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ÁLTALÁNOS RÉSZ
777.
A vadakról és vadászatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010. és 95/2018. szám – más törvény) 79. szakaszának 3. és
4. bekezdése, valamint a Vajdaság AT 2022. évi költségvetéséről szóló
tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021. és
7/2022. szám - pótköltségvetés) 11. és 23. szakaszának 3. bekezdése
alapján, figyelemmel a Vajdaság Autonóm Tartomány Vadászatfejlesztési Költségvetési Alapjából származó eszközök 2022. évi felhasználásáról szóló tartományi képviselőházi rendeletre (VAT Hivatalos
Lapja, 54/2021. szám) és a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által meghirdetett pályázatok végrehajtásáról
szóló szabályzat alapján a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság (a továbbiakban: Titkárság)
SZABÁLYZATOT
HOZ
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
VADÁSZATFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK
2022. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Általános rendelkezések
1. szakasz
Vajdaság Autonóm Tartomány területén a vadászat fejlesztését célzó
programok és projektek kidolgozásával, a vadállomány és az élőhelyek
állapotának javításával és a törvénnyel összhangban egyéb rendeltetésekkel kapcsolatos tevékenység társfinanszírozására irányuló pályázat útján
odaítélendő ösztönző eszközökről szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előirányozza az eszközök rendeltetését, mértékét és az odaíté-

lésük módját, a pályázaton való részvétel feltételeit, a jelentkezéshez
melléklendő dokumentációt, a késve érkező és hiányos kérelmekben való
eljárást, a kérelmek megvitatását és az eszközök odaítéléséről szóló döntéshozatalt, a támogatás mércéit és a pontozás módját, a tevékenységek
megvalósításáról szóló szerződést, a szerződésbeli kötelezettségek megvalósítását, a munkák kifizetését, a szerződés teljesítésének figyelemmel
kísérését, a záró rendelkezéseket és más kérdéseket, amelyek a Vajdaság
Autonóm Tartomány Vadászatfejlesztési Költségvetési Alapjából származó eszközök 2022. évi felhasználására vonatkozó program III. pontjának
megvalósítása szempontjából jelentősek, és amely alkotó részét képezi a
Vajdaság Autonóm Tartomány Vadászatfejlesztési Költségvetési Alapjából származó eszközök 2022. évi felhasználásáról szóló tartományi képviselőházi rendeletnek (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021. szám).
Az jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt programot Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza fogadta el, és annak végrehajtásáért
a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság (a
továbbiakban: Tartományi Titkárság) felel.
Az támogatási eszközök rendeltetése
2. szakasz
A tevékenységek megvalósításának elszámolható költségei
- A Vajdaság autonóm tartományi vadászatfejlesztés és a tartományi
vadállomány és élőhelyei állapotát előmozdító programok és projektek kidolgozása és teljesítése (a program II fejezetének 1a pontja) - A
vadászati-műszaki létesítmények kiépítésének társfinanszírozása, valamint a Vajdaság autonóm tartományi vadászatfejlesztés és a tartományi vadállomány és élőhelyei állapotát előmozdító programok és
projektek kidolgozásának és megvalósításának finanszírozása. Ezeket
az 1. táblázat tartalmazza.
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1. Táblázat
Az elszámolható költségek típusa
Felnőtt élővad egyedek beszerzése a vadászterületekre történő betelepítés szükségleteire - fácán (Phasianus colchicus)
A vadak beszerzésének és azok vadászterületre történő szállításának költségei
Élővad beszerzése a vadászterületekre történő betelepítés szükségleteire - fogoly (Perdix perdix)
A vadak beszerzésének és azok vadászterületre történő szállításának költségei
Vadászati-műszaki létesítmények kiépítése és felújítása, illetve élővad beszerzése a külön rendeltetésű vadászterületeken
A terep megtisztítása és előkészítése
Oszlopok és drótok elhelyezése, az alap kiépítése és hasonlók
Oszlopok, fa, drótok és egyéb anyagok beszerzése a projekttel összhangban
A vadászati-műszaki létesítmények kiépítésén végzett munkálatok szolgáltatásai, kivéve az állandó munkaviszonyban lévő munkások
alkalmazását
A létesítmények felszerelése (etetők, itatók, befogók és egyéb)
A vadak beszerzésének és azok vadászterületre történő szállításának költségei
A vadak itatására szolgáló kutak és itatók kísérő felszerelésének beszerzési és összeszerelési költségei
Az odaítélendő pénzeszközök nem használhatók fel:
1) ÁFA elszámolására állami vállalatok számára,
2) banki jutalékköltségekre, kezességvállalási költségekre és hasonló költségekre vagy díjakra,
3) munkavállalók bruttó fizetésének költségeire,
4) a tervezés költségeire,
5) a földmérési felvételek és kijelölések költségeire,
6) az eszközök és gépek beszerzésének költségeire,
7) a munkálatok későbbi és előre nem látható költségeire.
A eszközök mértéke és az odaítélés módja

