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2. szakasz

A felsőoktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
88/2017., 27/2018. – más törvény, 73/2018., 67/2019., 6/2020. – más
törvény és 11/2021. szám – autentikus értelmezés) 99. szakaszának 3.
bekezdése és 137. szakaszának 1. bekezdése, valamint a Tartományi
Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos
Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése
alapján,a Tartományi Kormány, 2021. május 28-án tartott ülésén
HATÁROZATOT
HOZOTT
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI
ALAPÍTÁSÚ SZAKFŐISKOLÁKON
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT
SZAKFŐISKOLAI ALAPKÉPZÉSEK
TANULMÁNYI PROGRAMJAINAK
ELSŐ ÉVÉRE IRATKOZÓ
HALLGATÓK SZÁMÁRÓL
A 2021/2022. TANÉVBEN

A jelen határozat 1. szakaszában említett és az támogató intézkedés
alapján iratkozó
1) fogyatékossággal élő hallgatók,
2) roma nemzetiségű hallgatók,
3) a középiskolai tanulmányaikat külföldön végzett a szerbiai állampolgárságú hallgatók teljes létszáma a 2021/2022. tanévben
911.
3. szakasz
A szakfőiskolák alapképzésének első évére iratkozó hallgatók száma:

1. szakasz
Ez a határozat rendelkezik a Vajdaság Autonóm Tartomány által
alapított szakfőiskolák alapképzései tanulmányi programjainak első
évére iratkozó, a Szerb Köztársaság állampolgárságával rendelkező
hallgatók számáról a 2021/2022. tanévben.

Támogató intézkedés alapján iratkozó hallgatók
Vajdaság AT alapítású szakfőiskola

A költségvetésből
finanszírozott hallgatók
száma

1) fogyatékossággal élő
hallgatók

2) roma nemzetiségű hallgatók

3) a Szerb Köztársaság állampolgára, aki középiskolai tanulmányait
külföldön végezte

1. Műszaki Szakfőiskola – Újvidék

170

2

2

2

2. Műszaki Szakfőiskola – Szabadka

170

2

2

2
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3. Műszaki Szakfőiskola – Nagybecskerek

110

2

2

2

4. Ügyviteli Szakfőiskola - Újvidék

75

1

1

1

5. Óvóképző Szakfőiskola - Újvidék

80

1

1

1

50

1

1

1

80

1

1

1

70

1

1

1

70

1

1

1

875

12

12

12

6. Óvóképző Szakfőiskola – Nagykikinda
7. Sirmium Óvóképző és Ügyviteli
Informatikai Szakfőiskola – Mitrovica
8. Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola Szabadka
9. Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola - Versec
ÖSSZESEN
4. szakasz

Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 612-119/2021
Újvidék, 2021. május 28.

Igor Mirović, s. k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

780.
A felsőoktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
88/2017., 27/2018. – más törvény, 73/2018., 67/2019., 6/2020. – más
törvény és 11/2021. szám – autentikus értelmezés) 99. szakaszának 3.
bekezdése és 137. szakaszának 1. bekezdése, valamint a Tartományi
Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos
Lapja, 37/2014. szám) 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekezdése
alapján,a Tartományi Kormány, 2021. május 28-án tartott ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT
AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM KARAINAK
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT
SZAKFŐISKOLAI ALAPKÉPZÉSEK,
EGYETEMI ALAPKÉPZÉSEK
ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSEK
TANULMÁNYI PROGRAMJAINAK
ELSŐ ÉVÉRE IRATKOZÓ
HALLGATÓK SZÁMÁRÓL A 2021/2022. TANÉVBEN
1. szakasz
Jelen határozat rendelkezik a Vajdaság autonóm tartományi alapítású Újvidéki Egyetem karainak Vajdaság Autonóm Tartomány
költségvetéséből finanszírozott szakfőiskolai alapképzések, egyetemi
alapképzések és egyetemi osztatlan alapképzések tanulmányi programjainak első évére iratkozó, a Szerb Köztársaság állampolgárságával rendelkező hallgatók számáról a 2021/2022. tanévben.
2. szakasz
A jelen határozat 1. szakaszában említett, és a támogató intézkedés
alapján iratkozó
1) fogyatékossággal élő hallgatók,
2) roma nemzetiségű hallgatók,
3) a középiskolai tanulmányaikat külföldön végzett szerbiai állampolgárságú hallgatók teljes száma a 2021/2022. tanévben
5.650.
3. szakasz
Az Újvidéki Egyetem karainak Vajdaság Autonóm Tartomány
költségvetéséből finanszírozott szakfőiskolai alapképzések, egyetemi
alapképzések és egyetemi osztatlan alapképzések tanulmányi programjainak első évére a 2021/2022. tanévben iratkozó hallgatók száma:

2021. május 28.

HIVATALOS LAPJA VAT

23. szám - 1243 oldal
Támogató intézkedés alapján iratkozó hallgatók

SZAKFŐISKOLAI ALAPKÉPZÉSEK,
A költségvetésből
EGYETEMI ALAPKÉPZÉSEK ÉS EGYETE- finanszírozott hallgatók
MI OSZTATLAN ALAPKÉPZÉSEK
száma

KAR

1) fogyatékossággal
élő hallgatók

2) roma nemzetiségű hallgatók

3) a Szerb Köztársaság állampolgára, aki középiskolai tanulmányait
külföldön végezte

Költségvetés

MEZŐGAZDASÁGI KAR

565

6

6

6

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

544

5

5

5

TECHNOLÓGIAI KAR

225

2

2

2

JOGTUDOMÁNYI KAR

177

2

2

2

ORVOSTUDOMÁNYI KAR

445

4

4

4

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KARA

1483

15

15

15

489

5

5

5

713

7

7

7
2

KÖZGAZDASÁGI KAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI-MATEMATIKAI KAR
MŰVÉSZETI AKADÉMIA

154

2

2

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

110

1

1

1

MIHAJLO PUPIN MŰSZAKI KAR

250

2

2

2

SPORT- ÉS TESTNEVELÉSI KAR

163

2

2

2

112

1

1

1

55

1

1

1

5485

55

55

55

PEDAGÓGIAI KAR
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ
KAR
ÖSSZESEN

4. szakasz
Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 612-121/2021
Újvidék, 2021. május 28.

Igor Mirović, s. k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

781.
A felsőoktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye,
88/2017., 27/2018. – más törvény, 73/2018., 67/2019., 6/2020. – más
törvény és 11/2021. szám – autentikus értelmezés) 99. szakaszának 3.
bekezdése és 137. szakaszának 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, 2021. május 28-án tartott
ülésén

HATÁROZATOT
HOZOTT
AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM KARAINAK
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT
MESTERKÉPZÉSEK ÉS DOKTORI
TANULMÁNYOK ELSŐ ÉVÉRE IRATKOZÓ
HALLGATÓK SZÁMÁRÓL A 2021/2022. TANÉVBEN
1. szakasz
Ez a határozat rendelkezik a Vajdaság autonóm tartományi alapítású Újvidéki Egyetem Karainak Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből finanszírozott mesterképzések és doktori tanulmányok
első évére iratkozó, a Szerb Köztársaság állampolgárságával rendelkező hallgatók számáról a 2021/2022. tanévben.
2. szakasz
Az Újvidéki Egyetem Karainak Vajdaság Autonóm Tartomány
költségvetéséből finanszírozott mesterképzési és doktori tanulmányok
első évére összesen 2.878 hallgató iratkozhat.
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A MESTERKÉPZÉS ÉS DOKTORI TANULMÁNYOK ELSŐ ÉVÉRE ÍRATKOZÓ HALLGATÓK SZÁMA KARONKÉNT:
MESTERKÉPZÉS

