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PARTEA GENERA LA

720.

În baza articolului 31 alineatul 2, raportat la articolul 27 punctul 
1 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul 20/14) şi articolului 46 alineatul 1 din Legea privind 
planificarea şi construcţiile („Monitorul oficial al R.S.”, nr: 72/09, 
81/09-rectificare, 64/10-CC, 24/11, 121/12, 42/13-CC şi 50/13-CC, 
98/13-CC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-altă lege, 9/20 şi 52/21), 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 
7 iunie 2021, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND ELABORAREA PLANULUI

DE AMENAJARE A SPAŢIULUI PENTRU
TERITORIUL CU DESTINAŢII SPECIALE

AL REZERVAŢIEI NATURALE SPECIALE „CARSKA BARA”

Articolul 1

Se procedează la elaborarea Planului de amenajare a spaţiului pen-
tru teritoriul cu destinaţii speciale al Rezervaţiei naturale speciale 
„Carska bara” (în continuare: Planul de amenajare a spaţiului).

Articolul 2

Se stabilește granița preliminară a cuprinderii Planului de amena-
jare a spațiului, iar granița definitivă a cuprinderii Planului de amena-
jare a spațiului se va defini prin anteproiectul Planului de amenajare 
a spaţiului.

Suprafaţa teritoriului cuprins de graniţa preliminară a Planului de 
amenajare a spaţiului, cuprinde o parte a teritoriului oraşului Zrenia-
nin, respectiv comunele cadastrale Belo Blato, Knićanin, Lukino Selo, 
Perlez şi Stajićevo.

Descrierea graniţei preliminare a cuprinderii Planului de amena-
jare a spaţiului este definită prin punctele de întretăiere ale graniţei 
preliminare a Planurile de amenajare a spaţiului. Punctul iniţial al de-
scrierii este situat la triplexul granițelor comunelor cadastrale Mužlja, 
Ecica și Lukino Selo din orașul Zrenianin. De la acest triplex  granița 
merge în direcția sud-est, urmând granițele de nord-est ale comunelor 
cadastrale Lukino Selo, Stajićevo și Perlez, până la triplexul granițe-
lor comunelor cadastrale Perlez, Orlovat și Farkaždin. După acest tri-
plex granița coteşte și merge în direcția sud-vest, urmând granițele de 

sud-est ale comunelor cadastrale Perlez și Knićanin până la triplexul 
graniței comunelor cadastrale Knićanin și Čenta din orașul Zrenianin 
și Stari Slankamen din comuna Inđija. De la acest triplex  granița co-
teşte și merge în direcţia nord, urmând granițele de vest ale comunelor 
cadastrale Knićanin, Belo Blato și Lukino Selo până la triplexul gra-
niţelor comunelor cadastrale Mužlja, Ecica și Lukino Selo din Orașul 
Zrenianin, punctul iniţial al descrierii.

Suprafaţa teritoriului cuprins de graniţa preliminară a Planului de 
amenajare a spaţiului este de 254,29 km2.

Graniţa preliminară a Planului de amenajare a spaţiului este dată 
în prezentarea grafică care este parte integrantă a prezentei hotă-
râri.

Articolul 3

Condiţiile şi îndrumările de importanţă pentru elaborarea Planului 
de amenajare a spaţiului sunt cuprinse în documentele planice de rang 
superior: 

- Planul de amenajare a spaţiului Republicii Serbia din 2010 
până în 2020 care este parte integrantă a Legii privind Planul 
de amenajare a spaţiului Republicii Serbia din 2010 până în 
2020 („Monitorul oficial al RS“, numărul: 88/10) şi 

- Planul regional de amenajare a spaţiului al Provinciei Auto-
nome Voivodina  care este parte integrantă a Hotărârii privind 
adoptarea Planului regional de amenajare a spaţiului al Provin-
ciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numă-
rul 22/11). 