- a kerítés kiépítésére és átépítésére, illetve a külön rendeltetésű vadászterületekre történő élővad beszerzésére, legfeljebb
16.000.000,00 dinár összegig, mindezt összhangban az elfogadott projekttel,
- az őshonos vadak új tenyésztelepei kiépítésének folytatására a
külön rendeltetésű vadászterületeken korábban elfogadott projektek alapján, legfeljebb 5.000.000,00 dinár összegig, mindezt
összhangban az elfogadott projekttel,
- a vadak által használatos kutak és itatók kiépítésére és átépítésére
a vízügyileg külön veszélyeztetett külön rendeltetésű vadászterületek, legfeljebb 1.000.000,00 dinár összegig, mindezt összhangban az elfogadott projekttel.

3. szakasz

Az eszközfelhasználók

Egyéb, A vadakról és a vadászatról szóló törvénynek (a program II. fejezetének 1. pontja) megfelelő rendeltetésekre legfeljebb
40.000.000,00 dinár, az alábbiak szerint:

4. szakasz

A vadászati-műszaki létesítmények kiépítése, felújítása és helyreállítása programjának és projektjének kidolgozása, illetve megvalósítása, valamint élővadak beszerzése Vajdaság Autonóm Tartomány
területén, legfeljebb 40.000.000,00 dinár összegben, éspedig az alábbiakra:
1a - Felnőtt élővad egyedek beszerzésének társfinanszírozása - fácánok legfeljebb 90%-ig, legfeljebb 12.000.000,00 dinár összegig, éspedig az alábbiakra:
- felnőtt élővad egyedek beszerzésére a vadászterületekre történő
betelepítés szükségleteire - fácán (Phasianus colchicus), az októbertől decemberig terjedő időszakban, vadászterületenként legfeljebb 300.000,00 dinár összegben, illetve az elfogadott projekttel összhangban,
1b - Élővad beszerzésének finanszírozása legfeljebb 100 %-ig, legfeljebb 6.000.000,00 dinár összegig, éspedig az alábbiakra:
- Élővad beszerzése a vadászterületekre történő betelepítés szükségleteire - fogoly (Perdix perdix), azzal a kitétellel, hogy a meghatározott vadászterületre történő minden leszállítás alkalmával
a rajban lévő leszállított egyedek száma nem lehet kevesebb 30
egyednél, mindezt összhangban az elfogadott projekttel,
1c - Vadászati-műszaki létesítmények kiépítésének és felújításának,
illetve a külön rendeltetésű vadászterületekre történő élővad beszerzésének társfinanszírozása legfeljebb 90%-ig, legfeljebb 22.000.000,00
dinár összegig, éspedig:

