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A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése, illetve A Tartományi Kormány ügyrendje (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 28/2019. és 30/2019. szám - helyreigazítás) 21.
szakaszának 1. és 3. bekezdése, valamint A Vajdaság Autonóm Tartomány 2022-2030. évi időszakára vonatkozó fejlesztési program javaslata kidolgozási folyamatának megkezdéséről szóló határozat 2. szakasza
alapján, figyelemmel A Szerb Köztársaság tervezési rendszeréről szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2018. szám) 8. szakaszára, a
Tartományi Kormány a 2022. április 20-án, megtartott ülésén

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/14., 54/14. szám - más rendelet, 37/
16., 29/17., 24/19., 66/20. és 38/21. szám) 16., 24. és 33. szakasza alapján, figyelemmel A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ösztönzéséről
szóló törvényre (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/13., 142/14., 103/15.
és 101/16. szám) és A Vajdaság Autonóm Tartományban a mezőgazdasági és falufejlesztési politika megvalósítását támogató intézkedések 2022. évi programjáról szóló tartományi képviselőházi rendelettel
összhangban (VAT Hivatalos Lapja, 54/21. szám), valamint A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által kiírt
pályázatok lebonyolításáról szóló szabályzattal összhangban, a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár

HATÁROZATOT
HOZOTT
A VAJDASÁG AT 2022-2030. ÉVI IDŐSZAKÁRA
VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERV
ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, KIVITELEZÉSÉVEL,
NYOMON KÖVETÉSÉVEL ÉS A TERV
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
JELENTÉSTÉTELLEL MEGBÍZOTT
KOORDINÁCIÓS TESTÜLET
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
A Vajdaság AT 2022-2030. évi időszakára vonatkozó fejlesztési terv előkészítésével, kivitelezésével, nyomon követésével és a terv megvalósításáról szóló jelentéstétellel megbízott Koordinációs Testület megalakításáról
szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/2021, 33/2021 és 36/2021.
Szám), 4. szakaszának 13. pontja módosul és a módosítás után így szól: 13.
Darko Bulješevićet, az újvidéki székhelyű Vajdasági Fejlesztési
Ügynökség Kft. igazgatóját,
2. szakasz

SZABÁLYZATOT
HOZOTT
ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK
2022. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRŐL
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS A GAZDASÁGI
TEVÉKENYSÉGEK FELLENDÍTÉSÉRE
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI
AGRÁRGAZDASÁGOKBAN,
AZOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK
NÖVELÉSE CÉLJÁBÓL – A TEJ- ÉS
HÚSFELDOLGOZÓ GAZDASÁGOK
ÉRTÉKNÖVELÉSÉN KERESZTÜL SZÓLÓ
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
Az ösztönző eszközök 2022. évi odaítéléséről az állattenyésztési és
a gazdasági tevékenységek fellendítésére a Vajdaság autonóm tartományi agrárgazdaságokban, azok versenyképességének növelése céljából
– a tej- és húsfeldolgozó gazdaságok értéknövelésén keresztül szóló
szabályzat 2. szakaszának 1. Bekezdésében megjelölt 15.000.000,00
dinár összeg módosul és a helyére 17.920.111,89 dinár összeg kerül.

Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba.

2. szakasz

TARTOMÁNYI KORMÁNY

Jelen szabályzat VAT Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

127 Szám: 02 -39/2022
Újvidék, 2022. április 20., szerda

ELNÖK
a Tartományi Kormány
Igor Mirović, s. k.
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TARTOMÁNYI TITKÁR
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503.
A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám - más rendelet,
37/2015., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021. szám) 16., 24. és 33.
szakasza alapján, valamint A Vajdaság AT 2022. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja,
54/2021. szám) 11. szakasz és 22. szakaszának 4. bekezdése alapján,
figyelemmel A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ösztönzéséről szóló
törvényre (A SZK Hivatalos Közlönye, 10/2013., 142/2014., 103/2015.
és 101/2016. szám), A Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési programról szóló tartományi képviselőházi rendeletre (Vajdaság
AT Hivatalos Lapja, 54/2021. szám), valamint a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által meghirdetett pályázatok lebonyolításáról szóló szabályzatra, a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár (a továbbiakban: tartományi titkár)
SZABÁLYZATOT
HOZ
BOR ÉS PÁLINKA ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES BERENDEZÉSEK
BEFEKTETÉSI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRŐL
VAJDASÁG AT TERÜLETÉN
A 2022-ES ÉVBEN SZÓLÓ SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
A bor és pálinka előállításához szükséges berendezések befektetési társfinanszírozására szolgáló támogatás odaítéléséről Vajdaság AT területén a 2022es évben szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) 2. szakaszának 1. bekezdésében megjelölt összeg: 55.000.000,00 dinár 56.094,981,11 dinárra módosul.
2. szakasz
Jelen szabályzat VAT Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.
Újvidék,
Ügyv. szám: 104-401-196/2022-01