A költségvetésből finanszírozott
hallgatók száma

KAR
MEZŐGAZDASÁGI KAR

120

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

319

TECHNOLÓGIAI KAR

123

JOGTUDOMÁNYI KAR

45

ORVOSTUDOMÁNYI KAR

10

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KARA

979

KÖZGAZDASÁGI KAR

181

TERMÉSZETTUDOMÁNYI-MATEMATIKAI KAR

450

MŰVÉSZETI AKADÉMIA

130

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

76

MIHAJLO PUPIN MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KARA

86

SPORT- ÉS TESTNEVELÉSI KAR

31

PEDAGÓGIAI KAR

30

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR

25

AZ ÚE KERETEIBE TARTOZÓ INTERDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYOK

7

ÖSSZESEN

2.612

DOKTORI TANULMÁNYOK

A költségvetésből finanszírozott
hallgatók száma

KAR
MEZŐGAZDASÁGI KAR

30

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

3

TECHNOLÓGIAI KAR

27

JOGTUDOMÁNYI KAR

0

ORVOSTUDOMÁNYI KAR

25

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KARA

67

KÖZGAZDASÁGI KAR

6

TERMÉSZETTUDOMÁNYI-MATEMATIKAI KAR

43

MŰVÉSZETI AKADÉMIA

18

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

5

MIHAJLO PUPIN MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KARA

9

SPORT- ÉS TESTNEVELÉSI KAR

5

PEDAGÓGIAI KAR

8
ÖSSZESEN

246

SZAKFŐISKOLAI MESTERKÉPZÉS

A költségvetésből finanszírozott
hallgatók száma

KAR
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KARA

18
ÖSSZESEN

18

SZAKIRÁNYÚ TANULMÁNYOK

A költségvetésből finanszírozott
hallgatók száma

KAR
2

MŰVÉSZETI AKADÉMIA
ÖSSZESEN

2

A MESTERKÉPZÉSRE, A DOKTORI TANULMÁNYOKRA A SZAKFŐISKOLAI MESTERKÉPZÉSRE ÉS SZAKIRÁNYÚ TANULMÁNYOKRA IRATKOZÓ ELSŐ ÉVES HALLGATÓK SZÁMA: 2.878.
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783.

3. szakasz
A tanulmányaikat Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből
finanszírozott státuszú, alapképzésre az támogató intézkedés alapján
iratkozó és tanulmányaikat elvégző fogyatékossággal élő tanulók,
illetve roma nemzetiségű hallgatók, az Újvidéki Egyetem karainak
Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből finanszírozott mesterképzéseinek első évére a 2021/2022. tanévben a fogyatékossággal
élő, illetve a roma nemzeti kisebbség tagjaira vonatkozó támogató intézkedések programja alapján iratkoznak.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet
(VAT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 4.
pontja, 35. szakasza és 36. szakaszának 7. bekezdése, illetve A „Legjobb Vajdaságból” védjegy létrehozásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 20/2021. szám) 6. szakasza alapján,a Tartományi Kormány 2021. május 28-i ülésén
SZABÁLYZATOT
HOZOTT
A „LEGJOBB VAJDASÁGBÓL” VÉDJEGY
ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁRSÁRÓL,
FELTÉTELEIRŐL, MÓDJÁRÓL
ÉS ANNAK HASZNÁLATÁRÓL

4. szakasz
Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 612-120/2021
Újvidék, 2021. május 28.

Igor Mirović, s. k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

1. szakasz
Jelen Szabályzat rendelkezik a „Legjobb Vajdaságból” védjegy (a
továbbiakban: Védjegy) odaítélésének eljárásáról, feltételeiről, módjáról és annak használatáról, azon bizalom jeleként, amely a termék,
a szolgáltatás, a program vagy a rendezvény sajátos tulajdonságát hivatott jelölni.

782.

2. szakasz

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 2. bekezdése, valamint A Vajdaság Autonóm Tartomány 2021-2027. évi időszakára vonatkozó fejlesztési program tervezete kidolgozási folyamatának megkezdéséről szóló határozat (Vajdaság
AT Hivatalos Lapja, 8/2021. szám) 2. szakasza alapján, figyelemmel A
Szerb Köztársaság tervezési rendszeréről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2018. szám) 8. szakaszára, illetve Az autonóm
tartomány és a helyi önkormányzat fejlesztési tervének kötelező elemeiről szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2020. szám) 2.
szakaszára a Tartományi Kormány 2021. május 28-án megtartott ülésén
HATÁROZATOT
HOZOTT
A VAJDASÁG AT 2021-2027. 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 2021-2027. 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.
szám) 4. szakaszának 9. bekezdése a következőképpen módosul:
-

23. szám - 1245 oldal

A Védjegy használati jogának megszerzésére vonatkozó eljárást a
gazdaság és a turizmus ügyeiben illetékes tartományi közigazgatási
szerv (a továbbiakban: Titkárság) bonyolítja le.
3. szakasz
A Védjegy használati jogának megszerzésére vonatkozó eljárás a
Védjegy használati jogának megszerzésére irányuló pályázattal veszi
kezdetét (a továbbiakban: Pályázat), amelyet a Titkárság hirdet meg.
A Pályázat az év folyamán több alkalommal is meghirdethető, melyet
közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában, egy
a Vajdaság Autonóm Tartomány egész területét lefedő tömegtájékoztatási eszközben és a költségvetési eszközök felhasználóinak weboldalán.
A Pályázat tartalmazza a pályázók körére vonatkozó adatokat, a pályázási feltételeket, illetve a pályázati eljárás lebonyolítása szempontjából szükséges egyéb adatokat is.
4. szakasz
A pályázati formanyomtatvány a termékek, a szolgáltatások, a programok és a rendezvények tekintetében a termelő, a szolgáltató vagy
a program, illetve rendezvény szervezője (a továbbiakban: Pályázó)
nyújtja be, írásos vagy elektronikus formában, a Védjegy használatára
vonatkozó kérelem megnevezésű formanyomtatványon.
A Pályázati formanyomtatvány kinézetét a Titkárság állapítja meg.
A Pályázatra benyújtandó dokumentáció üzleti titoknak minősül és
kizárólag az ezen Szabályzat alapján a pályázatokkal kapcsolatosan
eljáról személyek számára elérhető.
5. szakasz

Aleksandra Radak, tartományi pénzügyi titkárhelyettes.

A Pályázók a Pályázati formanyomtatványt, a kísérő dokumentációval együtt a Felügyelő Testületnek küldik meg.

2. szakasz
Jelen határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában
való közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 02-53/2021-2

Újvidék, 2021. május 28.
Igor Mirović, s.k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

A Felügyelő Testület közbeszerzési eljárás útján kerül kiválasztásra, amelyet a Titkárság hirdet meg és bonyolít le.
A Felügyelő Testület az alábbi teendőket hivatott ellátni:
-

megállapítja a dokumentációt, valamint a pályázatra benyújtandó formanyomtatványok kinézetét és tartalmát,
- elvégzi a Pályázóktól a kísérő dokumentációval ellátott pályázati kérelmek begyűjtését,
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- felülvizsgálja a Pályázat feltételeinek teljesülését, a termékekre
és a szolgáltatásokra vonatkozó pályázatok tekintetében,
- elvégzi a termék és a szolgáltatás sajátos tulajdonságainak a
pályázat tárgyát képező adatokkal történő összehangoltsága ellenőrzésének teendőit,
- kidolgozza a termék és a szolgáltatás sajátos tulajdonságainak
a pályázat tárgyát képező adatokkal történő összehangoltságára
vonatkozó tanulmányt (a továbbiakban: Tanulmány) és
- a közbeszerzési eljárásban meghatározott egyéb teendőket is ellát.
6. szakasz
A programokra és a rendezvényekre vonatkozó pályázati kérelmek
tekintetében, a feltételek teljesülése sajátos ellenőrzésének (a továbbiakban: sajátos ellenőrzés) elvégzése céljából a Felügyelő Testület ezen
pályázati kérelmeket a kísérő dokumentációval együtt megküldi a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezetnek.
A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet a Titkárság Pályázatának
szükségletére Szabályzatot hoz a sajátos ellenőrzés lebonyolításának
módjáról, amely rendezni hivatott: a sajátos ellenőrzés lebonyolításának eljárását, a sajátos ellenőrzésről szóló jelentés tartalmát és a sajátos ellenőrzés lebonyolítása szempontjából jelentős egyéb kérdéseket
is.
A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet a sajátos ellenőrzés lebonyolítása céljából Sajátos Ellenőrzési Bizottságot alakíthat, melynek
tagjai térítésre jogosultak.
A sajátos ellenőrzés elvégzését követően a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet jelentést készít a sajátos ellenőrzésről (a továbbiakban:
Jelentés).
7. szakasz
A Védjegy használati jogának érvényesítésére vonatkozó általános
feltételek:
Kötelező feltételek, melyeket a termékek és a szolgáltatások kötelesek teljesíteni:
-