E pályázat keretében a Vajdaság AT területén lévő vadászterületek
és vadászkörletek használói részesülhetnek támogatásban.
Gazdasági társaságok akkor részesülhetnek támogatásban, ha A
gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közl., 36/2011.,
99/2011., 83/2014., 5/2015., 44/2018., 95/2018. és 91/2019. szám) és A
számviteli törvény (Az SZK Hiv. Közl., 73/2019. szám) értelmében
jogi személyként működő törpe- és kisgazdaságnak minősülnek.
A Pályázaton való részvétel feltételei
5. szakasz
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázónak az előző
évekből nem lehetnek nem teljesített szerződéses kötelezettségei a
Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság irányába, éspedig:
- az 1) pontban szereplő eszközök tekintetében, - a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű vadászterületek használói.
A kérelemmel benyújtandó dokumentáció
6. szakasz
7. AZ 1a.) PONTHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - ÉLŐVAD BESZERZÉSÉNEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA A VADÁSZTERÜLETEKRE TÖRTÉNŐ BETELEPÍTÉS SZÜKSÉGLETEIRE
(Phasianus colchicus)
1. pályázati adatlap,
2. a cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó határozat
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fénymásolata a Cégnyilvántartási Ügynökségnél,
3. fénymásolat - a vadászterület vadállomány-bázisa kivonatának
azon része, amely a fácánvadak beszerzésének és a vadászterületre történő betelepítésének tervére vonatkozik a 2022/2023-as
vadászati idényre,
4. a szak- és a vadőrszolgálatra vonatkozó munkaszerződések
fénymásolata,
Azon pályázati adatlap, amely nem megfelelően van kitöltve (az árnyékolatlan részek nem számítógépen kerültek kitöltésre, vagy egyáltalán nem lettek kitöltve) nem kerül elbírálás alá.
Ha a pályázó nem nyújtja be a 2. és 3. pontban megjelölt szükséges
dokumentumokat, a Tartományi Titkárság hivatalból szerzi be az illetékes szervektől az adatokat azokról a tényekről, melyekről hivatalos
nyilvántartást vezetnek, Az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvénnyel összhangban.
A fenti dokumentumokon kívül a következőket is be kell nyújtani:
- a pályázó bizonylata a 2021/2022. vadászidényre vonatkozó fácánok beszerzésének elvégzéséről, amelynek tartalmaznia kell
az alábbi adatokat: A 2021/2022. vadászidényre vonatkozóan a
beszállítónak az állatok tartására, tenyésztésére és forgalmazására szolgáló létesítmények bejegyzéséről szóló nyilvántartásba vételéről szóló bizonylatot, amelyet az Állatorvosi Igazgatóság állít ki és vezet, a beszállító számlaszámát, a számlák kifizetéséről szóló banki kivonat fénymásolatát, a beszerzett mennyiséget, a korösszetételt, az értéket, aminek során fel kell tüntetni
a bizonyos számú fácánvad befogadása elvégzésének dátumát
és helyszínét, a többi jelentős tény feltüntetése mellett.
- a pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata a fácánvad tervezett beszerzéséről, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: A 2022/2023. vadászidényre vonatkozóan a beszállítónak az állatok tartására, tenyésztésére és forgalmazására szolgáló létesítmények bejegyzéséről szóló nyilvántartásba vételéről szóló bizonylatot, amelyet az Állatorvosi Igazgatóság állít
ki és vezet, a beszerzendő mennyiséget, a korösszetételt, az értéket, a vadak beszerzésének alapjául szolgáló előszámlát, aminek során fel kell tüntetni a bizonyos számú fácánvad befogadása elvégzésének tervezett dátumát és helyszínét, a többi jelentős tény feltüntetése mellett.
- fácánvadak beszerzésére a vadászterületekre történő betelepítés céljából - a fácánok betelepítésének terve az élőhelyre vonatkozó feltételek, a szakmai kapacitások, a befogási és elengedési technikák, a kiegészítő táplálék és a nyomon követés leírásával, amelyet licensszel rendelkező személy állított össze (a