2022. április 20.

ramok ösztönzésére szánt eszközök, vagy a programok hiányzó eszközforrásainak támogatására. A program arra hivatott, hogy hozzájáruljon az
esélyegyenlőség politikájának ösztönzéséhez, a nemek közötti egyenlőség
megerősítésének céljából A nemek közötti egyenjogúságról szóló törvény
(Az SZK Hivatalos Lapja, 52/2021.szám) megvalósításán keresztül.
Azok a kifejezések, amelyeknek a jelen Szabályzatban, nemi jelentésük van, és nyelvtanilag hímnemben van kifejezve, természetes nőés férfi nemet kell alatta érteni, azokra a személyekre vonatkozóan,
akikre vonatkoznak ezek a kifejezések.
2. szakasz
A program finanszírozásának tárgya, illetve az egyesületek által
megvalósítandó közérdekű programok realizálásához hiányzó eszközök biztosításának a tárgya, a nemek közötti egyenlőség és az emberi
jogok megvalósításának erősítse Vajdaság Autonóm Tartományban,
azzal a céllal, a diszkrimináció felszámolása, valamint a társadalmi
nemi szerepekkel kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák lebontása.
3. szakasz
A program megvalósításának finanszírozására, illetve az egyesületek által megvalósított közérdekű programok finanszírozására szolgáló források hiányzó részének biztosítására szánt eszközökről, a Pénzügyi Terv és az Intézet éves munkaprogramja rendelkezik.
4. szakasz
A jelen Szabályzat 3. szakaszában említett eszközök odaítélése
polgári egyesületek részére a nemek közötti egyenjogúság területén
megvalósítandó közérdekű programok realizálásának finanszírozására vagy a program, a programtevékenységek és a működési költségek
(a továbbiakban: program) finanszírozásához szükséges eszközök hiányzó részének biztosítására történik.
Azok az egyesületek, amelyek a folyó évben pályázat alapján már
nyertek támogatási eszközöket, nem jogosultak pályázati részvételre
ugyanabban az évben.
5. szakasz

Dátum: 2022.04.15.
TARTOMÁNYI TITKÁR
Čedomir Božić

504.
A Tartományi Nemek Közötti Egyenjogúsági Intézet megalapításáról szóló Határozat ( VAT Hivatalos Lapja, 14/2004.szám és 3/2006.
szám) 5. Szakasza, valamint a Tartományi Nemek Közötti Egyenjogúsági Intézet statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/2005.sz.) 17.
szakaszának 6.pontja alapján, Az egyesületekről szóló törvénnyel
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009.szám, 99/2011.szám-más törvények, 44/2018.szám- más törvények) összefüggésben, valamint Az
egyesületek által realizált közérdekű programok ösztönzésére szánt
eszközök, vagy a programok hiányzó eszközforrásainak támogatásáról szóló rendelet ( Az SZK Hivatalos Lapja, 16/2018.sz.) alapján, a
Tartományi Nemek Közötti Egyenjogúsági Intézet Igazgatóbizottsága
SZABÁLYZATOT
HOZ
ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL
A NEMEK KÖZÖTTI
EGYENJOGÚSÁG TERÜLETÉN
VAJADASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN
TEVÉKENYKEDÉST VÉGZŐ
POLGÁRI EGYESÜLETEK RÉSZÉRE
1. szakasz
Jelen Szabályzatban meghatározásra kerül a Tartományi Nemek Közötti
Egyenjogúsági Intézet ( a továbbiakban: Intézet) eszközeinek odaítélésének eljárása és mércéi az egyesületek által megvalósított közérdekű prog-

