagját a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselő-
házának Mezőgazdasági Bizottsága nevezi ki három évre. 

4. szakasz

A Bizottság feladata az igazgatóválasztás nyilvános pályázatának 
a jogszabályoknak megfelelő lefolytatása, a kinevezésre előírt szem-
pontok szerint számszerűen kifejezett és meghatározott eredménnyel 
a legjobb három helyezést elért jelöltről névsor készítése, valamint a 
lefolytatott eljárásról készült jegyzőkönyvvel együtt benyújtja a Tar-
tományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársághoz, 
az igazgató kinevezéséről szóló aktustervezet elkészítése céljából, és 
a Tartományi Kormány elé terjesztése érdekében megfontolásra és 
döntésre.

 5. szakasz

A Bizottság munkájához szükséges szakmai és adminisztratív fel-
adatokat a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti 
Titkárság látja el.

6. szakasz

Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzététel napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 022-668/2021-1.
Újvidék, 2021. október 20. 

Igor Mirović
A Tartományi Kormány ELNÖKE

1446.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. és 54/2014. szám – más 
határozat, 37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021. szám) 
16. szakaszának 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. bekezdése és 33. 
szakasza, Vajdaság AT 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 66/2020., 
27/2021. szám - pótköltségvetés és 38/2021. szám - pótköltségve-
tés), Az egyesületekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
51/2009. és 99/2011. szám – más törvények és 44/2018. szám – más 
törvény) 11. szakasza és 22. szakaszának 4. bekezdése, és Az egye-
sületek közérdekű programjait finanszírozó, vagy társfinanszírozó 
eszközökről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018. 
szám) alapján, a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálko-
dási titkár

SZABÁLYZATOT
HOZ

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL ÉS 

VIDÉKFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ VAJDASÁG 
AUTONÓM TARTOMÁNYI POLGÁRI EGYESÜLETEK 

PROGRAMTEVÉKENYSÉGEINEK 2021. ÉVI 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

Általános rendelkezések

1. szakasz

A mezőgazdasági tevékenységgel és vidékfejlesztéssel foglalkozó 
Vajdaság autonóm tartományi polgári egyesületek (állattenyésztéssel 
foglalkozó polgári egyesületek kivételével) programtevékenységeinek 
2021. évi megvalósítására vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről 
szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) az eszközök rendelteté-
sét, az eszközök odaítélésének eljárását, az eszközök odaítélésének 
mércéit a tаrtományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tarto-
mány 2021. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának vég-
rehajtását támogató program 2.8 pontjának, mértékkód: promóciós te-
vékenységek ösztönzése a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben, 
megvalósítását érintő egyéb jelentős kérdéseket szabályozza.

A vissza nem térítendő eszközök összege, az odaítélés módja és 
rendeltetése

2. szakasz 

A szabályzat és a pályázat alapján odaítélendő eszközök teljes ösz-
szege 10.000.000,00 dinár. Az eszközök odaítélése Vajdaság Autonóm 
Tartomány Hivatalos Lapjában, a Dnevnik napilapban, az e-Közigaz-
gatás portálon és a Tartományi Titkárság hivatalos honlapján megjele-
nő pályázat (a továbbiakban: pályázat) alapján történik. 

Az előző bekezdésben foglalt pályázat az eszközök felosztásáig áll 
nyitva, de legkésőbb 2021. október 22-ig. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközök vissza nem térí-
tendő támogatásként kerülnek odaítélésre.

A vissza nem térítendő pénzeszközöket 100%-ban ítélik oda.

A vissza nem térítendő pénzeszközök minimális összege 100.000,00 
dinár.

A vissza nem térítendő pénzeszközök maximális összege legfeljebb 
1.500.000,00 dinár.

Az elkülönített pénzeszközök a mezőgazdasági digitalizáció terü-
letén végzett oktatási tevékenységek megvalósítására (konferenciák 
szervezése a mezőgazdasági digitalizáció témában, szemináriumok 
szervezése a modern rendszerek mezőgazdasági felhasználásáról, 
gazdálkodók oktatása a modern agrodronok mezőgazdasági terme-
lésben való alkalmazásáról) és a következők kifizetésére szolgálnak:

1. kommunikációs költségek (telefon- és internethasználat), 
2. utazási költségek, 
3. a javasolt tevékenységekben alkalmazott személy költségei, 
4. fordítók alkalmazásának költségei, 
5. terembérlés költsége, 
6. folyóiratok kiadásának, nyomtatásának és terjesztésének költ-

sége, 
7. reklámanyag nyomtatásának költsége, 
8. TV műsor költsége.