Szerb Vadászkamara licensze - 1-es vagy 2-es típusú),
AZ 1b) PONTHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - FOGOLY (Perdix perdix) ÉLŐVAD BESZERZÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA A VADÁSZTERÜLETEKRE TÖRTÉNŐ BETELEPÍTÉS
SZÜKSÉGLETEIRE
1. pályázati adatlap,
2. a cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó határozat
fénymásolata a Cégnyilvántartási Ügynökségnél,
3 . a szak- és a vadőrszolgálatra vonatkozó munkaszerződések
fénymásolata,
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helyre vonatkozó feltételek, a szakmai kapacitások, a befogási és
elengedési technikák, a kiegészítő táplálék és a nyomon követés
leírásával, amelyet licensszel rendelkező személy állított össze (a
Szerb Vadászkamara licensze - 1-es típusú),
- a pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata a vadak tervezett beszerzéséről, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
A 2022/2023. vadászidényre vonatkozóan a beszállítónak az állatok tartására, tenyésztésére és forgalmazására szolgáló létesítmények bejegyzéséről szóló nyilvántartásba vételéről szóló bizonylatot, amelyet az Állatorvosi Igazgatóság állít ki és vezet, a beszerzendő mennyiséget, a korösszetételt, az értéket, a vadak beszerzésének alapjául szolgáló előszámlát, aminek során fel kell
tüntetni a bizonyos számú vad befogadása elvégzésének tervezett
dátumát és helyszínét, a többi jelentős tény feltüntetése mellett.
AZ 1c.) PONTHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - A VADÁSZTERÜLETEK MEGLÉVŐ KERÍTÉSEI ÁTÉPÍTÉSÉNEK
ÉS ÚJAK KIÉPÍTÉSÉNEK, A VÍZÜGYILEG KÜLÖN VESZÉLYEZTETETT VADÁSZTERÜLETEN A VADAK SZÁMÁRA
FENNTARTOTT KUTAK ÉS ITATÓK KIÉPÍTÉSÉNEK ÉS ÁTÉPÍTÉSÉNEK, A VADAK TENYÉSZTÉSÉRE SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁTVÁLLALT, ELŐZŐEKBEN
ELKEZDETT PROJEKTEK BEFEJEZÉSÉNEK, ILLETVE A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ VADÁSZTERÜLETEK SZÁMÁRA ÉLŐVADAK BESZERZÉSÉNEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
1. pályázati adatlap,
2. a cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó határozat
fénymásolata a Cégnyilvántartási Ügynökségnél,
3. fénymásolat - a vadászterület vadállomány-bázisa kivonatának
azon része, amely a vadászterület rendezésének és fenntartásának tervére és az élővadak beszerzésére vonatkozik,
Azon pályázati adatlap, amely nem megfelelően van kitöltve (az árnyékolatlan részek nem számítógépen kerültek kitöltésre, vagy egyáltalán nem lettek kitöltve) nem kerül elbírálás alá.
Ha a pályázó nem nyújtja be a 2. és 3. pontban megjelölt szükséges
dokumentumokat, a Tartományi Titkárság hivatalból szerzi be az illetékes szervektől az adatokat azokról a tényekről, melyekről hivatalos
nyilvántartást vezetnek, Az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvénnyel összhangban.
A fenti dokumentumokon kívül a következőket is be kell nyújtani:
- a vadászterület meglévő kerítésének átépítésére és az újak kiépítésére, a vízügyileg külön veszélyeztetett vadászterületen a vadak számára fenntartott kutak és itatók kiépítésére és átépítésére,
a vadak tenyésztésére szolgáló létesítményekre vonatkozó átvállalt, előzőekben elkezdett projektek befejezésére, illetve a külön
rendeltetésű vadászterületek számára élővadak beszerzésére - az
élővad beszerzésének előszámlája, a vadászati-technikai létesítmények kiépítésének vagy átépítésének vázlata (a vadászterület
kerítése, itatóval ellátott kút a vadak számára, a vadak tenyésztésére szolgáló létesítmény) az előszámítással és az előszámlával,
illetve az anyag és a munka költségeinek ÁFA nélküli feltüntetésével (a megjelölt GPS helyadatokkal), valamint a lincensszel
rendelkező személy által hitelesítve (a Szerb Vadászkamara licensze - 1-es típusú).