A jelen határozat 3. szakaszában foglalt eszközök a következők számára
nem ítélhetők meg: A vissza nem térítendő eszközök nem ítélhetők oda természetes személyeknek, Vajdaság Autonóm Tartomány közvetett költségvetési felhasználóinak, gazdasági alanyoknak és más felhasználóknak, akik
pénzelése olyan dokumentumok alapján történik, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza vagy a Tartományi Kormány hagy jóvá.
6. szakasz
A jelen szabályzat 3. szakaszában leírt eszközök odaítélése a nemek
közötti egyenjogúság területén, a Vajdaság Autonóm Tartományban
tevékenykedő egyesületek részére szolgáló támogatási eszközök megítélésére kiírt Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) kiírása alapján történik, mely Pályázatot az Intézet ír ki, legkevesebb egyszer egy évben.
A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt Pályázat a Vajdaság AT Hivatalos lapjában, valamint az Intézet ww.ravnopravnost.org.rs című
weboldalán kerül megjelentetésre.
A pályázatra való jelentkezési határidő nem lehet rövidebb a pályázat közzétételének napjától számított 15 napnál.
7. szakasz
A jelen Szabályzat 6. szakaszában említett pályázat adatokat tartalmaz: a pályázat közzétételének jogcímét képező aktusról, az ösztönzés
vagy támogatás közérdekű területéről, a pályázaton odaítélendő keretösszeg nagyságáról, a pályázat tárgyát képező feladatokról és azok
befejezési határidejéről, a pályázat résztvevőinek köréről, a pályázatra
való jelentkezés módjáról és határidejéről, a pályázati kérelmek értékelésének követelményeiről és mércéiről, a kötelezően benyújtandó
dokumentációról, valamint a pályázat lebonyolításához szükséges
egyéb jelentős adatokról.
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A pályázat adatokat tartalmazhat az egyesületek részére a pályázat
útján odaítélendő eszközök maximális összegéről, valamint a pályázatra benyújtott pályázati kérelmek számáról.
8. szakasz
A nyilvános pályázatra az Intézet által meghatározott tartalmú pályázati formanyomtatványon kell jelentkezni.
Jelen szakasz 1.) bekezdésében leírt jelentkezési űrlaphoz mellékelni kell a Pályázatban meghatározott kötelező dokumentációt.
9. szakasz
Azokat a pályázati kérelmeket, amelyeket nem az Intézet által előírt
pályázati űrlapon nyújtottak be, valamint késve érkező, a hiányos kérelmeket, a nem a felhatalmazott személy által benyújtott kérelmeket,
nem veszik figyelembe.
Azon pályázók kérelmeit, akik részére az Intézet pályázaton eszközöket ítélt oda, viszont az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról
a beszámolót és a dokumentációt nem nyújtották be, a Titkárság nem
veszi figyelembe.
10. szakasz
A pályázat lebonyolítását a pályázatokat elbíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) folytatja le, amely Bizottságot az Intézet igazgatója azzal a határozattal alapít meg és nevezi ki, amelyben megállapítja a
Bizottság összetételét és feladatait.

19. szám - 669 oldal

3. A program fenntarthatósága és további fejlesztésének lehetősége (15 pontig),
4. A pályázók kapacitása (műszaki és humán) a programtevékenységek megvalósítására - (5 pontig);
5. Az igényelt források és a várható eredmények arányosságának
értékelése, világosan összeállított, valószerű és indokolt költségvetés - (15 pontig);
Más forrásból származó társfinanszírozás előrejelzése: saját bevételek, a Szerb Köztársaság költségvetése, autonóm tartomány vagy
önkormányzati egység költségvetése, uniós források, adományok,
kölcsönök stb. - (5 pontig);
Pályázati kérelmek, amelyek figyelmen kívül lesznek hagyva:
1. Szponzorálás hazai és külföldi összejöveteleken való részvételért;
2. Az egyesületi igényekhez szükséges technikai eszközök beszerzése, az egyesület helyiségeinek átalakítása, felszerelése;
3. Infrastruktúra-építés és építési munkák a programtevékenységeken belül;
4. Olyan programok visszamenőleges finanszírozása, amelyek
végrehajtása folyamatban van, vagy amelyek végrehajtása már
befejeződött;
5. Nyereségprogramok;
6. Gyűlöletbeszédet, intoleranciát és diszkriminációt provokáló
vagy ösztönző programok.
12. szakasz

A Bizottságnak egy elnöke és két tagja van. A Bizottság első ülésen
meghozza a Bizottság Ügyrendjét és a Bizottság tagjai közül megválasztja a Bizottság elnökét, amely koordinálja a Bizottság munkáját és
vezeti az üléseket.