Jelen pályázati eszközök nem használhatók fel helyi hagyományos 
rendezvények, valamint jószágkiállítás megszervezése és megtartása 
költségeinek finanszírozására. 

A támogatási kérelmek megvitatása során nem ismerhetők el a 
2021. január 1-je előtt megvalósított tevékenységek. 
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A fenti tevékenységek megvalósításának határideje 2022. március 
31., szem előtt tartva a COVID-19 vírus világjárvány okozta Szerb 
Köztársaság járványügyi helyzetét a Pályázat meghirdetésekor és a 
Szabályzat elfogadásakor, valamint a járványügyi intézkedések és a 
gyülekezési korlátozások alkalmazását.

A pályázat alapján odaítélendő vissza nem térítendő eszközök nem 
használhatók fel: 

• adókra, beleértve a hozzáadott értékadót, 
• behozatal-, vám- és szállítmányozási költségekre, 
• engedményezéssel és beszámítással történő fizetésre, 
• kapcsolt személyek közötti pénzforgalomra, 
• pénzbeli büntetésekre és peres eljárás költségeire, 
• banki jutalék költségeire, 
• mérések és geodéta felmérések költségeire, 
• használt eszköz és anyag vásárlásának költségeire, 
• a felszerelés beszerelésének költségeire, 
• természetbeni járulékokra.

Eszközfelhasználók

3. szakasz 

Az eszközök felhasználására a megfelelő Cégnyilvántartási Ügy-
nökségnél 2017. január 1-je előtt bejegyezett, Vajdaság autonóm tarto-
mányi helyi önkormányzatok területén székhellyel rendelkező, mező-
gazdasági termeléssel foglalkozó polgári egyesületek jogosultak. 

A pályázó csak egy kérelmet nyújthat be a pályázatra, de az vonat-
kozhat több rendeltetésre is.

Pályázati dokumentáció

4. szakasz 

1 olvashatóan kitöltött, a kérelmező által aláírt és pecséttel hitelesí-
tett pályázati kérelem, 

2. az egyesület tagjai listájának, olvashatóan kitöltött, a kérelmező 
által aláírt és pecséttel hitelesített formanyomtatványa, 

3. a felelős személy személyi igazolványának fénymásolata, 

4. az egyesület időkeretet is tartalmazó 2021. évi részletes tevékeny-
ségi terve, 

5. az egyesület 2021. évi tevékenységeinek részletes költségvetési 
terve, 

6. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az egyesületnek melyik 
nyilvántartásba és milyen számon történt a bejegyzése, 

7. az adóazonosító jelről szóló igazolás fénymásolata, 

8. banki igazolás az egyesület számlaszámáról és az aláírási címpé-
ldány fénymásolata (a bankszámlához), 

9. az adóigazgatóság bizonylata az esedékes adók és járulékok alap-
ján felmerülő kötelezettség teljesítéséről 2020. december 31-vel bezá-
rólag, 

10. a polgári egyesület Statútumából származó kivonat Cégnyilván-
tartási Ügynökség által hitelesített fénymásolata, 

11. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanazon a jogcímen nem 
valósít meg támogatást más finanszírozótól, illetve, hogy az eszközök 
ugyanazon rendeltetése nem képezi más támogatás felhasználása eljá-
rásának tárgyát, 

12. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn összeférhe-
tetlenség és 

13. belső aktus a korrupcióellenes politikáról.

A Tartományi Titkárság fenntartja a jogot, hogy a kérelmezőtől to-
vábbi dokumentumokat kérjen.

A kérelmezőnek a nyilatkozat formanyomtatványán nyilatkoznia kell 
arról, hogy a 7. és 9. pontokban felsorolt dokumentumokat maga szerzi 
be vagy egyetért azzal, hogy azokat hivatalból a Titkárság szerezze be.