În conformitate cu documentele menţionate, în cadrul conceptului 
de protecție a valorilor naturale se subliniază protecția bunurilor natu-
rale care se bazează pe:

- protecția, conservarea și îmbunătățirea resurselor naturale și 
utilizarea durabilă a resurselor naturale;

- prevenirea în timp util a activităților și acțiunilor care pot pro-
voca consecințe negative în natură;

- refacerea părților deteriorate ale naturii și implementarea mă-
surilor (asanarea-revitalizare, recultivarea etc.) și regimului de 
protecție și monitorizare a stării zonelor protejate, cu monitori-
zarea permanentă a stării și a schimbărilor în natură; 

- folosirea zonelor protejate în interesul științei, educației, cultu-
rii, recreerii și dezvoltării durabile a turismului, agriculturii și 
pescuitului.
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Documentele planice de importanţă pentru elaborarea Planului de 
amenajare a spaţiului sunt: 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a căilor de navigaţie internaţionale E 80 - Dunărea 
(Coridorul pan-european VII) -  („Monitorul oficial al RS“ nu-
mărul: 14/15); 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a gazoductului magistral graniţa cu Bulgaria - granița 
cu Ungaria - („Monitorul oficial al RS”, nr. 52/2018, „Monito-
rul oficial al RS”, nr. 119/12, 98/13, 52/18, 36/19); 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a sistemului de conducte de produse prin Republica 
Serbia (Sombor-Novi Sad-Panciova-Belgrad-Smederevo-Ja-
godina-Niš) („Monitorul oficial al RS”, nr. 19/2011); 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale al coridorului ecologic multifuncţional al Tisei („Bu-
letinul oficial al PAV”, nr. 14/15); 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii spe-
ciale al reţelei de coridoare a infrastructurii de transport pe direc-
ţia principală a drumului naţional de rang I nr. 24 (Subotica-Zre-
nianin-Cuvin) („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 19/17); 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a autostrăzii Belgrad-Zagreb-Novi Sad („Monitorul 
Oficial al RS”, nr. 98/21).

Planul de amenajare a spațiului se va întemeia pe documentația teh-
nică, de plan și de studiu și pe altă documentație, conform rezultatelor 
cercetărilor de până în prezent.  

Pentru elaborarea Planului regional de amenajare a spaţiului se vor 
folosi suporturile topografice şi cadastrale-topografice, planurile ca-
dastrale digitale şi planurile ortofoto digitale, precum şi alte suporturi 
care se dovedesc a fi indispensabile pentru elaborarea Planului de ame-
najare a spaţiului.  

Articolul 4

Principiile de planificare, folosire, amenajare şi protecţie a teritoriului 
din cuprinderea Planului de amenajare a spaţiului se va întemeia pe: 

- conservarea valorilor naturale de bază și implementarea măsu-
rilor de protecție activă a acestora;

- realizarea condițiilor pentru dezvoltarea în continuare stabilă a 
unităților naturale, cu utilizarea durabilă a resurselor naturale;

- administrarea adecvată a regimului de apă;
- stabilirea organizării spațiale optime a teritoriului cu destinații 

speciale în conformitate cu funcțiile ecologice ale zonei;
- reducerea impacturilor antropice negative și încetinirea proce-

selor naturale care accelerează succesiunea;
- desfășurarea și conducerea activităților în conformitate cu ca-

racteristicile bunului protejat.

Prin elaborarea și implementarea acestui Plan de amenajare a spa-
ţiului se vor crea condiții spațiale și de altă natură pentru realizarea 
rațională a organizării și amenajării teritoriilor cu destinație specială 
în cadrul zonei planificate, conformarea utilizării acesteia cu posibi-
litățile și limitările în dispunerea valorilor naturale și peisagistice și a 
nevoilor de dezvoltare socială și economică prin: 

- protecția, avansarea și utilizarea teritoriului protejat în confor-
mitate cu regimurile de protecție;

- revitalizarea teritoriului protejat;
- determinarea concepției pe termen lung și a măsurilor de pro-

tecție, conservare și avansarea valorilor naturale şi măsurilor 
care să asigure prevenirea, minimizarea, monitorizarea şi con-
trolul adecvat al tuturor formelor de degradare și poluare a me-
diului. 

- definirea unităților de peisaj și stabilirea regimurilor de protec-
ție a acestora, a metodelor de folosire și a îndrumărilor pentru 
elaborarea detaliată;

- conservarea și revitalizarea valorilor naturale și protecția ele-
mentelor naturale ale teritoriului în ceea ce privește conservarea 
și avansarea structurilor existente și a interconexiunii acestora;

- conservarea, amenajarea și utilizarea durabilă a caracteristici-
lor geologice, geomorfologice și hidrografice moștenite care 
sunt caracteristici importante ale teritoriului .