Azon pályázati adatlap, amely nem megfelelően van kitöltve (az árnyékolatlan részek nem számítógépen kerültek kitöltésre, vagy egyáltalán nem lettek kitöltve) nem kerül elbírálás alá.

A hiányos pályázatok kezelése

Ha a pályázó nem nyújtja be a 2. pontban megjelölt szükséges dokumentumokat, a Tartományi Titkárság hivatalból szerzi be az illetékes szervektől az adatokat azokról a tényekről, melyekről hivatalos
nyilvántartást vezetnek, Az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvénnyel összhangban.

A hiányos kérelmek benyújtói esetében a Tartományi Titkárság hivatalból megszerzi az illetékes hatóságoktól azokat a tényeket, amelyekről a hivatalos nyilvántartást az általános közigazgatási eljárásra
irányadó törvénynek megfelelően vezetik, az egyéb dokumentumok
pótlására pedig az értesítéstől számított nyolc (8) napon belül van lehetőség.

A fenti dokumentumokon kívül a következőket is be kell nyújtani:
- foglyok (Perdix perdix) beszerzésére a vadászterületekre történő
betelepítés céljából - a foglyok betelepítésének projektje az élő-

7. szakasz

Ha a hiányos pályázatok benyújtói az előző bekezdésben említett
határidőn belül nem pótolják a hiányzó dokumentumokat, a pályázatot
hiányosként visszautasítják.
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A kiegészített kérelmeket csak a jelen szakasz 1. bekezdésében említett felhívásban előírt dokumentáció benyújtása után veszik figyelembe.
A Bizottság visszautasítja:
• a késedelmesen benyújtott pályázatokat,
• a nem engedélyezett pályázatokat,
• az illetéktelen személy által benyújtott pályázatokat.
Döntéshozatal a támogatások odaítéléséről
8. szakasz
A bizottság áttekinti a benyújtott pályázatokat és értékelési listával
ellátott jegyzőkönyvet készít.
A Bizottság megállapítja a feltételeknek eleget tevő pályázók listáját, a benyújtott dokumentáció alapján, a Pályázatban és a Szabályzatban megállapított mércékkel összhangban és pontozási listát készít,
amely alapján a vissza nem térítendő eszközök odaítélése történik, a
Pályázat által meghatározott pénzeszközök kimerüléséig.
A jegyzőkönyvben a következőket kell feltüntetni:
- a beérkezett pályázati kérelmek számát a kért eszközök kimutatásával,
Mérce

2022. június 15..

- az elfogadható kérelmeket a pontszám és az összeg kimutatásával,
- az elfogadhatatlan pályázati kérelmeket az elutasítás oka szerinti csoportosítással.
A jegyzőkönyvvel egyidejűleg a Bizottság meghozza A pénzeszközök elosztásáról szóló határozat-javaslatot.
A határozat-javaslatban megállapításra kerülnek az eszközökben
részesülő pályázóknak odaítélendő egyenkénti összegek és a pontozás
módja, azokkal a pályázókkal pedig, akik nem részesültek támogatásban, közlik az elutasítás/elvetés okát.
Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot a Bizottság javaslata
alapján a tartományi titkár hozza meg.
A határozatot közzé kell tenni a Tartományi Titkárság: www.psp.
vojvodina.gov.rs hivatalos weboldalán
A benyújtott pályázatok értékelésének mércéi
9. szakasz
A Bizottság minden beérkező pályázatot az alábbi értékelési mércék szerint pontoz:

A pontozás módja

Maximális pontszám - 1a) pont - Felnőtt fácánvad egyedek beszerzése

345

Maximális pontszám - 1b) pont - Fogoly beszerzése

270

Maximális pontszám - 1c) pont - a vadászterületek meglévő kerítéseinek átépítése és újak kiépítése, a vízügyileg
külön veszélyeztetett vadászterületen a vadak számára
fenntartott kutak és itatók kiépítése és átépítése, a vadak
tenyésztésére szolgáló létesítményekre vonatkozó átvállalt,
előzőekben elkezdett projektek befejezése, illetve a külön
rendeltetésű vadászterületek számára élővadak beszerzése

70

10

Önrész mértéke %-ban kifejezve - (1а pont)

A foglalkoztatottak száma (szakértő személyek és
vadőrök - (1a és 1b pontok)

A vadászterület területe (terület ha-ban kifejezve), - 1a
és 1b pontok)

Nagyvadak száma a 2021/2022-es vadászati évben a
pályázat tárgyát képező vadászterület vadászati alapjából
(szarvas, őz és vaddisznó egyedszám), (1а és 1b pontok)

Pontszám

0

10,1 - 12

5

12,1 - 14

10

14,1 - 16

15

16,1 - 18

20

18,1- 20

25

> 20,1

30

0

0

1

20

2

25

>2

30

5000-ig

5

10000-ig

10

15 000-ig

15

20 000-ig

20

30 000-ig

30

40 000-ig

40

40000-nél több

50

2000-nél több

60

1 400-tól 1 999-ig

55

1 000-tól 1 399-ig

45

900-tól 999-ig

35

700-tól 899-ig

25
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Nagyvadak száma a 2021/2022-es vadászati évben a
pályázat tárgyát képező vadászterület vadászati alapjából
(szarvas, őz és vaddisznó egyedszám), (1а és 1b pontok)

A 2021/2022-es vadászati idényben a nagyvadak kilövésére vonatkozó éves terv (vadászati alap) a pályázat tárgyát
képező vadászterületre vonatkozóan (szarvas, őz és vaddisznó egyedszám), (1а és 1b pontok)

28. szám - 845 oldal
600-tól 699-ig

15

300-tól 499-ig

10

100-tól 299-ig

5

100-ig

0

30 egyed alatt

0

30-89 egyed

5

90-149 egyed

10

150-199 egyed

15

200-249 egyed

20

250-299 egyed

25

300-349 egyed

30

350-399 egyed

35

400-449 egyed

40

450-499 egyed

45

500 egyed felett

50

Felnőtt egyedek

25

8-10 hét

10

6-8 hét

5

három és annál több

30

kettő

20

egy

5

Határozatlan időre szóló munkaviszonyban a vadászterület
használójánál

20

Vadászati szolgáltatások nyújtására bejegyzett vállalatnál
szerződés alapján alkalmazzák