A pályázatokkal való eljárás

5. szakasz

A hiányos pályázatot benyújtó kérelmező felszólítást kap a doku-
mentáció pótlására a felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) napos 
határidőn belül. Ha a hiányos pályázatot benyújtó kérelmező az előző 
bekezdésben említett határidőn belül nem pótolja a dokumentációt, 
kérelme hiányosként elutasításra kerül. A hiánypótolt kérelmek meg-
vitatására a felszólításban kért dokumentáció megküldése után kerül 
sor és elejétől kezdve szabályosként kerülnek áttekintésre. 

A bizottság nem veszi figyelembe az alábbi kérelmeket: 

• a pályázat közzététele előtt benyújtott kérelmeket, 
• a pályázatban meghatározott határidő után benyújtott kérelmeket, 
• nem a pályázat tárgyát képező beruházásokra irányuló kérelmeket.

Döntéshozatal az eszközök odaítéléséről 

6. szakasz 

A benyújtott pályázatokat a tartományi mezőgazdasági, víz- és er-
dőgazdálkodási titkár (a továbbiakban: tartományi titkár) által kineve-
zett bizottság vitatja meg. 

Szükség szerint, a bizottság tagjai lehetnek a pályázat szakterületé-
nek kimagasló szakemberei. 

A bizottság tagjai kötelesek nyilatkozatot aláírni arról, hogy nem 
áll fenn összeférhetetlenség a bizottság működésével és döntéshozata-
lával, illetve a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan (összeférhetet-
lenségi nyilatkozat).

A jelen szakasz 3. bekezdésében említett nyilatkozat aláírását megelőzően 
a kinevezett személy nem foganatosíthat tevékenységeket bizottsági tagként. 

A bizottság fenntartja a jogot, hogy a kérelmezőtől további, a dön-
téshozatalhoz nélkülözhetetlen információt kérjen a benyújtott doku-
mentációval kapcsolatban. 

A bizottság megállapítja a bejelentett programok értékelési és rang-
sorolási listáját a pályázatok benyújtásának lejártát követő 60 napos 
határidőn belül. 

Az értékelési és rangsorolási listát a Tartományi Titkárság hivatalos 
weboldalán és az e-Uprava portálon kell közzétenni. 

A pályázat résztvevői a benyújtott pályázatokba és a mellékelt do-
kumentációba való betekintésre jogosultak, a lista közzétételétől szá-
mított három (3) munkanapon belül. 

A pályázat résztvevői kifogás benyújtására jogosultak az értékelési 
és rangsorolási lista kapcsán, annak közzétételétől számított 8 napos 
határidőn belül. 

A kifogásról a tartományi titkár határozattal dönt a kifogás kézhez-
vételétől számított 15 napos határidőn belül. 

Az eszközök elosztásáról szóló döntést a tartományi titkár hozza 
meg a kifogásemelési határidő lejártát követő 30 napos határidőben.

A döntést a Tartományi Titkárság hivatalos weboldalán és az 
e-Közigazgatás portálon kell közzétenni.

Az eszközök odaítéléséről szóló határozat megállapítja az eszkö-
zökben részesített pályázónkénti egyéni összegeket, az elutasított pá-
lyázók esetében pedig feltünteti az elutasítás okait.
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Az eszközök odaítélésének mércéi

7. szakasz

A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó Vajdaság autonóm tartományi polgári egyesületek (állattenyésztéssel foglalkozó polgári egyesü-
letek kivételével) programtevékenységei 2021. évi megvalósítására vissza nem térítendő eszközök odaítélésének mércéit és pontjait a táblázat 
tartalmazza.