-

a termékeknek éa a szolgáltatásoknak kötelezően meg kell felelniük a tremelésre és a szolgáltatásokra, illetve az ezek kereskedelembe helyezésére vonatkozó illetékes dokumentumok által előírt feltételeknek,
az élelmiszeripari termékeknek és a vendéglátóipari szolgáltatásoknak kötelezően meg kell felelniük a HACCP szabvány követelményeinek,
az organikus termékeknek kötelezően rendelkezniük kell az organikus termelésre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal,
a termékek mennyiségének és a szolgáltatások mértékének kötelezően folytonosan követnie kell a piaci szükségleteket,
a terméknek és a szolgáltatásnak kötelezően rendelkezniük kell
egy szakmailag megtervezett vizuális identitással.

További feltételek, melyeknek a termelők vagy a szolgáltatók kötelesek megfelelni:
- tanúsitványozott HACCP alapelvek,
- tanúsítványozott IS0 9001 minőségirányítási rendszer,
- tanúsítványozott ISO 14001 környezetvédelem-irányítási rendszer,
- tanúsítványozott ISO 45001 munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi-irányítási rendszer,
- tanúsítványozott Global Gap rendszer (a mezőgazdasági gazdaságok számára).
Kötelező feltételek, melyeket a programoknak és a rendezvényeknek kötelezően teljesíteniük kell:
- kapcsolatban állnak a gazdasággal és a turizmussal,
- legalább 2 éve folyamatosan megrendezésre kerülnek,
- a program vagy a rendezvény legalább 1 napig tart.
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8. szakasz

A Felügyelő Testület a Tanulmány összeállítását követően, megküldi a Titkárságnak a Tanulmányt a kísérő dokumentációval együtt.
A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet a Jelentés elkészítését követően megküldi a Titkárságnak a Jelentést a kísérő dokumentációval
együtt.
A Védjegy használatára vonatkozó feltételek teljesülésének megállapítása céljából a gazdaság és a turizmus ügyeiben illetékes tartományi titkár (a továbbiakban: Titkár) határozattal megalakítja a Védjegy
Használatára Vonatkozó Feltételek Teljesülésének Megállapításával
Foglalkozó Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).
A Tanácsnak 7 tagja van, amelyet az alábbiak alkotnak: két képviselő a Titkárság soraiból és a Védjegy odaítélésre vonatkozó tárgykörrel
foglalkozó öt szakember.
A Tanács meghozza az Ügyrendjét.
A Tanács tagjai munkájukért térítésre jogosultak.
A Tanács szükségleteit szolgáló szakmai és adminisztratív ügyeket
a Titkárság végzi.
9. szakasz
A Tanács az alábbi ügyeket látja el:
1) megvitatja a Felügyelő Testület tanulmányát és a Vajdasági
Idegenforgalmi Szervezet jelentését,
2) elvégzi a megküldött dokumentáció, a tanulmány és a jelentés
szakmai ellenőrzését,
3) javsolja a Tartományi Kormánynak a Védjegy használatának
jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalát.
10. szakasz
A Tartományi Kormány a Tanács javaslatára, illetve a jelen szabályzattal összhangban lebonyolított eljárást követően meghozza a Védjegy használatának jóváhagyásáról szóló határozatot.
A Védjegy használati jogát hároméves időtartamra ítélik oda.
A Védjegy használóinak jogukban áll megújítani a Védjegy használati jogának meghosszabítására vonatkozó kérvényüket.
A Tartományi Kormány határozatot hoz a Védjegy használati jogának megszűnéséről a Tanács javaslatára, a Védjegy használójának
kérelmére vagy amennyiben megállapítást nyer, hogy a termék, a szolgáltatás, a program vagy az esemény, amely a Védjegyet viseli, vagy
a Védjegy felhasználója megszűnik megfelelni a jelen Szabályzat 7.
szakaszában feltüntetett feltételeknek.
11. szakasz
A Védjegy használója – a termelő köteles a terméket, amelyre a
Védjegyet odaítélték, a termék csomagolásán látható helyen a Védjeggyel megjelölni.
A Védjegy használója – szolgáltató, akinek a Védjegyet odaítélték
köteles a szolgáltatás nyújtásának helyszínén, láthatóan és egyértelmű
módon feltüntetni, hogy a szolgáltatás a Védjegy hordozója.
A Védjegy használója – a promram vagy a rendezvény szervezője
köteles a Védjegyet a rendezvény megszervezésének helyszínén látható helyen, ahogyan a reklámanyagán is egyérteműen feltüntetni.
12. szakasz
A Titkárság nyilvántartást vezet a Védjegy használati jogáról szóló
kiadott határozatokról, amely tartalmazza a megjelölt termék, szolgáltatás, program vagy rendezvény, illetve a Védjegy használójának
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adatait, ahogyan a Védjegy használatával kapcsolatos egyéb szükséges adatokat is.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő nyilvántartásból való törlésre az ezen Szabályzat 10. szakaszában említett határozat alapján
kerül sor.
A Védjegy használóinak jegyzékét a Titkárság weboldalán teszik
közzé.
13. szakasz
A jelen Szabályzat alkalmazásának felügyeletét a Titkárság végzi.
14. szakasz
Jelen szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételt követő nyolcadik napon lép hatályba.
TARTOMÁNYI KORMÁNY
127 Szám: 9-13/2021
Újvidék, 2021. május 28.

Igor Mirović, s. k.
a Tartományi Kormány
ELNÖKE

784.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény, 10/2019.
és 6/2020. szám) 185. szakaszának 1. bekezdése alapján, figyelemmel
a törvény 28. szakaszának 6. bekezdésére, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT
Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más határozat, 37/2016., 29/2017.,
24/2019. és 66/2020. szám) 15. szakasza, 16. szakaszának 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. bekezdése és 37. szakaszának 4. bekezdése
alapján, a tartományi titkár
SZABÁLYZATOT
HOZOTT
A VAJDASÁG AUTONÓM
TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
2021/2022. ISKOLAÉVRE
VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRÁRÓL
1. szakasz
Ez a Szabályzat határozza meg a 2021/2022. iskolaév folyamán a
Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolákban az oktató-nevelő tevékenység teljesítésének és a tanulók iskolaszüneteinek
időpontját és tartalmát.
Az oktató-nevelői tevékenységnek az általános iskolai tantervben
és programban szereplő egyéb kötelező és fakultatív formáit az éves
munkaprogramban kell tervezni.
2. szakasz
Az általános iskolában a tanítás, valamint az oktató-nevelő tevékenység egyéb formái két félévben valósulnak meg.
Az első félév 2021. szeptember 1-jén kezdődik és 2021. december
23-án fejeződik be. Az első félévben a tanítási napok száma 80.
A második félév 2022. január 17-én kezdődik és az alábbiak szerint
ér véget:
- 2022. június 7-én a nyolcadik osztályos tanulók számára, és a
tanítási napok száma 90, illetve
- 2022. június 21-én az elsőtől a hetedik osztályos tanulók számára, és a tanítási napok száma 100.