10

A 2021/2022-es vadászati idényben az állatok tartására, tenyésztésére és forgalmazására szolgáló létesítmények
nyilvántartásába bejegyzett létesítmény termelési helyszíne, amelyből tervezik a fácánvadak vagy a foglyok beszerzését (1a és 1b pont)

Közeli helyszínek, VAT területe

20

A többi helyszín

5

A külön rendeltetésű vadászterületek kerítéseinek átépítése és újak kiépítése (1c pont)

a meglévő kerítések felújítása

5

új kerítések kiépítése

10

A külön rendeltetésű vadászterületeken az őshonos vadak tenyésztésére szolgáló meglévő létesítmények átépítése
vagy újak létesítése (1c pont)

a meglévő tenyésztésre szolgáló létesítmények átépítése

5

új tenyésztésre szolgáló létesítmények létesítése

10

A beszerzés tárgyát képező fácánok kora (hét), (1a pont)

A foglalkoztatott vadőrök száma azon a vadászterületen,
amelyre a kérelem vonatkozik – (1а és 1b pontok)

Szakértő személy – (1a pont)

A külön rendeltetésű vadászterületeken alkalmazott
szakértő személyek és vadőrök száma (1c pont)

10-ig

5

10-től 20-ig

10

20-nál több

20

A beruházás indokoltságának értékelése a megküldött
projektek alapján (1a, 1b és 1c pontok)

alacsony/közepes/magas

5/15/30

Pénzhiány esetén az ugyanannyi ponttal rendelkezők
közül, az eszközök elosztása során elsőbbséget élvez a nagyobb vadászterülettel rendelkező vadászterületi felhasználó (1a pont - fácánvad beszerzése)
Pénzhiány esetén az ugyanannyi ponttal rendelkező
közül, az eszközök elosztása során az a felhasználó élvez
elsőbbséget, aki a 2021/2022-es vadászidényben nagyobb
egyedszámú fácánvad beszerzését valósította meg (1a pont
- fácánvad beszerzése)
A Szabályzatban meghatározott követelmények alapján a Bizottság pontozási listát állít össze, amely alapján a vissza nem térítendő támogatás
odaítélése történik.
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Az elutasított/elvetett vagy nem teljesen elfogadott pályázatok
kezelése

ben szerződést köt a felhasználóval, amellyel szabályozzák a szerződő
felek jogait és kötelezettségeit.

10. szakasz

Az eszközök igénybe vevője az eszközök felhasználásáról szóló
szerződés aláírásakor köteles a Titkárságnak benyújtani egy váltónyilatkozatos váltót, jogi személy pedig bejegyzett váltónyilatkozatos
váltót annak biztosítékaként, hogy a berendezést, a fogyóeszközök kivételével, öt (5) éves határidőben nem idegeníti el.

A döntés alapján a Bizottság összeállítja, a tartományi titkár pedig
meghozza az indoklással és jogorvoslati útbaigazítással ellátott határozatot azon kérelmezők számára, akiknek a kérelmét elutasították,
vagy amelyeket a javasolt határozat alapján nem fogadtak el teljes
mértékben.

Az eszközfelhasználók kötelezettségei

Fellebbezési jog

14. szakasz

11. szakasz

Az eszközök felhasználójának kötelezettségeit a szerződésben, valamint a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság által kiírt pályázatok lebonyolítására vonatkozó Szabályzatban
határozzák meg.

Minden elégedetlen pályázónak fellebbezési joga van a Tartományi
Titkárság hivatalos honlapján közzétett határozat ellen.
A fellebbezést az egyedi határozat kézbesítésének napjától számított 15 napon belül, azaz azoknak a személyeknek, akik számára a személyes kézbesítés kudarcot vallott, legkésőbb a határozatnak a Tartományi Titkárság hivatalos honlapján való közzétételétől számított 30
napon belül kell benyújtani a tartományi titkárhoz.
A tartományi titkár a fellebbezést, mint késedelmesen, nem engedélyezett, illetéktelen személy által benyújtott fellebbezést visszautasíthatja, teljes egészében vagy részben elfogadhatja, vagy megalapozottság hiányában elutasíthatja a fellebbezést.
A fellebbezésről határozatban kell dönteni. A titkár a fellebbezésről
határozattal dönt.
Határozat
12. szakasz
A határozatot a Bizottság javaslata alapján a tartományi titkár hozza
meg.
Az esetleges fellebbezések, a pályázattól való visszalépések vagy
a megkötött szerződések felbontása alapján, a tartományi titkár meghozza a jelen szakasz 1. Bekezdésében említett határozat módosításáról szóló határozatot, és azt a Tartományi Titkárság hivatalos honlapján teszik közzé.
Az eszközök odaítéléséről szóló szerződés
13. szakasz
A vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló határozat
meghozatala után a tartományi titkár a Tartományi Titkárság nevé-