Sorszám A kiválasztási mércék típusa Igen /
Nem Pontszám 

1. A tevékenység nemzetközi jellegű igen 10 

2. A tevékenység nemzetközi jellegű nem 0 

3. A finanszírozás tárgyát képező tevékenység hagyományosan több mint 3 éve zajlik igen 10 

4. A finanszírozás tárgyát képező tevékenység hagyományosan több mint 3 éve zajlik nem 0 

5. A tudományos-szakmai találkozó következtetéseit a médián keresztül közlik igen 10 

6. A tudományos-szakmai találkozó következtetéseit a médián keresztül közlik nem 0 

7. A tevékenységeket más társszervezők és adományozók is támogatják igen 10 

8. A tevékenységeket más társszervezők és adományozók is támogatják nem 0 

9. A költségvetési javaslat indoklása a cél és a projekttevékenységek vonatkozásában igen 30 

10. A költségvetési javaslat indoklása a cél és a projekttevékenységek vonatkozásában nem 0 

11. A szervező biztosította a működési és technikai feltételeket igen 10 

12. A szervező biztosította a működési és technikai feltételeket nem 0 

13. A szervező elkészítette a találkozó alapanyagát (dolgozatgyűjtemény vagy absztrakt) igen 10 

14. A szervező elkészítette a találkozó alapanyagát (dolgozatgyűjtemény vagy absztrakt) nem 0 

15. A tudományos munka eredményei alkalmazhatók és hasznosak a mezőgazdasági háztartásokban igen 10 

16. A tudományos munka eredményei alkalmazhatók és hasznosak a mezőgazdasági háztartásokban nem 0 

Az eszközök odaítéléséről szóló szerződés 

8. szakasz 

A szerződés a szerződő felek kölcsönös jogait, kötelezettségeit és 
felelősségeit szabályozza, különösen: a program megállapított tartal-
mát, a program megvalósítási határidejét, a szerződő felek konkrét 
kötelezettségeit, az eszközök összegét, az eszközök biztosításának és 
utalásának módját, a biztosíték eszközeit a program megvalósítására 
nyújtott eszközök nem rendeltetésszerű felhasználása esetére, vagy a 
szerződött kötelezettségek – a program tárgya teljesítésének elmulasz-
tása esetére, valamint a fel nem használt eszközök visszautalásának 
feltételeit.

A szerződés végrehajtásának ellenőrzése 

9. szakasz 

A szerződés megvalósítását a Tartományi Titkárság Az egyesületek 
közérdekű programjait finanszírozó, vagy társfinanszírozó eszközök-
ről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) alapján 
ellenőrzi. 

A megvalósítás ellenőrzése magában foglalja az egyesület kötele-
zettségét arra, hogy tájékoztatja a Tartományi Titkárságot a program 
megvalósításáról a szerződésben meghatározott határidők alapján, to-
vábbá a jelentések áttekintését az illetékes szerv által, az egyesületek 
kötelezettségét arra, hogy a Tartományi Titkárság képviselőinek le-
hetővé tegyék a program megvalósítása során fontos dokumentációba 
való betekintést, a Tartományi Titkárság képviselőjének monitoring 
látogatását, időszakos és végső tartalmi és pénzügyi beszámoló küldé-
sét a szerződésben megállapított határidőkben és egyebeket. 

A Tartományi Titkárság, a program megvalósításának ellenőrzése 
érdekében monitoring látogatást szervezhet, ami az egyesület meg-
látogatását, a Tartományi Titkárság felhatalmazott képviselőinek az 

egyesület felhatalmazott képviselőivel való találkozóját, a program 
megvalósítása keretein belül az egyesület által szervezendő esemé-
nyeken és rendezvényeken vagy más programtevékenységeken való 
részvételét jelenti. 

A monitoring látogatás lehet bejelentett és előre be nem jelentett. 

A hat hónapnál hosszabb ideig tartó és 500.000,00 dinárnál nagyobb 
összeggel támogatott programok, valamint az egy évnél hosszabb ide-
ig tartó programok esetében a Tartományi Titkárság a program időtar-
tama alatt legalább egy monitoring látogatást szervez, azaz legalább 
egyet évente, és erről jelentést készít a látogatás napjától számított 10 
napos határidőn belül. 

A jelentés mellett, a Tartományi Titkárság ajánlásokat adhat a hi-
ányosságok elhárítására és határidőket állapíthat meg a megvalósítá-
sukra, majd azokat az eszközök felhasználójának megküldi. 

Ha a program megvalósításának ellenőrzése során megállapítást nyer 
az eszközök nem rendeltetésszerű felhasználása, a Tartományi Titkár-
ság felbontja a szerződést az egyesülettel, és követeli a folyósított összeg 
visszautalását az átutalás napjától a szerződés felbontásának napjáig fel-
számolt törvényes késedelmi kamattal megnövelt összegben. 