 
Articolul 5

Viziunea și obiectivul pe termen lung al dezvoltării zonei Planului 
de amenajare a spaţiului este stabilirea unui sistem de dezvoltare dura-
bilă pe termen lung a teritoriului bunului natural protejat a Rezervației 
Naturale Speciale „Carska bara”, ca zonă recunoscută. 

Articolul 6

Concepţia de planificare, folosire, amenajare şi protecţie a teritoriu-
lui cuprins în plan presupune asigurarea condiţiilor de spaţiu pentru 
realizarea conceptului de dezvoltare permanent durabilă și echilibrată 
a folosirii, amenajării și protecției teritoriului cu destinații speciale in 
cadrul cuprinderii Planului de amenajare a spaţiului.

Cadrul conceptual de planificare trebuie să fie conformat cu condi-
țiile de protecție a patrimoniului natural, în primul rând în scopul pro-
tejării biodiversității, respectiv în procesul de amenajare și folosire a 
teritoriului respectiv va reprezenta  protejarea ecosistemelor sensibile 
unice existente ale teritoriului protejat menţionat, precum și dezvol-
tare identităţii locale prin protejarea şi afirmarea valorii caracterului 
acestui peisaj.

Articolul 7

Termenul efectiv pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului 
este de 6 (şase) luni de la data trimiterii către Elaborator a Raportului 
privind efectuarea accesului public timpuriu la Plan, a planurilor adec-
vate cadastrale-topografice, trimiterii datelor şi documentaţiei care sunt 
de importanţă pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului şi a 
Raportului privind evaluarea strategică a impactului şi a condiţiilor ne-
cesare de la organele, organizaţiile şi întreprinderile competente care 
sunt de importanţă pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului 
şi a Raportului privind evaluarea strategică a impactului.

Articolul 8

Mijloacele pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului se 
asigură din bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 9

Anteproiectul Planului de amenajare a spaţiului va fi expus la acces 
public pe o perioadă de 30 de zile în Oraşul Zrenianin şi la Secretaria-
tul Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad.

Articolul 10

Parte integrantă a prezentei hotărâri este Hotărârea privind elabora-
rea evaluării strategice a impactului Planului de amenajare a spaţiului 
pentru teritoriul cu destinaţii speciale a Rezervației Naturale Speciale 
„Carska bara”, asupra mediului.

Raportul privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului 
pentru Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a Rezervaţiei Naturale Speciale „Carska bara” este parte in-
tegrantă a documentaţiei de bază a Planului de amenajare a spaţiului. 

Articolul 11

Titularul elaborării Planului de amenajare a spaţiului este Secre-
tariatul Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, 
Bulevar Mihajla Pupina numărul 16.

Articolul 12

Elaboratorul Planului de amenajare a spaţiului este Întreprinderea 
Publică pentru Planificarea şi Proiectarea Urbanistică şi de Amenajare 
a Spaţiului „Institutul de Urbanism din Voivodina“ Novi Sad, Želez-
nička numărul 6/III.
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Articolul 13

Organele, organizaţiile şi întreprinderile publice, care sunt autori-
zate pentru stabilirea condiţiilor speciale pentru protecţia şi amenaja-
rea spaţiului şi ridicarea construcţiilor, sunt obligate ca la solicitarea 
titularului elaborării planului, în termen de 15 zile de la primirea cere-
rii, să trimită datele solicitate, fără compensare. 

În mod excepţional condiţiile şi toate datele disponibile se pot ceda 
în termen de 30 de zile cu expunerea de motive a organului competent, 
respectiv a organizaţiei pentru neprocedarea în termenul menţionat.

Articolul 14

Planul de amenajare a spaţiului va fi întocmit în 6 (şase) exemplare 
în formă analogă şi 6 (şase) exemplare în formă digitală. Planul de 
amenajare a spaţiului se va păstra semnat în formă analogă şi digita-
lă, şi anume: la Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și Infras-

tructurii, (un exemplar), la Adunarea P.A. Voivodina (un exemplar), la 
Secretariatul Provincial pentru Urbanism și Protecția Mediului (două 
exemplare), în Oraşul Zrenianin (un exemplar), în arhiva Elaboratoru-
lui (un exemplar). 

Articolul 15

Prezenta hotărâre a Adunării Provinciei  intră în vigoare a opta zi 
de la data publicării ei în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome 
Voivodina”. 