A Bizottság a jelen Szabályzat 11. szakaszában foglalt mércék alkalmazásával megállapítja a polgári egyesületek pályázatainak előzetes értékelési és rangsorolási listáját ( a továbbiakban: előzetes lista),
a pályázatok benyújtásának lejártát követő 60 napos határidőn belül.

A Bizottság teljes összetételben működik és dönt, munkájáról pedig
jegyzőkönyvet vezet. A Bizottság a döntését a tagok teljes létszámának többségével hozza meg.

Az előzetes listát az Intézet www.ravnopravnost.org.rs című honlapján teszik közzé, és a pályázat résztvevői a közzétételtől számított
három munkanapon belül megtekinthetik a benyújtott pályázatokat és
a csatolt dokumentumokat.

A Bizottság tagjai a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozat meghozatalát követően nyilatkozatot írnak alá, amellyel megerősítik, hogy a tárgyat képező pályázattal kapcsolatban nem áll fenn
esetükben összeférhetetlenség. Ha a pályázati eljárás során tudomást
szereznek arról, hogy összeférhetetlenség esélye áll fenn, erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság elnöke és tagjai erről minden
további nélkül értesítik az Intézet igazgatóját, aki szükséges intézkedéseket foganatosít az esetleges káros következmények elkerülésére a
pályázati eljárás további folyamatában.
A Bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg a Pályázat alapján
odaítélendő eszközök igénybe vevői.
Az Intézet igazgatójának fennáll a joga hogy döntést hozzon a Bizottság elnökének és tagjainak a munkadíjáról, a folyó Pénzügyi tervével, valamint az Intézet éves munkaprogramjával, továbbá a folyó
évre biztosított költségvetési eszközökkel összhangban.
11. szakasz
A Bizottság a polgári egyesületek programját az alábbi mércék alkalmazásával véleményezi és értékeli, a megfelelő pontszám odaítélésével:
Az értékelés mércéi:
1. A probléma leírása/ azonosítása - ( 20 pontig)
2. Program referenciák: hozzájárulás a Pályázatban meghatározott prioritás megvalósításához, a program időtartama, a munka dinamikája és a tevékenységek végrehajtásának világosan
körülírt struktúrája, a programban közvetlenül érintett kedvezményezettek száma - (20 pontig) ;
Egyértelműen leírt programcélok és mérhető programeredmények,
valamint a pályázat céljainak való megfelelés, a közérdek kielégítésének terjedelme és a program célcsoportja - (20 pontig);