A Tartományi Titkárság kidolgozza a jelentést az egyesületek prog-
ramjainak a költségvetési eszközökből származó pénzügyi támogatása 
megvalósításáról az előző naptári évben, ami a Tartományi Titkárság 
weboldalán és az e-Közigazgatás portálon kerül közzétételre.

Az eszközfelhasználók közötti összeférhetetlenség

10. szakasz

Az egyesületek valamennyi szükséges intézkedést foganatosíta-
nak a céleszközök felhasználása során az összeférhetetlenség kikü-
szöbölése céljából, és az összeférhetetlenség minden esetéről vagy 
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az összeférhetetlenséget kiváltható minden esetről való értesüléskor 
azonnal tájékoztatják a Tartományi Titkárságot, a törvénnyel össz-
hangban. 

Összeférhetetlenség áll fenn azokban az esetekben, ha a szerződés-
sel kötelezett bármely személy részéről a szerződött kötelezettségek 
elfogulatlan teljesítése veszélyeztetett, olyan esetben, ha az a személy 
saját döntésével vagy egyéb tevékenységeivel a közérdek kárára elő-
nyös helyzetet teremt saját magának vagy a hozzátartozójának (család-
tagok: házastárs vagy élettárs, gyermek vagy szülő), a foglalkoztatott-
nak, az egyesület tagjának, a családi kapcsolatok, gazdasági érdekek 
vagy az adott személlyel egyéb közös érdekek fennállásának esetében. 

A Tartományi Titkárság valamennyi összeférhetetlenséget külön 
vitat meg, és az egyesülettől kérheti a szükséges tájékoztatásokat és 
dokumentumot. 

A szerződés teljesítése során összeférhetetlenség fennállásának 
megállapítása esetén, a Tartományi Titkárság az egyesületet halasztás 
nélkül, de legkésőbb 30 napos határidőben, utasítja a megfelelő intéz-
kedések foganatosítására. 

Az érzékeny csoportokhoz tartozó vagy rokkantsággal élő egye-
sületi tagokra, mint programfelhasználókra irányuló program meg-
valósításának lefolytatása az eszközfelhasználó által, nem tekinthető 
összeférhetetlenségnek.

A jóváhagyott eszközök összegének átcsoportosítása

11. szakasz

Az eszközfelhasználó kivételes esetekben kérelmezheti a Tartomá-
nyi Titkárság jóváhagyását a jóváhagyott program keretébe tartozó 
tervezett tevékenység megvalósítására szolgáló eszközök átcsoporto-
sításáról. 

Az eszközök újrafelosztására irányuló kérelemmel nem kérelmez-
hető az emberi erőforrásokra vonatkozó ráfordítások megnövelése. 

Az eszközöket az írásos jóváhagyás megszerzését vagy a szerződés-
melléklet aláírását követően lehet átcsoportosítani.

Záró rendelkezések

12. szakasz

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

Újvidéken,
2021. október 8-án

Čedomir Božić, s.k.
tartományi 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 KORMÁNY

1438. Határozat a Vajdasági Klinikai Központ névváltozásá-
ról 

1439. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Vadászat-
fejlesztési Költségvetési Alapja megalapításáról szóló 
határozat módosításáról 

1440. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Költségveté-
si Erdőalapja megalapításáról szóló határozat módosítá-
sáról  

1441. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Költségveté-
si Vízalap megalapításáról szóló határozat módosításá-
ról 

1442. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartománynak a 2021-
2022. évben a Dunamenti Régiók Munkaközössége 
feletti elnökléssel foglalkozó munkacsoport megalakí-
tásáról szóló határozat módosításáról 

1443. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdo-
nában levő építési telek elidegenítésével foglalkozó bi-
zottság megalakításáról szóló határozat módosításáról 

1444. Határozat az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási 
Közvállalat igazgatója megválasztására irányuló eljárás 
folyamatának megindításáról 

1445. Határozat az újvidéki székhelyű Vode Vojvodine Víz-
gazdálkodási Közvállalat igazgatóválasztási pályázata 
lebonyolítását végző bizottság megalakításáról 