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101 Numărul: 35-2/ 2022 -01
Novi Sad, 7 iunie 2022

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István
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În baza articolului 9 alineatului 1 punctul 5 din Legea privind eva-
luarea strategică a impactului asupra mediului („Monitorul oficial al 
R.S.”, nr.: 135/04 şi 88/10), articolului 39 din Hotărârea Adunării Pro-
vinciei privind administrația provincială (Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul 37/2014, 54/2014 - altă reglementare și 37/2016, 29/2017, 
24/2019, 66/2020 și 38/2021), Secretariatul Provincial pentru Urba-
nism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, adoptă

HOTĂRÂREA
PRIVIND EVALUAREA STRATEGICĂ 
A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
PENTRU PLANUL DE AMENAJARE 

A SPAŢIULUI PENTRU TERITORIUL 
CU DESTINAŢII SPECIALE A REZERVAŢIEI

NATURALE SPECIALE „CARSKA BARA”

Articolul 1

Se procedează la elaborarea Evaluării strategice a impactului asu-
pra mediului pentru Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul 
cu destinaţii speciale a Rezervaţiei Naturale Speciale „Carska bara” 
(în continuare: Evaluarea strategică).

Articolul 2

Motivele pentru efectuarea Evaluării strategice sunt:

- examinarea, evaluarea şi stabilirea impacturilor importante po-
tențiale asupra mediului în teritoriul cuprins de Planul de ame-
najare a spaţiului;

- nevoia ca la planificarea dezvoltării teritoriale a teritoriului cu-
prins în Planul de amenajare a spaţiului să se examineze proble-
mele strategice de protecţie a mediului, în conformitate cu crite-
riile prevăzute la articolul 6 din Legea privind evaluarea strate-
gică a impactului asupra mediului, să se propună măsuri care tre-
buie întreprinse pentru împiedicarea, înlăturarea sau reducerea la 
minimum a impacturilor eventuale importante asupra mediului.

Articolul 3

În cadrul Evaluării strategice vor fi examinate următoarele proble-
me din domeniul protecţiei mediului:

- importanţa Planului de amenajare a spaţiului din aspectul pro-
tecţiei mediului în contextul dezvoltării durabile a teritoriului 
cuprins în plan;

- definirea măsurilor pentru protecţia şi folosirea durabilă a va-
lorilor naturale prin protecţia peisajelor teritoriilor protejate;

- păstrarea patrimoniului natural şi cultural în teritoriul Planului 
de amenajare a spaţiului, prin definirea soluţiilor de plan cores-
punzătoare;

- impactul construcţiilor de infrastructură existente şi planificate 
şi al altor valori create din aspectul protecţiei mediului în teri-
toriul cuprins în plan;

- stabilirea sistemului de monitorizare pentru urmărirea situaţiei 
calităţii factorilor de mediu.

Pe lângă aceste probleme, în Evaluarea strategică vor fi cuprinse şi 
alte probleme care pot avea impact asupra mediului în teritoriul ob-
servat

Articolul 4

Raportul privind Evaluarea strategică, ca un document în care se 
descriu, valorifică şi evaluează posibilele impacturi importante asupra 
mediului, la care se poate ajunge prin implementarea Planului de ame-
najare a spaţiului şi se stabilesc măsurile pentru reducerea impacturi-
lor negative asupra mediului, cuprinde:

1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EVALUĂRII STRATEGICE

- o prezentare scurtă a conţinutului obiectivelor Planului de ame-
najare a spaţiului

- documentele de plan relevante şi alte documente

- o analiză scurtă şi estimarea stării actuale a mediului
- caracteristicile mediului în domeniile pentru care există posibi-

litatea de a fi expuse unui impact important
- problemele de protecţie a mediului examinate în Evaluarea 

strategică
- prezentarea soluţiilor variante care se referă la protecţia mediu-

lui în Planul de amenajare a spaţiului 
- rezultatele consultaţiilor cu organele şi organizaţiile interesate

2. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIALE ALE EVALUĂRII 
STRATEGICE ŞI ALEGEREA INDICATORILOR

- obiectivele generale şi speciale ale Evaluării strategice
- indicatorii Evaluării strategice

3. EVALUAREA IMPACTURILOR POSIBILE ALE SOLUŢIILOR 
DE PLAN ASUPRA MEDIULUI CU DESCRIEREA MĂSURILOR 
PREVĂZUTE PENTRU REDUCEREA IMPACTURILOR NEGATIVE