23. szám - 1247 oldal
3. szakasz

Az elsőtől a hetedik osztályos tanulók tanterve és programja 36 ötnapos tanítási héten valósul meg, illetve a tanítási napok száma 180.
A nyolcadik osztályos tanulók tanterve és programja 34 ötnapos tanítási héten valósul meg, illetve a tanítási napok száma 170.
Amennyiben a tanulók és a dolgozók biztonságának, illetve egészségének veszélyeztetettségéből eredően nem lehet megvalósítani az
oktató-nevelő munka kötelező formáit a tanítási hetek és tanítási napok teljes számában éves szinten, lehetőség van a megállapított ötnapos tanítási hetek, illetve tanítási napok meghatározott számától való
5%-os eltérésre.
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák
2021/2022. iskolaévi iskolai naptárának táblázatos áttekintése, amely
a Szabályzat szerves része és a mellékletben található, féléves és negyedéves bontásban készült.
A tanítási napok száma az első negyedévben 40, a második negyedévben 40, a harmadik negyedévben 50. A negyedik negyedévben az
elsőtől a hetedik osztályos tanulók számára a tanítási napok száma
50, a nyolcadik osztályos tanulók számára pedig 40, ez alól kivételt
képez, ha a tanulók és a dolgozók biztonságának, illetve egészségének
veszélyeztetettségéből eredően nem lehet biztosítani, hogy a hét minden napja az éves munkaprogramban megállapított számú alkalommal
szerepeljen.
4. szakasz
Az alapfokú zeneiskola és balettiskola hetente hat tanítási napon is
folytathat tanítást az iskola éves munkaterve szerint, a törvény alapján.
Amennyiben a tanulók és a dolgozók biztonságának, illetve egészségének veszélyeztetettségéből eredően nem lehet megvalósítani az
oktató-nevelő munka kötelező formáit a tanítási hetek és tanítási napok teljes számában éves szinten, lehetőség van a megállapított ötnapos tanítási hetek, illetve tanítási napok meghatározott számától való
5%-os eltérésre.
5. szakasz
A tanítási időszakban az iskola az éves munkaprogramjába legfeljebb négy tanítási szombatot iktathat be, a következő esetekben:
-

ha az iskolanapot tanítási napon ünnepelik, vagy
ha a tanítási napon az iskola tanulóinak többsége egyidejűleg
tanulmányi kiránduláson vagy más tevékenységben vesz részt,
vagy
- ha a tanítási napon a tanulók többsége sporteseményen vagy
társadalmi rendezvényen vesz részt, vagy az iskola verseny, társadalmi- vagy sportrendezvény házigazdája, vagy
- ha vallási ünnepen vagy a Szerb Köztársaság bizonyos nemzeti
kisebbségének nemzeti tanácsa által megállapított nemzeti kisebbségi ünnepen a tanulók vagy a foglalkoztatottak nagyobb
létszámú távolmaradása miatt nehézségek merülnek fel a tanítási folyamatban.
A jelen szakasz 1. bekezdése értelmében elmulasztott tanítási napot
pótló munkaszombatot abban a negyedévben kell kijelölni, amelyikben a tanítási nap elmaradt.
Az iskolai naptártól való minden más eltérés esetén, az iskola köteles Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törvény, 10/2019. és
6/2020. szám) 28. szakaszának 5. bekezdése és 105. szakaszának 3. és
4. bekezdése szerint eljárni.
6. szakasz
A iskolaév folyamán a tanulók téli, tavaszi és nyári szünetet kapnak.
A téli szünet 2021. december 24-én kezdődik és 2022. január 16-án ér véget.
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A tavaszi szünet 2022. április 15-én kezdődik és 2022. április 25-én
ér véget.
Az elsőtől a hetedik osztályos tanulók számára a nyári szünidő
2022. június 22-én kezdődik és 2022. augusztus 31-én fejeződik be.
A nyolcadik osztályos tanulók számára a nyári szünidő a záróvizsga
befejeztével kezdődik és 2022. augusztus 31-én ér véget.
7. szakasz

- bunyevác nemzeti közösség:
* február 2-a, a Veliko prelo napja
* február 23-a, az első nemzeti tanács megválasztásának napja
* augusztus 15-e, Dužijanca napja és
* november 25-e, a szerbek, bunyevácok és a többi szláv nép
nagy nemzetgyűlése megtartásának napja Újvidéken, 1918-ban
-

Az első, illetve a második félév befejeztével a tanulmányi eredmények közlése és az értesítőkönyvek, bizonyítványok és oklevelek
kiosztása az iskola éves munkatervében megállapított időpontban történik.
8. szakasz
Az iskolák az állami és a vallási ünnepeket A Szerb Köztársaságban
az állami és más ünnepekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 43/2001., 101/2007. és 92/2011. szám) alapján ünnepelik.
Az iskolák megünnepelik, illetve megemlékeznek:
- a II. világháború szerb áldozatainak emléknapját - október 21e, munka- és tanítási nap,
- a tanügyi dolgozók napját - november 8-a,
- az első világháborút lezáró békekötés napját - november 11-e,
munkaszüneti, nem tanítási nap,
- Szent Száva – az iskolák védőszentjének napját - január 27-e,
munkanap, nem tanítási nap,
- a Gyertyaszentelőt – Szerbia államiságának napját - február 15e, és amelyet 2022. február 15-én és 16-án ünnepelnek, mint
munkaszüneti, nem tanítási napot,
- a holokausztra, a népirtás és a második világháborúban a fasizmus más áldozatainak emléknapjára - április 22-e, munka- és
tanítási nap,
- a munka ünnepét - május 1-je, és amelyet 2022. május 1-jén,
2-án, valamint 3-án ünnepelnek, mint nem tanítási napot,
- a győzelem napját - május 9-e, munka- és tanítási nap.
9. szakasz
A tanulók és az iskola dolgozói a következő vallási ünnepeken jogosultak távol maradni a tanításról, illetve a munkáról:
- a pravoszláv vallásúak - a család védőszentje ünnepének első
napján,
- a vallási ünnepeket a Gergely-naptár, illetve a Julián-naptár
szerint ünneplő vallásfelekezetek tagjai – a karácsony első napján, illetve a húsvéti ünnepeken nagypéntektől kezdve az ünnep
második napjával bezárólag,
- az iszlám közösség tagjai – 2022. május 2-án, a ramadán első
napján és 2022. július 20-án, az áldozati ünnep első napján,
- a zsidó közösség tagjai - 2021. szeptember 16-án, a jom kippur
első napján és 2022. április 16-án, a paszha/pészah első napján.
10. szakasz
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak határozatai a következő nemzeti kisebbségi nemzeti ünnepeket állapítják meg:
-

-
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horvát nemzeti közösség:
* március 19-e, Szent József ünnepe
* június 19-e, Ivan Antunović szabadkai püspök születésének
napja
* október 16-a, Jelasics József bán születésének napja és
* december 15-e, a Horvát Nemzeti Tanács megalakításának
napja

- román nemzeti közösség:
*január 15-e, Mihai Eminescu nemzeti költő születésének napja
* szeptember 4-e, Nagyboldogasszony ünnepe
* december 1-je, Románia nemzeti ünnepe és
* december 7-e, a Nemzeti Tanács napja
-

ruszin nemzeti közösség:
* január 17-e, a ruszinok napja

- ukrán nemzeti közösség:
* május 17-e, a szerbiai ukrán közösség napja és
* október 14-e, az ukrán hősök napja
- macedón nemzeti közösség:
* augusztus 2-a, Illés-nap – Macedónia törökök elleni népfelkelésének napja
* szeptember 8-a, a Macedón Köztársaság államiságának napja
* október 11-e, a harcosok napja és
* december 16-a, a Nemzeti Tanács napja
- német nemzeti közösség:
* december 15-e, a Nemzeti Tanács megalakításának napja
-

roma nemzeti közösség:
* január 14-e, Vasilica
* március harmadik péntekje - Bibija
* április 8-a, nemzetközi roma nap és
* május 6-a, Szent György-napja