A vissza nem térítendő eszközök felhasználója a Pályázat értelmében köteles:
1. a támogatott beruházás tárgyát képező ingó illetve ingatlan vagyontárgyat a rendeltetésének megfelelően használni,
2. a beruházás tárgyát képező ingóságot, illetve ingatlant, melyre
vonatkozóan megnyerte az ösztönző eszközöket, nem idegenítheti el és másra sem ruházhatja át használatát, az ösztönző eszközök folyósítását követő öt éven belül,
A szerződés végrehajtásának figyelemmel kísérése
15. szakasz
A szerződésbe foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a
Vadgazdálkodási és Vízkultúra Részleg, az Erdészeti-vadgazdálkodási Felügyelőségi Részleg végzi, az Erdészeti-vadgazdálkodási Felügyelőség terepen összeállított hivatalos feljegyzése révén.
Záró rendelkezés
16. szakasz
Jelen szabályzat VAT Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.
TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
Szám: 104-401-6106/2022.07.02.
Újvidék, 2022.06.13.

Čedomir Božić, s.k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

MEGJEGYZÉS:
A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014.,
29/2017 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában
nem tesszük közzé a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ
TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
777. Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Vadászatfejlesztési Költségvetési Alapjából származó eszközök
2022. évi felhasználásáról
KÜLÖN RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
778. Határozat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi - nemzeti közösségi megbízott altitkár tisztségbe helyezéséről
779. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és
nemi egyenjogúsági megbízott segédtitkári tisztségben
végzett munka megszűnéséről
780. Határozat a tartományi szociálpolitikai, demográfiai és
nemi egyenjogúsági megbízott segédtitkár tisztségbe
helyezéséről
781. Határozat a tartományi településrendezési és környezetvédelmi megbízott segédtitkári tisztségben végzett
munka megszűnéséről
782. Határozat a tartományi településrendezési és környezetvédelmi megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
783. Határozat a Vajdasági Pedagógiai Intézet 2022. évi
pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
784. Határozat a Vajdasági Pedagógiai Intézet 2022. évi
munkaprogramja módosításának jóváhagyásáról
785. Határozat a Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Intézet 2021. évre vonatkozó éves elszámolásának jóváhagyásáról
786. Határozat a Tartományi Sport- és Sportegészségügyi
Intézet 2022. évi pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
787. Határozat az Alföldi Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet 2021.évben megvalósított nyereségének felosztásáról szóló igazgatóbizottsági határozat jóváhagyásáról
788. Határozat a fehértemplomi székhelyű Vera Radivojević
Gyermek- és Ifjúsági Otthon tevékenységeinek belső
megszervezéséről és besorolásáról szóló szabályzata
módosításáról szóló szabályzat jóváhagyásáról
789. Határozat a péterváradi Vojvodinašume Közvállalat faés egyéb tűzifa árukészlete árjegyzékének jóváhagyásáról
790. Határozat az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diá-