A pályázók kifogást emelhetnek az előzetes lista ellen annak közzétételétől számított nyolc napos határidőben.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt listára beérkező kifogásokról az átvételüktől számított 15 napon belül a Bizottság, döntést hoz.
A benyújtott kifogásokról való döntéshozatalt követően a Bizottság
3 napos határidőn belül elkészíti a pályázati kérelmek értékelésére és
rangsorolására vonatkozó végleges lista javaslatát, a javasolt megítélendő eszközök mértékével együtt, amelyet megküld az Intézet igazgatójának az eszközök odaítéléséről szóló döntés meghozatalára.
13. szakasz
Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot az Intézet igazgatója
hozza meg az Intézet Igazgatóbizottságának jóváhagyása mellett, a
pályázatra az egyesületek részéről benyújtható kifogások 30 napos határidő lejárta után, és azt megjelenteti az Intézet honlapján.
Ha az a kedvezményezett, akinek a pénzeszközöket odaítélték a
határozat alapján, eláll az odaítélt támogatási eszközöktől, abban az
esetben, a pénzeszközök az Előzetes listáról a következő egyesülethez
kerülnek.
14. szakasz
A jelen szakasz 13. bekezdésében szereplő határozat alapján az Intézet és az eszközök felhasználója szerződést kötnek, amelyben meghatározzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, különösen: a szerződés tárgyát, a program megvalósításának határidejét,
az eszközök összegét, a program megvalósítására biztosított eszközök
rendeltetésétől eltérő felhasználása esetére, illetve a szerződött kötelezettségek – program tárgyának nem teljesítése esetére vonatkozó
biztosíték eszközét.
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Az eszközök igénybe vevője a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt
szerződés megkötése alkalmával, köteles a szerződött kötelezettségei
szabályos teljesítésének biztosítékaként – váltónyilatkozattal ellátott
bianco (üres) váltót és felhatalmazást, valamint az üzleti bank által
felhatalmazott személy aláírási címpéldányának fénymásolatát a szerződés megkötésének napján átnyújtani.
Ha az eszközök felhasználója a szerződésből eredő kötelezettségeit
nem teljesíti, vagy részben teljesíti, a Hivatal a váltót kitölti az eszközfelhasználónak a kitöltés napján fennálló teljes pénzbeli tartozásának
összegére, mint óvatolás nélküli záradékkal ellátott látra szóló esedékességi váltót, amelyet megfizettetés céljából aktivál. Ha a Hivatal a
váltót az e szakasz 2.) bekezdése szerint nem használja ki, köteles a
szerződés tárgyának megvalósítását követően a polgári egyesületnek
teljességében visszaadni.
15. szakasz
Az Intézet a szerződés és a Pénzügyi Terv, valamint az Intézet tárgyévi éves munkaprogramja alapján elkülönített pénzeszközöket az
Intézet likvid lehetőségeinek megfelelően az egyesület - pénzfelhasználó - számlájára utalja át.
16. szakasz
A felhasználók, a pályázat útján odaítélt eszközöket kizárólag az
odaítélés szerinti rendeltetésre használhatják fel, és a fel nem használt
eszközöket kötelesek visszafizetni.

2022. április 20.
17. szakasz

A polgári egyesület – a pályázat eszközeinek használója a program
teljesítését követően köteles az Intézet részére a Titkárság által meghatározott formanyomtatványon és a szerződésben kijelölt határidőben
(tartalmi és pénzügyi) jelentést benyújtani. A pénzügyi jelentéshez
csatolni kell a könyvelési dokumentációt is, amellyel az átutalt eszközök jogszerű és rendeltetés szerinti felhasználását igazolja, és amelyet
a képviseletre felhatalmazott személynek, illetve a projekt koordinátornak hitelesítenie kell.
18. szakasz
A polgári egyesület – a pályázat eszközeinek igénybe vevője – köteles valamennyi nyilvános kiadványban és a pályázat szerint finanszírozott programokról való minden közlés alkalmával feltüntetni, hogy
a program finanszírozásában részt vesz Vajdaság Autonóm Tartomány
és az Intézet.
19. szakasz
Jelen szabályzat hatálybalépésével érvénytelenné válik E rendelet
hatálybalépésével a Tartományi Nemek Közötti Egyenlőség Intézete
által a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó polgári egyesületek
számára a nemek közötti egyenlőség javítása érdekében 2021-ben
Vajdaságban a nemek közötti egyenlőség javítását célzó támogatások
odaítélésének rendjéről és feltételeiről szóló Szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 42/2021.szám) érvénytelenné válik.

Ha megállapítást nyer, hogy az eszközfelhasználó nem rendeltetésszerűen használta fel a pályázati eszközöket, az Intézet fenntartja
a jogot, hogy az átutalt eszközöket visszafizettesse, az odaítélt eszközök átutalásának napjától a visszafizetés napjáig felszámolt késedelmi
kamattal.

Jelen szabályzat VAT Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

A pályázó egyesület- eszközfelhasználó köteles Vajdaság Autonóm
Tartomány költségvetési felügyelőségének szolgálata számára lehetővé tenni a szerződés tárgyát képező eszközök rendeltetésszerű és törvényes felhasználásának zavartalan ellenőrzését.

Szám: 297/2022 2022. 04. 14.
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A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet Igazgatóbizottság elnö-

Аleksandar Jovanović
AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG ELNÖKE

MEGJEGYZÉS:
A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja,
54/2014., 29/2017. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában
nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

516

TARTOMÁNYI KORMÁNY
501. A Vajdaság AT 2022-2030. évi időszakára vonatkozó
fejlesztési terv előkészítésével, kivitelezésével, nyomon
követésével és a terv megvalósításáról szóló jelentéstétellel megbízott koordinációs testület megalakításáról
szóló határozat módosításáról szóló határozat.