- bolgár nemzeti közösség:
* március 3-a, a török rabság alóli felszabadulás napja
* május 24-e, Cirill és Metód napja és
* november 1-je, a népébresztők napja
- cseh nemzeti közösség:
* február 4-e, a cseh irodalom napja
* március 28-a, az oktatás napja
* május 16-a, a Nemzeti Tanács napja
* szeptember 28-a, a csehek napja (Szent Vencel) és
* október 4-e, a cseh nyelv napja
- szlovák nemzeti közösség
* augusztus első hétvégéje – a szlovák népi ünnepek napja.
11. szakasz

magyar nemzeti közösség:
* március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
napja
* augusztus 20-a, Szent István-napja és
* október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének napja

A téli szünet idején az iskola tervezhet emelt szintű oktatást és pótoktatást a tanulók számára.

bosnyák nemzeti közösség:
* május 11-e, a bosnyák nemzeti zászló napja
* a ramadán első napja
* az áldozati ünnep első napja és
* november 20-a, a ZAVNOS (a sandžaki népfelszabadítás antifasiszta tanácsának) napja.

12. szakasz

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett emelt szintű oktatás és
pótoktatás óraszámáról, a bevont tanulók számáról és az órarendről az
igazgató dönt a tantestület javaslatára.

A nyolcadik osztályos tanulók 2022. március 25-én, pénteken és
2022. március 26-án, szombaton próba záróvizsgát, 2022. június 22én, szerdán, 2022. június 23-án, csütörtökön és 2022. június 24-én,
pénteken pedig záróvizsgát tesznek.
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13. szakasz

Az iskola köteles az éves munkatervével az iskolaév folyamán két
munkanapot (szombat – 2021. szeptember 11-én vagy 2021. szeptember 18-án az első félévben, és szombat – 2022. május 14-én vagy 2022.
május 21-én, a második félévben) előirányozni a választható tantárgy
(polgári nevelés, hitoktatás és más) tevékenységei, illetve a tanításon
kívüli tevékenységek, sporttevékenységek, ökológiai és környezetvédelmi, valamint művelődési-művészeti tevékenységek megszervezésére és megvalósítására, mint például:
- vallási létesítmények – egyházak, kolostorok, templomok látogatása,
- múzeum, galéria, emlékgyűjtemény látogatása,
- tájház, történelmi helyszín látogatása,
- nemzeti park, természetvédelmi rezervátum látogatása,
- az iskola és környezete fásítása és rendezése céljából szervezett
cselekmények,
- tevékenységek a lokális közösségben,
- sporttalálkozók,
- iskolatalálkozók,
- képző és kreatív műhelyek szervezett látogatása,
- mini kutatóprojektek szervezése,
- tagozatok közti szórakoztató barátkozás.
Az iskola éves munkatervébe be kell tervezni azt a napot, amelyen
a tanulók számára megszervezi az újvidéki Útmutató (Putokazi) elnevezésű Nemzetközi Oktatási Kiállítás látogatását. Ha ez a tevékenység
tanítási napon történik, az iskola köteles meghatározni a mulasztott
oktató-nevelő munka pótlásának módját a látogatás szerinti félév végéig.
Az általános iskolák tanulói számára szervezett köztársasági versenyek kiválasztását és beosztását, az általános iskolai tanulók versenyeire és szemléire vonatkozó program, valamint Az általános iskolás és
középiskolás tanulók 2021/2022. iskolaévi versenyeinek és szemléinek
szervezéséről szóló szakmai utasítás határozza meg.
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Azoknak a tanulóknak a számára, akik nem vesznek részt versenyeken, az említett napok tanítási napok.
14. szakasz
A tanítás 2021. október 6-án, szerdán, a pénteki órarend szerint folyik.
A tanítás 2022. április 2-án, szombaton, a hétfői órarend szerint
folyik.
15. szakasz
Az Oktatás és Nevelés Minőségének Értékelésével Foglalkozó Intézet a 2021/2022. iskolaév folyamán néhány nemzetközi kutatást fog
lebonyolítani, éspedig:
· ICCS 2022 – a 2022. március 21-től 2022. április 21-ig terjedő
időszakban,
· TIMMS – a 2022. március 1-jétől 2022. április 15-ig terjedő
időszakban,
· ICILIS – a 2022. év februárjától áprilisig terjedő időszakban.
16. szakasz
Ez a Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét
követő nyolcadik napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010.,
99/2014., 47/2018. és 30/2018. szám – más törvény) 53. szakaszának 2.
bekezdése alapján közzé kell tenni Az SZK Hivatalos Közlönyében is.
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság
Szám: 128-610-1/2021-01
Újvidék, 2021. május 28.

Szakállas Zsolt, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

Szám: 128-610-1/2021-01
Újvidék, 2021. május 28.
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 2021/2022. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRA
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Az iskolaév 2021. szeptember 1-jén, szerdán
kezdődik.
A tanítás 2021. október 6-án, szerdán a pénteki
órarend szerint folyik.
Az első félév 2021. december 23-án, csütörtökön
fejeződik.
A második félév 2022. január 17-én, hétfőn
kezdődik.
A tanítás 2022. április 2-án, szombaton a hétfői
órarend szerint folyik.
Tavaszi szünet – 2022. április 15-25.
Az iskolaév a következőképpen fejeződik be:
2022. június 7-én – a nyolcadik osztályos tanulók
számára
2022. június 21-én – az elsőtől a hetedik osztályos
tanulók számára.
2022. június 22-24. – záróvizsga a nyolcadik osztályos
tanulók számára

2022. január 1–2. - Új év
2022. január 7. - Karácsony
első napja, Julián-naptár szerint
ünneplő vallásfelekezetek tagjai
számára
2022. január 27. - Szent Száva
– az iskolák védőszentjének
napja – munkanap, nem tanítási
nap
2021. október 21. - A II.
világháború szerb áldozatainak
emléknapja
2022. február 15-16. –
Gyertyaszentelő – Szerbia
államiságának napja

2021. november 11. - Az első
világháborút lezáró békekötés
napja – munkaszüneti nap
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2022. április 22. - A
holokauszt, a népirtás és a
második világháborúban a
fasizmus más áldozatainak
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Szent Száva - az iskolák védőszentjének ünnepe (munkanap, nem
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A negyedév vége

A félév és a tanév kezdete és vége
Tanulói szünet
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Próba záróvizsga és záróvizsga a nyolcadik osztályos tanulók számára
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785.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018.– más törvény, 10/2019. és 6/2020.
szám) 185. szakaszának 1. bekezdése alapján, figyelemmel a törvény 28.
szakaszának 6. bekezdésére, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló
tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014.,
54/2014. – más határozat, 37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám)
15. szakasza, 16. szakaszának 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. bekezdése
és 37. szakaszának 4. bekezdése alapján, a tartományi titkár
SZABÁLYZATOT
HOZOTT
A VAJDASÁG AUTONÓM
TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ KÖZÉPISKOLÁK
2021/2022. ISKOLAÉVI ISKOLAI NAPTÁRÁRÓL
1. szakasz
A jelen Szabályzat megállapítja a 2021/2022. iskolaév folyamán a
Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolákban az oktató-nevelő tevékenység (elméleti oktatás, gyakorlati oktatás, gyakorlatok) teljesítésének és a tanulók iskolaszüneteinek időpontját és tartamát.