- evaluarea soluţiilor variante asupra mediului
- expunerea de motive pentru alegerea celei mai bune soluţii variante
- evaluarea impactului Planului de amenajare a spaţiului asupra 

mediului cu descrierea măsurilor de reducere a impacturilor 
negative asupra mediului

- prezentarea modului în care, procedând la evaluarea impactu-
lui, au fost luaţi în considerare factorii de mediu

- evaluarea impactului soluţiilor de plan raportat la: probabili-
tate, intensitate, complexitate/reversibilitate, dimensiunea de 
timp şi spaţiu, natura cumulativă şi sinergică a impactului

4. DIRECŢIILE DE ELABORARE A EVALUĂRILOR STRATE-
GICE LA NIVELURI IERARHICE MAI MICI ŞI A EVALUĂRII 
IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

5. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A STĂRII MEDIULUI

- descrierea obiectivelor planului
- indicatorii pentru monitorizarea stării mediului
- drepturile şi obligaţiile organelor competente
- procedarea în cazul apariţiei impacturilor negative posibile

6. PREZENTAREA FOLOSIRII METODOLOGIEI ŞI A DIFI-
CULTĂŢILOR LA ELABORAREA EVALUĂRII STRATEGICE

7. PREZENTAREA MODULUI DE DECIDERE

8. CONCLUZIILE (REZUMAT NETEHNIC)

9. ALTE DATE DE IMPORTANŢĂ PENTRU EVALUAREA 
STRATEGICĂ

10. LITERATURA DE SPECIALITATE

Articolul 5

Elaborarea Evaluării strategice şi a Raportului privind evaluarea 
strategică a impactului asupra mediului pentru Planul de amenajare 
a spaţiului va urmări ritmul elaborării schiţei de proiect a Planului de 
amenajare a spaţiului.

Articolul 6

Participarea organelor şi organizaţiilor interesate şi a publicului în 
procedura de elaborare şi examinare a Raportului privind evaluarea 
strategică a impactului va fi asigurată din partea Secretariatului Pro-
vincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului Novi Sad

Expunerea Raportului privind evaluarea strategică spre acces pu-
blic va fi asigurată şi desfăşurată de către Secretariatul Provincial 
pentru Urbanism şi Protecţia Mediului Novi Sad, concomitent cu ex-
punerea spre acces public a Schiţei Planului de amenajare a spaţiu-
lui, cu datele privind ora şi locul expunerii spre acces public, modul 
în care persoanele juridice şi fizice pot remite observaţii, ora şi locul 
desfăşurării dezbaterii publice, precum şi alte informaţii care sunt de 
importanţă pentru accesul public.
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Articolul 7

Mijloacele pentru elaborarea Raportului privind evaluarea strategică a 
impactului asupra mediului pentru Planul de amenajare a spaţiului pen-
tru teritoriul cu destinaţii speciale a Rezervaţiei Naturale Speciale „Car-
ska bara” vor fi asigurate din bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 8

Prezenta hotărâre va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

Numărul: 140-501-318/2022-01 
Data: 22.02.2022

Secretarul provincial
Vladimir Galić

721.

În baza articolului 31 alineatul 2, raportat la aticolul 27 punctul 1 din 
Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul 20/14) şi articolului 46 alalineatul 1 din Legea privind planifi-
carea şi construcţiile („Monitorul oficial al R.S.”, nr: 72/09, 81/09-rectifi-
care, 64/10-CC, 24/11, 121/12, 42/13-CC, 50/13-CC, 98/13-CC şi 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-altă lege, 9/20 şi 52/21),  Adunarea Provinciei 
Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 7 iunie 2021, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND ELABORAREA PLANULUI 

DE AMENAJARE A SPAŢIULUI PENTRU 
TERITORIUL CU DESTINAŢII SPECIALE

AL REZERVAŢIEI NATURALE SPECIALE „OBEDSKA BARA”

Articolul 1

Se procedează la elaborarea Planului de amenajare a spaţiului pen-
tru teritoriul cu destinaţii speciale al Rezervaţiei naturale speciale 
„Obedska bara” (în continuare: Planul de amenajare a spaţiului).

Articolul 2

Se stabilește granița preliminară a cuprinderii Planului de amena-
jare a spațiului, iar granița definitivă a cuprinderii Planului de amena-
jare a spațiului se va defini prin anteproiectul Planului de amenajare 
a spaţiului.