667

667

668

TARTOMÁNYI NEMI EGYENJOGÚSÁGI INTÉZET
504. Szabályzat eszközök odaítéléséről a nemek közötti
egyenjogúság területén a Vajdaság Autonóm Tartományban tevékenységet végző polgári egyesületek részére,
KÜLÖN RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
505 Határozat a 2021. évi zárszámadási nyereség felosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról, amely határozatot a
Zenta Üzleti Inkubátor Gazdasági Társaság közgyűlése
hozott meg.
506 Határozat a Vajdasági Fejlesztési Ügynökség Kft., Újvidék 2021.évi nyereségének felosztásáról szóló határozat
jóváhagyásáról.
507 Határozat az újvidéki Alföldi Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet Igazgatóbizottsága tagjainak kinevezéséről
508 Határozat a szabadkai Szabadka Egyetemista Központ
Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
509 Határozat a szabadkai Szabadka Egyetemista Központ
Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről.
510 Határozat az újvidéki Műszaki Szakfőiskola Tanácsa
tagjainak kinevezéséről.
511 Határozat az újvidéki Tanítóképző Szakfőiskola Tanácsa tagjainak kinevezéséről.
512 Határozat a vajdasági Szív- és érrendszeri betegségek
Intézete Igazgatóbizottsága tagjainak felmentéséről
513 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-58
514 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-59
515 Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-60

Tárgy

Oldal

Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról, szám: 401-73/2022-62
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KÉPVISELŐHÁZÁNAK ADMINISZTRATÍV ÉS
MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
502. Szabályzat a 2022. évi ösztönző eszközök odaítéléséről
az állattenyésztési és a gazdasági tevékenységek fellendítésére a Vajdaság autonóm tartományi agrárgazdaságokban, azok versenyképességének növelése céljából
– a tej- és húsfeldolgozó gazdaságok értéknövelésén
keresztül szóló szabályzat módosításáról.
503. Szabályzat a bor és pálinka előállításához szükséges
berendezések befektetési társfinanszírozására szolgáló
támogatás odaítéléséről Vajdaság AT területén a 2022es évben szóló szabályzat módosításáról.

Sorszám

517. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
megbízott főtitkár-segédjének tisztsége alóli felmentéséről
518. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
megbízott főtitkár-segédjének tisztsége alóli felmentéséről
519. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
megbízott főtitkár-segédjének tisztsége alóli felmentéséről
520. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
megbízott főtitkár-segédjének tisztségbe helyezéséről
521. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
megbízott főtitkár-segédjének tisztségbe helyezéséről
522. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
megbízott főtitkár-segédjének tisztségbe helyezéséről
TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG
523. Határozat Antalfalva község Szociális Központja igazgatója kinevezésének.
HIRDETŐ RÉSZ
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TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
524. Határozat az ösztönző eszközök 2022. évi odaítélésére
az állattenyésztési és a gazdasági tevékenységek fellendítésére a Vajdaság autonóm tartományi agrárgazdaságokban, azok versenyképességének növelése céljából
– a tej- és húsfeldolgozó gazdaságok értéknövelésén
keresztül kiírt pályázat módosításáról.
525. Határozat a bor és pálinka előállításához szükséges berendezések befektetési társfinanszírozására szolgáló támogatás odaítéléséről Vajdaság AT területén a 2022-es
évre kiírt pályázat módosításáról.
TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS
KUTATÁSI TITKÁRSÁG
526. A külön eredményeket felmutató tudományos kutatói
foglalkoztatottak és hallgatók külföldi tudományos ös�szejöveteleken való részvételének 2022. évi társfinanszírozására kiírt pályázat módosításáról.
527. A tudományos-szakmai összejövetelek megszervezésének 2022. évi társfinanszírozására kiírt pályázat módosításáról.
TARTOMÁNYI NEMI EGYENJOGÚSÁGI INTÉZET
528. Pályázat eszközök odaítélésére a nemek közötti egyenjogúság területén a Vajdaság Autonóm Tartományban
tevékenységet végző polgári egyesületek részére,
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