23. szám - 1251 oldal

Amennyiben a tanulók és a dolgozók biztonságának, illetve egészségének veszélyeztetettségéből eredően nem lehet megvalósítani az
oktató-nevelő munka kötelező formáit a tanítási hetek és tanítási napok teljes számában éves szinten, lehetőség van a megállapított ötnapos tanítási hetek, illetve tanítási napok meghatározott számától való
5%-os eltérésre.
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2021/2022.
iskolaévi iskolai naptárának táblázatos áttekintése, amely a jelen Szabályzat szerves részeként a mellékletben található, féléves és negyedéves bontásban van.
A tanítási napok száma az első negyedévben 40, a második negyedévben 40, a harmadik negyedévben 52.
A negyedik negyedévben a gimnáziumok és a négyéves szakközépiskolák első, második és harmadik osztályos tanulói, illetve a hároméves
szakiskolák első és második osztályos tanulói számára a tanítási napok
száma 53, a hároméves szakiskolák harmadik osztályos tanulói számára
és a négyéves szakközépiskolák negyedik osztályos tanulói számára 38,
illetve a gimnázium negyedik osztályos tanulói számára pedig 33.
4. szakasz

Az oktató-nevelő tevékenységnek a középiskolai tantervben és
programban előirányzott más kötelező és fakultatív formáit az évi
munkaprogramban kell tervezni.

A művészeti iskolák első, második, harmadik és negyedik osztályában a tantervet és programot az iskola éves munkaprogramja szerint
öt- vagy hatnapos tanítási héten teljesítik, a törvény alapján.

2. szakasz

Amennyiben a tanulók és a dolgozók biztonságának, illetve egészségének veszélyeztetettségéből eredően nem lehet megvalósítani az
oktató-nevelő munka kötelező formáit a tanítási hetek és tanítási napok teljes számában éves szinten, lehetőség van a megállapított ötnapos tanítási hetek, illetve tanítási napok meghatározott számától való
5%-os eltérésre.

A középiskolában a tanítást, valamint az oktató-nevelő tevékenység
egyéb formáit két félévben kell megvalósítani.
Az első félév 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2021. december
23-án ér véget. Az első félévben a tanítási napok száma 80.
A második félév 2022. január 10-én kezdődik, és a következőképpen fejeződik be:
- 2022. május 24-én a gimnáziumok negyedik osztályos tanulói
számára, a tanítási napok száma 85,
- 2022. május 31-én a négyéves szakközépiskolák negyedik osztályos és a hároméves szakközépiskolák harmadik osztályos tanulói számára, a tanítási napok száma 90, illetve
- 2022. június 21-én, a gimnáziumok és a négyéves szakközépiskolák első, második és harmadik osztályos, valamint a hároméves szakközépiskolák első és második osztályos tanulói számára, a tanítási napok száma 105.
Azoknak a hároméves szakiskoláknak az első és második osztályos tanulói, illetve négyéves szakiskolák első, második és harmadik
osztályos tanulói számára, amely iskoláknak a tantervei és programjai
a szakmai gyakorlat megvalósítását minden tanulóra egyéni megvalósítási terv alapján irányozták elő, a második félév legkésőbb 2022.
augusztus 10-én fejeződik be.
3. szakasz
A jelen Szabályzat 1. szakaszának 1. bekezdésében említett oktató-nevelő tevékenységet a következőképpen kell megvalósítani:
- a gimnáziumokban:
- az első, a második és a harmadik osztályban 37 ötnapos tanítási
héten, illetve 185 tanítási napon,
- a negyedik osztályban 33 ötnapos tanítási héten, illetve 165 tanítási napon;
- a szakközépiskolákban:
- a hároméves iskolák első és második osztályában és a négyéves
iskolák első, második és harmadik osztályában 37 ötnapos tanítási héten, illetve 185 tanítási napon,
- a hároméves iskola harmadik és a négyéves iskola negyedik
osztályában 34 ötnapos tanítási héten, illetve 170 tanítási napon.

5. szakasz
A tanítási időszakban az iskola az éves munkaprogram tervébe legfeljebb négy tanítási szombatot iktathat be, a következő esetekben:
- ha az iskolanapot tanítási napon ünnepelik, vagy
- tanítási napon az iskola tanulóinak többsége egyidejűleg tanulmányi kirándulásra megy, vagy más tevékenységben vesz részt,
vagy
- tanítási napon a tanulók többsége sportrendezvényen vagy társadalmi rendezvényen vesz részt, vagy az iskola verseny, társadalmi vagy sportrendezvény házigazdája, vagy
- vallási ünnepen vagy a Szerb Köztársaság bizonyos nemzeti
kisebbségének nemzeti tanácsa által megállapított nemzeti kisebbségi ünnepen a tanulók vagy a foglalkoztatottak nagyobb
létszámú távolmaradása miatt nehézségek merülnek fel a tanítási folyamatban.
A jelen szakasz 1. bekezdése értelmében elmulasztott tanítási napot
pótló munkaszombatot abban a negyedévben kell kijelölni, amelyikben a nem tanítási napként meghatározott nap is szerepel.
Az iskolanaptártól való minden más eltérés esetén, az iskola köteles Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törvény, 10/2019. és
6/2020. szám) 28. szakaszának 5. bekezdése, valamint 105. szakaszának 3. és 4. bekezdése szerint eljárni.
6. szakasz
A tanév folyamán a tanulók téli, tavaszi és nyári szünetet kapnak.
A téli szünet 2021. december 24-én kezdődik, és 2022. január 10-én
ér véget.
A tavaszi szünet 2022. április 15-én kezdődik és 2022. április 25-én
ér véget.
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A nyári szünidő a gimnáziumok negyedik osztályos tanulói, a négyéves szakközépiskolák negyedik osztályos tanulói és a hároméves
szakközépiskolák harmadik osztályos tanulói számára az érettségi
vizsga/záróvizsga befejeztével kezdődik és 2022. augusztus 31-én ér
véget.
A nyári szünidő a gimnáziumok és a négyéves szakközépiskolák
első, második és harmadik osztályos tanulói számára és a hároméves
szakközépiskolák első és második osztályos tanulói számára 2022. június 22-én kezdődik és 2022. augusztus 31-én ér véget.
7. szakasz
Az első, illetve a második félév befejeztével a tanulmányi eredmények közlése és az értesítőkönyvek, bizonyítványok és oklevelek
kiosztása az iskola éves munkatervében megállapított időpontban történik.
8. szakasz
Az iskolák az állami és a vallási ünnepeket A Szerb Köztársaságban
az állami és más ünnepekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 43/2001., 101/2007. és 92/2011. szám) alapján ünnepelik.
Az iskolák a megünnepelik, illetve megemlékeznek:
- a II. világháború szerb áldozatainak emléknapját - október 21e, munka- és tanítási nap,
- a tanügyi dolgozók napját - november 8-a,
- az első világháborút lezáró békekötés napját - november 11-e,
munkaszüneti, nem tanítási nap,
- Szent Száva – az iskolák védőszentjének napját - január 27-e,
munkanap, nem tanítási nap,
- a Gyertyaszentelőt – Szerbia államiságának napját - február 15e, és amelyet 2022. február 15-én és 16-án ünnepelnek, mint
munkaszüneti, nem tanítási napot,
- a holokausztra, a népirtás és a második világháborúban a fasizmus más áldozatainak emléknapjára - április 22-e, munkanap és
tanítási nap,
- a munka ünnepét - május 1-je, amelyet 2022. május 1-jén, 2-án
és 3-án ünnepelnek, mint nem tanítási napot,
- a győzelem napját - május 9-e, munkanap és tanítási nap.
9. szakasz
A tanulók és az iskola dolgozói a következő vallási ünnepeken jogosultak távol maradni a tanításról, illetve a munkáról:
- a pravoszláv vallásúak - a család védőszentje ünnepének első
napján,
- a vallási ünnepeket a Gergely-naptár, illetve a Julián-naptár
szerint ünneplő vallásfelekezetek tagjai – a karácsony első napján, illetve a húsvéti ünnepeken nagypéntektől kezdve az ünnep
második napjával bezárólag,
- az iszlám közösség tagjai – 2022. május 2-án, a ramadán első
napján és 2022. július 20-án, az áldozati ünnep első napján,
- a zsidó közösség tagjai - 2021. szeptember 16-án, a jom kippur
első napján és 2022. április 16-án, a paszha/pészah első napján.
10. szakasz
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak határozatai a következő nemzeti kisebbségi nemzeti ünnepeket állapítják meg:
- magyar nemzeti közösség:
* március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
napja
* augusztus 20-a, Szent István-napja és
* október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének napja
-