Suprafaţa teritoriului cuprins de graniţa preliminară a Planului de 
amenajare a spaţiului, cuprinde o parte a teritoriului: 

- Comuna Pećinci, comunele cadastrale Ogar, Obrež, Ašanja și 
Kupinovo și 

- Comuna Ruma, comuna cadastrală Grabovci.

Descrierea graniţei preliminare a cuprinderii Planului de amenajare a 
spaţiului este definită prin punctele de întretăiere ale graniţei prelimina-
re a Planurile de amenajare a spaţiului. Punctul iniţial al descrierii este 
situat la triplexul granițelor comunelor cadastrale Klenak, Grabovci, în 
comuna Ruma și Orašac în orașul Šabac. De la acest triplex granița mer-
ge în direcția nord și nord-est, urmând granițele de vest și nord-vest ale 
comunelor cadastrale Grabovci din Comuna Ruma și Ogar și Ašanja din 
Comuna Pećinci până la triplexul graniţelor comunelor cadastrale din 
Ašanja și Karlovčić din Comuna Pećinci și Petrovčić în Oraşul Belgrad. 
După acest triplex granița se coteşte și merge spre sud și vest, urmând 
granițele spre esti și sud ale comunelor cadastrale Ašanja, Kupinovo și 
Obreža din Comuna Pećinci și Grabovci din Comuna Ruma până la tri-
plexul granițelor comunelor cadastrale Klenak și Grabovci, în comuna 
Ruma și Orašac din Šabac, punctul iniţial al descrierii.

Suprafaţa teritoriului cuprins de graniţa preliminară a Planului de 
amenajare a spaţiului este de 294,29 km2.

Graniţa preliminară a Planului de amenajare a spaţiului este dată 
în prezentarea grafică care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Articolul 3

Condiţiile şi îndrumările de importanţă pentru elaborarea Planului 
de amenajare a spaţiului sunt cuprinse în documentele planice de rang 
superior: 

- Planul de amenajare a spaţiului Republicii Serbia din 2010 
până în 2020 care este parte integrantă a Legii privind Planul 
de amenajare a spaţiului Republicii Serbia din 2010 până în 
2020 („Monitorul oficial al RS“, numărul: 88/10) şi 

- Planul regional de amenajare a spaţiului al Provinciei Auto-
nome Voivodina  care este parte integrantă a Hotărârii privind 
adoptarea Planului regional de amenajare a spaţiului al Provin-
ciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numă-
rul 22/11). 

În conformitate cu documentele menţionate, în cadrul conceptului 
de protecție a bunurilor naturale se subliniază următoarele:

- protecția, conservarea și îmbunătățirea valorilor naturale și uti-
lizarea durabilă a resurselor naturale;

- prevenirea în timp util a activităților care pot provoca consecin-
țe negative în natură;

- refacerea părților deteriorate ale naturii; 
- implementarea măsurilor (conservarea, asanarea-revitalizare şi 

recultivarea etc.) și regimului de protecție și monitorizare a stă-
rii zonelor protejate, cu monitorizarea permanentă a stării și a 
schimbărilor în natură; 

- reducerea pierderii presiunii şi biodiversităţii.

Documentele planice de importanţă pentru elaborarea Planului de 
amenajare a spaţiului sunt: 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale al sistemului de irigare a Sremului („Buletinul oficial 
al PAV”, nr. 57/17); 

- Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale al sistemului de aprovizionare cu apă „Istočni Srem“ 
(„Buletinul oficial al PAV”, nr. 57/17); 

- Planul de amenajare a spațiului pentru teritoriul cu destinații 
speciale pentru colectarea, scurgerea şi epurarea apelor rezidu-
ale în bazinul râului Sava în regiunea Sremului („Buletinul ofi-
cial al PAV”, nr. 54/19);

Planul de amenajare a spațiului se va întemeia pe documentația teh-
nică, de plan și de studiu și pe altă documentație, conform rezultatelor 
cercetărilor de până în prezent.

Pentru elaborarea Planului regional de amenajare a spaţiului se vor 
folosi suporturile topografice şi cadastrale-topografice, planurile ca-
dastrale digitale şi planurile ortofoto digitale, precum şi alte suporturi 
care se dovedesc a fi indispensabile pentru elaborarea Planului de ame-
najare a spaţiului.  

Articolul 4

Planificarea, folosirea, amenajarea și protecția spațiului din cu-
prinderea Planului de amenajare a spaţiului se va baza pe principiile 
protecției mediului și utilizării durabile a teritoriului, protecția resur-
selor și bunurilor naturale, biodiversitatea întregii teritorii, protecția 
sănătății umane.