841
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kotthon igazgatója tisztségének megszűnéséről
791. Határozat az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon igazgatójának kinevezéséről
792. Határozat a Törökkanizsa Egészségház megbízott igazgatójának felmentéséről
793. Határozat a Törökkanizsa Egészségház megbízott igazgatójának kinevezéséről
794. Határozat a nagybecskereki Dr. Boško Vrebalov Egészségház igazgatója tisztségének megszűnéséről
795. Határozat a nagybecskereki Dr. Boško Vrebalov Egészségház megbízott igazgatójának kinevezéséről
796. Határozat a péterváradi székhelyű Tartományi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának kinevezésére irányuló
pályázat kiírásának előzetes jóváhagyásáról
797. Határozat a Mitrovica Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága tagjainak felmentéséről
798. Határozat a Mitrovica Közegészségügyi Intézet igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
799. Határozat a Mitrovica Közegészségügyi Intézet felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
800. Határozat a Mitrovica Közegészségügyi Intézet felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
801. Határozat az újvidéki Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ igazgatóbizottsága
elnökének és tagjainak felmentéséről
802. Határozat az újvidéki Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ igazgatóbizottsága
elnökének és tagjainak kinevezéséről
803. Határozat az újvidéki Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ felügyelőbizottsága
elnökének és tagjainak felmentéséről
804. Határozat az újvidéki Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ felügyelőbizottsága
elnökének és tagjainak kinevezéséről
805. Határozat a Magyarkanizsa Fürdő Rehabilitációs Szakkórház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
806. Határozat a Magyarkanizsa Fürdő Rehabilitációs Szakkórház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
807. Határozat a Magyarkanizsa Fürdő Rehabilitációs Szakkórház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről
808. Határozat a Magyarkanizsa Fürdő Rehabilitációs Szakkórház felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről
809. Határozat az újvidéki Dolgozói Egészségvédelmi Intézet igazgatóbizottsága elnökének és tagjának felmentéséről
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810. Határozat az újvidéki Dolgozói Egészségvédelmi Intézet igazgatóbizottsága elnökének és tagjának kinevezéséről
811. Határozat az újvidéki Dolgozói Egészségvédelmi Intézet felügyelőbizottsága elnökének és tagjának felmentéséről
812. Határozat az újvidéki Dolgozói Egészségvédelmi Intézet felügyelőbizottsága elnökének és tagjának kinevezéséről
TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI –
NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG
813. Határozat a Zenekultúra 4 című, általános iskolai negyedik osztályos tankönyv szlovák nyelvű kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról
814. Határozat a Filozófia 3 című, gimnáziumi harmadik
osztályos tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
815. Határozat az Informatika és Számítástechnika 8 című,
általános iskolai nyolcadik osztályos tankönyv ruszin
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
816. Határozat a Morgaš vadászterület gazdálkodásba adásáról
817. Határozat a Tikvara vadászterület gazdálkodásba adásáról
818. Határozat a Karaš-Kuštilj vadászterület gazdálkodásba
adásáról
819. Határozat az Elemir vadászterület gazdálkodásba adásáról
820. Határozat a Nadel vadászterület gazdálkodásba adásáról
821. Határozat a Srednji Banat - jug vadászterület gazdálkodásba adásáról
822. Határozat a Srednji Banat - sever vadászterület gazdálkodásba adásáról
823. Határozat a Neštin-Vizić vadászterület gazdálkodásba
adásáról
824. Határozat a Ribnjak Ečka vadászterület gazdálkodásba
adásáról
825. Határozat a Tamiš vadászterület gazdálkodásba adásáról
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826. Határozat a Đurđevo vadászterület gazdálkodásba adásáról
827. Határozat a Južni Banat - istok vadászterület gazdálkodásba adásáról
828. Határozat a Južni Banat - zapad vadászterület gazdálkodásba adásáról
829. Határozat a Biserno ostrvo vadászterület gazdálkodásba adásáról
830. Határozat az Arača vadászterület gazdálkodásba adásáról
831. Határozat a Tamiš-Baranda vadászterület gazdálkodásba adásáról
832. Határozat a Srbobran vadászterület gazdálkodásba adásáról
833. Határozat a Miloševački rit vadászterület gazdálkodásba adásáról
834. Határozat a Bele vode vadászterület gazdálkodásba
adásáról
835. Határozat a Crvenka vadászterület gazdálkodásba adásáról
836. Határozat a Jegrička-Mali bent vadászterület gazdálkodásba adásáról
837. Határozat a Mačva vadászterület gazdálkodásba adásáról
838. Határozat a Fruškogorje vadászterület gazdálkodásba
adásáról
839. Határozat a Granica vadászterület gazdálkodásba adásáról
840. Határozat a Stari Begej - sever vadászterület gazdálkodásba adásáról
841. Határozat az Ušće vadászterület gazdálkodásba adásáról
842. Határozat a Fazan vadászterület gazdálkodásba adásáról
843. Határozat a Stari Begej - jug vadászterület gazdálkodásba adásáról
844. Határozat a Donji ribnjak vadászterület gazdálkodásba
adásáról
HIRDETŐ RÉSZ
TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
845. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány Vadászatfejlesztési Költségvetési Alapjából származó eszközök
2022. évi felosztásáról
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