bosnyák nemzeti közösség:
* május 11-e, a bosnyák nemzeti zászló napja
* a ramadán első napja
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*az áldozati ünnep első napja és
*november 20-a, a ZAVNOS (a sandžaki népfelszabadítás antifasiszta tanácsának) napja.
- bunyevác nemzeti közösség:
*február 2-a, a Veliko prelo napja
*február 23-a, az első nemzeti tanács megválasztásának napja
*augusztus 15-e, Dužijanca napja és
* november 25-e, a szerbek, bunyevácok és a többi szláv nép
nagy nemzetgyűlése megtartásának napja Újvidéken, 1918ban
-

horvát nemzeti közösség:
*március 19-e, Szent József ünnepe
* június 19-e, Ivan Antunović szabadkai püspök születésének
napja
*október 16-a, Jelasics József bán születésének napja és
*december 15-e, a Horvát Nemzeti Tanács megalakításának
napja

- román nemzeti közösség:
*január 15-e, Mihai Eminescu nemzeti költő születésének napja
*szeptember 4-e, Nagyboldogasszony ünnepe
*december 1-je, Románia nemzeti ünnepe és
*december 7-e, a Nemzeti Tanács napja
- ruszin nemzeti közösség:
*január 17-e, a ruszinok napja
- ukrán nemzeti közösség:
* május 17-e, a szerbiai ukrán közösség napja és
* október 14-e, az ukrán hősök napja
- macedón nemzeti közösség:
*augusztus 2-a, Illés-nap – Macedónia törökök elleni népfelkelésének napja
*szeptember 8-a, a Macedón Köztársaság államiságának napja
*október 11-e, a harcosok napja és
*december 16-a, a Nemzeti Tanács napja
- német nemzeti közösség:
* december 15-e, a Nemzeti Tanács megalakításának napja
- roma nemzeti közösség:
* január 14-e, Vasilica
* március harmadik péntekje - Bibija
* április 8-a, nemzetközi roma nap és
* május 6-a, Szent György-napja
- bolgár nemzeti közösség:
* március 3-a, a török rabság alóli felszabadulás napja
* május 24-e, Cirill és Metód napja és
* november 1-je, a népébresztők napja
- cseh nemzeti közösség:
*február 4-e, a cseh irodalom napja
*március 28-a, az oktatás napja
*május 16-a, a Nemzeti Tanács napja
*szeptember 28-a, a csehek napja (Szent Vencel) és
*október 4-e, a cseh nyelv napja
- szlovák nemzeti közösség
* augusztus első hétvégéje – a szlovák népi ünnepek napja.
11. szakasz
A téli szünet idején az iskola tervezhet emelt szintű oktatást és pótoktatást a tanulók számára.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett emelt szintű oktatás és
pótoktatás óraszámáról, a bevont tanulók számáról és az órarendről az
igazgató dönt a tantestület javaslatára.
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12. szakasz

A felvételi vizsgákra történő jelentkezés a 2022. április 4-től 8-ig
terjedő időszakban valósul meg. A jelentkezés 2022. április 4-től, hétfőtől 2022. április 7-ig, csütörtökig az Én középiskolám (Moja srednja
škola) felületen keresztül, míg 2022. április 7-én, csütörtökön és 2022.
április 8-án, pénteken a felvételi vizsgákat megszervező és lebonyolító
középiskolákban történik.
A felvételi vizsgák megszervezése a tanulók középiskolába iratkozására a 2022/2023 iskolaévre a 2022. május 13-22. közötti időszakban
történik, a következők intézményekben:
-

a tanítás egy részét két tanítási nyelven folytató középiskolák,
középfokú balettiskolák,
a matematikában tehetséges tanulók tagozatai,
a fizikában tehetséges tanulók tagozatai,
a számítástechnikában és informatikában tehetséges tanulók tagozatai,
a színpadi és audiovizuális művészetben tehetséges tanulók tagozatai,
a földrajzban és történelemben tehetséges tanulók tagozatai,
a biológiában és kémiában tehetséges tanulók tagozatai,
a nyelvekben tehetséges tanulók tagozatai (vizsga szerb nyelv/
anyanyelv és irodalom vizsga és idegen nyelv vizsga),
középfokú zeneiskolák,
képzőművészeti és művészetoktató iskolák.

A sportban tehetséges tanulók tagozataiba iratkozáshoz szükséges
dokumentumok átadásának dátuma 2022. május 21., szombat és május
23., hétfő.

23. szám - 1253 oldal

- mini kutatóprojektek szervezése,
- tagozatok közti szórakoztató barátkozás.
Az iskola éves munkatervébe be kell tervezni azt a napot, amelyen
a tanulók számára megszervezi az újvidéki Útmutató (Putokazi) elnevezésű Nemzetközi Oktatási Kiállítás látogatását. Ha ez a tevékenység
tanítási napon történik, az iskola köteles meghatározni a mulasztott
oktató-nevelő munka pótlásának módját a látogatás szerinti félév végéig.
Az iskola éves munkatervében meg kell határozni a kirándulásokat
és a kirándulások miatt elmaradó tanítási napok pótlásának idejét.
Ha az iskolanap a naptár szerint tanítási nap, az iskola azt a napot az
éves munkatervében meghatározott módon fogja pótolni.
Az első félév befejeztével a tanulmányi eredmények közlése és az
értesítőkönyvek kiosztása az iskola éves munkatervében megállapított
időpontban történik, jelen Szabályzattal összhangban.
A bizonyítványok kiosztása, a hároméves képzés végén a záróvizsga teljesítése és az érettségi vizsga teljesítése a négyéves képzés végén,
valamint a diplomák kiosztása az iskola éves munkatervében megállapított időpontban történik, jelen Szabályzattal összhangban.
14. szakasz
A tanítás 2021. október 6-án, szerdám, a pénteki órarend szerint
folyik.
A tanítás 2022. április 2-án, szombaton, a hétfői órarend szerint
folyik.

13. szakasz

15. szakasz

Az iskola köteles az éves munkatervével az iskolaév folyamán két
munkanapot (szombat – 2021. szeptember 11-én vagy 2021. szeptember 18-án az első félévben, és szombat – 2022. május 14-én vagy 2022.
május 21-én, a második félévben) előirányozni a választható tantárgy
(polgári nevelés, hitoktatás és más) tevékenységei, illetve a tanításon
kívüli tevékenységek, sporttevékenységek, ökológiai és környezetvédelmi, valamint művelődési-művészeti tevékenységek megszervezésére és megvalósítására, mint például:

Az Oktatás és Nevelés Minőségének Értékelésével Foglalkozó Intézet a 2021/2022. iskolaév folyamán, a 2022. március 8-tól 2022. április
18-ig terjedő időszakban lebonyolítja a PISA 2022 (fő tesztelés) nemzetközi felmérést.