Elaborarea acestui Plan de amenajare a spaţiului se va întemeia pe:

- îmbunătățirea condițiilor de protecție a mediului, primar din 
aspectul protecției împotriva inundațiilor, condițiilor de locui-
re și gospodărirea apelor;

- majorarea amenajării zonei cu destinație specială în conformi-
tate cu funcțiile ecologice ale zonei;

- protecția mediului și utilizarea durabilă a patrimoniului natural 
și a caracterului peisajului;

- protecția resurselor și bunurilor naturale și a biodiversității ge-
nerale a zonei;
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- păstrarea diversității peisajului prin păstrarea și îmbunătățirea 
identității spațiului;

- conformarea  abordării privind păstrarea caracterului peisajului 
în contextul dezvoltării şi a problemelor de dezvoltare; 

- dezvoltarea identității culturale și regionale;
- dezvoltarea armonizată cu zonele învecinate şi integrarea spa-

ţiului funcţional şi conectarea cu mediul.

Articolul 5

Viziunea și obiectivul pe termen lung al dezvoltării zonei Planului 
de amenajare a spaţiului este utilizarea durabilă a resurselor și protec-
ția Rezervației Naturale Speciale „Obedska bara”, precum și îmbună-
tățirea calitativă a acesteia, în conformitate cu principiile dezvoltării 
durabile. 

Scopurile planificării, folosirii, amenajării și protecției zonei pla-
nificate sunt realizarea unei organizări și amenajări raționale a zonei 
cu destinație specială în cadrul zonei de planificare, prin conformarea 
utilizării acesteia cu posibilitățile și limitările în dispunerea valorilor 
naturale și peisagistice și a nevoilor de dezvoltare socială și economică 
prin:

- protecția, avansarea și utilizarea teritoriului protejat în confor-
mitate cu regimurile de protecție;

- păstrarea celui mai vechi şi unic teritoriu protejat din ţară;
- folosirea rațională a unui amestec autentic de stariţe, bălţi, 

mlaştini, pajiști umede și păduri caracterizate printr-o biodi-
versitate excepțională cu o prezență semnificativă a speciilor 
rare și pe cale de dispariție de importanță națională și interna-
țională;

- determinarea concepției pe termen lung și a măsurilor de pro-
tecție, conservarea și avansarea valorilor naturale şi măsurilor 
care să asigure prevenirea, minimizarea, monitorizarea şi con-
trolul adecvat al tuturor formelor de degradare și poluare a me-
diului;

- conservarea și revitalizarea valorilor naturale și protecția ele-
mentelor naturale ale teritoriului în ceea ce privește conserva-
rea și avansarea structurilor existente și a interconexiunii aces-
tora;

- conservarea, amenajarea și utilizarea durabilă a caracteristici-
lor geologice, geomorfologice și hidrografice moștenite care 
sunt caracteristici importante ale teritoriului.

Articolul 6

Concepţia de planificare, folosire, amenajare şi protecţie a teritoriu-
lui cuprins în plan presupune asigurarea condiţiilor de spaţiu pentru 
realizarea conceptului de dezvoltare permanent durabilă și echilibrată 
a folosirii, amenajării și protecției teritoriului cu destinații speciale in 
cadrul cuprinderii Planului de amenajare a spaţiului, care va forma 
Rezervația Naturală Specială „Obedska bara” și valorile naturale în 
zona de impact asupra teritoriului protejat.

Cadrul conceptual de planificare trebuie să fie conformat cu condi-
țiile de protecție a patrimoniului natural, în primul rând în scopul pro-
tejării biodiversității, respectiv în procesul de amenajare și folosire a 
teritoriului respectiv va reprezenta  protejarea ecosistemelor sensibile 
unice existente ale teritoriului protejat menţionat, precum și dezvol-
tare identităţii locale prin protejarea şi afirmarea valorii caracterului 
acestui peisaj.

Articolul 7

Termenul efectiv pentru elaborarea Anteproiectului  Planului de 
amenajare a spaţiului este de 6 (şase) luni de la data trimiterii către 
Elaborator a Raportului privind efectuarea accesului public timpuriu 
la Planul de amenajare, a planurilor adecvate cadastrale-topografice, 
trimiterii datelor şi documentaţiei care sunt de importanţă pentru ela-
borarea Planului de amenajare a spaţiului şi a Raportului privind eva-
luarea strategică a impactului şi a condiţiilor necesare de la organele, 
organizaţiile şi întreprinderile competente care sunt de importanţă 
pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului şi a Raportului 
privind evaluarea strategică a impactului.