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

1446. Szabályzat vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről 
mezőgazdasági tevékenységgel és vidékfejlesztéssel fog-
lalkozó Vajdaság autonóm tartományi polgári egyesüle-
tek programtevékenységeinek 2021. évi megvalósítására;

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1447. Határozat az újvidéki székhelyű Vajdasági Levéltár Stat-
útuma módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 

1448. Határozat a Vajdasági Szimfonikus Zenekar 2021-es 
pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének jóvá-
hagyásáról 

1449. Határozat a Vajdasági Szimfonikus Zenekar 2021-es 
munkaterve módosításának és kiegészítésének jóváha-
gyásáról 

1450. Határozat a Menekültek és Széttelepített Személyek, 
valamint Régió Szerbjeivel Folytatott Együttműködés 
Alapja 2021. évi pénzügyi terve módosításának és ki-
egészítésének jóváhagyásáról 

1451. Határozat a Menekültek és Széttelepített Személyek, 
valamint Régió Szerbjeivel Folytatott Együttműködés 
Alapja 2021. évi munkaterve módosításának és kiegé-
szítésének jóváhagyásáról 
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

1452. Határozat a tartományi településrendezési és környe-
zetvédelmi megbízott segédtitkári tisztségben végzett 
munka megszűnéséről 

1453. Határozat az Újvidéki Tudományos-Technológiai Park 
Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlési tagjának fel-
mentéséről 

1454. Határozat az Újvidéki Tudományos-Technológiai Park 
Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlési tagjának ki-
nevezéséről 

1455. Határozat az újvidéki székhelyű Alföldi Erdészeti és 
Környezetvédelmi Intézet Igazgatóbizottsága elnöké-
nek felmentéséről 

1456. Határozat az újvidéki székhelyű Alföldi Erdészeti és 
Környezetvédelmi Intézet Igazgatóbizottsága elnöké-
nek kinevezéséről

1457. Határozat az alibunári Alibunár Egészségház Igazgató-
bizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről 

1458. Határozat az alibunári Alibunár Egészségház Igazgató-
bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

1459. Határozat az alibunári Alibunár Egészségház Felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről 

1460. Határozat az alibunári Alibunár Egészségház Felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

1461. Határozat a Mitrovica Közegészségügyi Intézet Igazga-
tóbizottsága elnökének felmentéséről

1462. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-141 

1463. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-142 

1464. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-143

1465. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-144 

1466. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-145

1467. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-146 

1468. Határozat a folyó költségvetési tartalék forrásainak fel-
használásáról, szám: 401-9/2021-147 

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1469. Határozat a Történelem 1, általános gimnáziumi első 
osztályos tankönyv szlovák nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról 

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

1470. Nyilvános pályázat a szociális védelem területén meg-
valósuló intézkedések, tevékenységek és programok a 
finanszírozásra, illetve társfinanszírozására a 2021. év-
ben

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

1471. Pályázat a Vajdaság AT területén élő polgárok egye-
sületei tevékenységének végrehajtására szolgáló visz-
sza nem térítendő pénzeszközök odaítélésére, amelyek 
tevékenységi köre a mezőgazdasági tevékenység és a 
vidékfejlesztés

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

1472. A Vajdaság Autonóm Tartományban 2021-ben a turisz-
tikai projektek társfinanszírozása céljából gazdálkodó 
szervezeteknek nyújtott támogatások odaítélésére kiírt 
nyilvános pályázat módosítása - gépek és berendezések 
beszerzése, valamint technológiai innovációk bevezeté-
se a vendéglátó-ipari létesítmények népszerűsítésében 
és működtetésében;

1473. A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő pol-
gári egyesületek és egyéb non-profit szervezetek támo-
gatására kiírt nyilvános pályázat módosítása a Vajdaság 
Autonóm Tartomány turisztikai potenciáljának fejlesz-
tése szempontjából fontos projektek finanszírozására 
2021-ben - rendezvények 

ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI HIVATAL 

1474. Nyilvános pályázat hallgatói ösztöndíjak odaítélésére a 
2021/2022-es tanévben.
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