- vallási létesítmények – egyházak, kolostorok, templomok látogatása,
- múzeum, galéria, emlékgyűjtemény látogatása,
- tájház, történelmi helyszín látogatása,
- nemzeti park, természetvédelmi rezervátum látogatása,
- az iskola és környezete fásítása és rendezése céljából szervezett
cselekmények,
- tevékenységek a lokális közösségben,
- sporttalálkozók,
- iskolatalálkozók,
- képző és kreatív műhelyek szervezett látogatása,

16. szakasz
Ez a Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét
követő nyolcadik napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010.,
99/2014., 47/2018. és 30/2018. szám – más törvény) 53. szakaszának 2.
bekezdése alapján közzé kell tenni Az SZK Hivatalos Közlönyében is.
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság
Szám: 128-611-6/2021-01
Újvidék, 2021. május 28.

Szakállas Zsolt, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR

Szám: 128-611-6/2021-01
Újvidék, 2021. május 28.
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A KÖZÉPISKOLÁK 2021/2022. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRA
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Az iskolaév 2021. szeptember 1-jén, szerdán
kezdődik.
A tanítás 2021. október 6-án, szerdán a pénteki
órarend szerint folyik.
Az első félév 2021. december 23-án, csütörtökön
fejeződik.
A második félév 2022. január 10-én, hétfőn
kezdődik.
A tanítás 2022. április 2-án, szombaton a hétfői
órarend szerint folyik.
Tavaszi szünet – 2022. április 15-25.
Az iskolaév a következőképpen fejeződik be:
2022. május 24-én – a gimnáziumok negyedik
osztályos tanulói számára,
2022. május 31-én – a négyéves szakközépiskolák
negyedik osztályos és a hároméves szakközépiskolák
harmadik osztályos tanulói számára,
2022. június 21-én – a gimnáziumok és a négyéves
szakközépiskolák első, második és harmadik osztályos
tanulói, valamint a hároméves szakközépiskolák első és
második osztályos tanulói számára.

2022. január 1–2. - Új év
2022. január 7. - Karácsony
első napja, Julián-naptár szerint
ünneplő vallásfelekezetek tagjai
számára
2022. január 27. - Szent Száva
– az iskolák védőszentjének
napja – munkanap, nem tanítási
nap

mh

2021. október 21. - A II.
világháború szerb áldozatainak
emléknapja
2022. február 15-16. –
Gyertyaszentelő – Szerbia
államiságának napja

mh

2021. november 11. - Az első
világháborút lezáró békekötés
napja – munkaszüneti nap

mh

●

Tanulói szünet
Vallási ünnep
Állami ünnep – munkaszüneti nap
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29.

2021. december 25. –
Karácsony első napja a
Gergely-naptár szerint
2022. április 15–18. – Húsvéti
ünnepek a Gergely-naptár
szerint
2022. április 22. - A
holokauszt, a népirtás és a

második világháborúban a
fasizmus más áldozatainak
emléknapja
2022. április 22-25. – Húsvéti
ünnepek a Julián-naptár szerint

2022. május 1-3. – A munka
ünnepe
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JELMAGYARÁZAT

A félév és a tanév kezdete és vége

*
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2022.

Január

MH
MSZ

Állami ünnepek, amelyek nem munkaszüneti napok (tanítási nap)
Szent Száva - az iskolák védőszentjének ünnepe (munkanap, nem
tanítási nap)
A negyedév vége
Munkahét
Munkaszombat

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 Lapjában nem tesszük közzé a Külön részt.

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 Lapjában nem tesszük közzé a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

KÜLÖN RÉSZ
TARTOMÁNYI KORMÁNY
1241

1242

1243

1245
1245

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG
784. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű
általános iskolák 2021/2022. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról

Tárgy

785. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű
középiskolák 2021/2022. iskolaévi iskolai naptáráról

TARTOMÁNYI KORMÁNY
779. Határozat a Vajdaság autonóm tartományi alapítású
szakfőiskolákon a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből finanszírozott szakfőiskolai alapképzések
tanulmányi programjainak első évére iratkozó hallgatók
számáról a 2021/2022. tanévben
780. Határozat az Újvidéki Egyetem karainak a Vajdaság
Autonóm Tartomány költségvetéséből finanszírozott
szakfőiskolai alapképzések, egyetemi alapképzések és
osztatlan képzések tanulmányi programjainak első évére iratkozó hallgatók számáról a 2021/2022. tanévben
781. Határozat az Újvidéki Egyetem karainak a Vajdaság
Autonóm Tartomány költségvetéséből finanszírozott
mesterképzések és doktori tanulmányok első évére iratkozó hallgatók számáról a 2021/2022. tanévben
782. Határozat a Vajdaság AT 2021-2027. évi időszakára vonatkozó fejlesztési terv előkészítésével, kivitelezésével,
nyomon követésével és a terv megvalósításáról szóló
jelentéstétellel megbízott koordinációs testület megalakításáról szóló határozat módosításáról
783. Szabályzat a „Legjobb Vajdaságból” védjegy odaítélésének eljárársáról, feltételeiről, módjáról és annak használatáról

Sorszám

1247

786. Határozat a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási megbízott segédtitkári tisztségben végzett munka
megszűnéséről
787. Határozat a tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
788. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbízott altitkár tisztségének megszűnéséről
789. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbízott segédtitkár tisztségének megszűnéséről
790. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbízott segédtitkár tisztségének megszűnéséről
791. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbízott altitkár tisztségbe helyezéséről
792. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
793. Határozat a tartományi gazdasági és turisztikai megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
794. Határozat a tartományi művelődési, tömegtájékoztatási
és vallási közösségi megbízott segédtitkári tisztségben
végzett munka megszűnéséről
795. Határozat a tartományi művelődési, tömegtájékoztatási
és vallási közösségi megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
796. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási megbízott segédtitkár tisztségének megszűnéséről

Oldal
1251
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797. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási megbízott segédtitkár tisztségének megszűnéséről
798. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
799. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről
800. Határozat a Vajdasági Pedagógiai Intézet 2020. évi zárszámadásának jóváhagyásáról
801. Határozat az újvidéki székhelyű Vajdasági Fejlesztési
Ügynökség Kft. 2020. évi nyeresége elosztásáról szóló
határozat jóváhagyásáról
802. Határozat a Vajdasági Tüdőbeteg-gondozó Intézet igazgatója megbízatásának megszűnéséről
803. Határozat a Vajdasági Tüdőbeteg-gondozó Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről
804. Határozat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről
805. Határozat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről
806. 401-9/2021-59. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
807. 401-9/2021-60. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
808. 401-9/2021-61. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
809. 401-9/2021-62. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
810. 401-9/2021-63. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
811. 401-9/2021-64. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
812. 401-9/2021-65. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról
813. 401-9/2021-66. számú határozat a folyó költségvetési
tartalékeszközök felhasználásáról

Oldal

Sorszám

2021. május 28.
Tárgy

Oldal

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG
814. Határozat az Újvidék város Szociális Központja igazgatójának kinevezése jóváhagyásáról
TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI,
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI –
NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG
815. Határozat a Zenekultúra 7 című hetedik osztályos általános iskolai tankönyv román nyelvű kézirata kiadásának és használatának jóváhagyásáról
816. Határozat a Fizika című hatodik osztályos általános iskolai tankönyvkészlet román nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
817. Határozat a Történelem 2 című második osztályos társadalomtudományi-nyelvi és általános szakirányú gimnáziumi tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának
és használatának jóváhagyásáról
818. Határozat az Informatika és számítástechnika 8 című
nyolcadik osztályos általános iskolai tankönyv horvát
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
819. Határozat a Matematika 4 című negyedik osztályos általános iskolai tankönyvkészlet magyar nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról
820. Határozat a Történelem 1 című első osztályos gimnáziumi tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásának és
használatának jóváhagyásáról
821. Határozat a Matematika 2 című második osztályos gimnáziumi tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásának
és használatának jóváhagyásáról
HIREDTŐ RÉSZ
TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
822. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi 2021. évi tenyésztési program végrehajtására irányuló éves intézkedési program eszközeinek felosztására
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