Articolul 8

Mijloacele pentru elaborarea Planului de amenajare a spaţiului se 
asigură din bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 9

Anteproiectul Planului de amenajare a spaţiului va fi expus spre 
acces public pe o perioadă de 30 de zile la Secretariatul Provincial 
pentru Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad şi comunele  Ruma 
şi Pećinci.

Articolul 10

Parte integrantă a prezentei hotărâri este Hotărârea privind elabora-
rea evaluării strategice a impactului Planului de amenajare a spaţiului 
pentru teritoriul cu destinaţii speciale a Rezervației Naturale Speciale 
„Obedska bara”, asupra mediului.

Raportul privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului 
pentru Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a Rezervaţiei Naturale Speciale „Obedska bara” este parte in-
tegrantă a documentaţiei de bază a Planului de amenajare a spaţiului.

Articolul 11

Titularul elaborării Planului de amenajare a spaţiului este Secre-
tariatul Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, 
Bulevar Mihajla Pupina numărul 16.

Articolul 12

Elaboratorul Planului de amenajare a spaţiului este Întreprinderea 
Publică pentru Planificarea şi Proiectarea Urbanistică şi de Amenajare 
a Spaţiului „Institutul de Urbanism din Voivodina“ Novi Sad, Želez-
nička numărul 6/III.

Articolul 13

Organele, organizaţiile şi întreprinderile publice, care sunt autori-
zate pentru stabilirea condiţiilor speciale pentru protecţia şi amenaja-
rea spaţiului şi ridicarea construcţiilor, sunt obligate ca la solicitarea 
titularului elaborării planului, în termen de 15 zile de la primirea cere-
rii, să trimită datele solicitate, fără compensare. 

În mod excepţional condiţiile şi toate datele disponibile se pot ceda 
în termen de 30 de zile cu expunerea de motive a organului competent, 
respectiv a organizaţiei pentru neprocedarea în termenul menţionat.

Articolul 14

Planul de amenajare a spaţiului va fi întocmit în 7 (şapte) exemplare 
în formă analogă şi 7 (şapte) exemplare în formă digitală. Planul de 
amenajare a spaţiului se va păstra semnat în formă analogă şi digita-
lă, şi anume: la Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și Infras-
tructurii, (un exemplar), la Adunarea P.A. Voivodina (un exemplar), la 
Secretariatul Provincial pentru Urbanism și Protecția Mediului (două 
exemplare), la Comuna Pećinci (un exemplar), la Comuna Ruma (un 
exemplar) şi în arhiva Elaboratorului (un exemplar). 

Articolul 15

Prezenta hotărâre a Adunării Provinciei  intră în vigoare a opta zi 
de la data publicării ei în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome 
Voivodina”. 

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101Numărul: 35-1/2022 -01
Novi Sad, 7 iunie 2022

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István
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În baza articolului 9 alineatului 1 punctul 5 din Legea privind eva-
luarea strategică a impactului asupra mediului („Monitorul oficial al 
R.S.”, nr.: 135/04 şi 88/10), articolului 39 din Hotărârea Adunării Pro-
vinciei privind administrația provincială (Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul 37/2014, 54/2014 - altă reglementare și 37/2016, 29/2017, 
24/2019, 66/2020 și 38/2021), Secretariatul Provincial pentru Urba-
nism şi Protecţia Mediului, Novi Sad, adoptă

HOTĂRÂREA
PRIVIND EVALUAREA STRATEGICĂ
 A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
PENTRU PLANUL DE AMENAJARE 

A SPAŢIULUI PENTRU TERITORIUL 
CU DESTINAŢII SPECIALE A 

REZERVAŢIEI NATURALE SPECIALE „OBEDSKA BARA”

Articolul 1

Se procedează la elaborarea Evaluării strategice a impactului asu-
pra mediului pentru Planul de amenajare a spaţiului pentru teritoriul 
cu destinaţii speciale a Rezervaţiei Naturale Speciale „Obedska bara” 
(în continuare: Evaluarea strategică).

Articolul 2

Motivele pentru efectuarea Evaluării strategice sunt:

- examinarea, evaluarea şi stabilirea impacturilor importante po-
tențiale asupra mediului în teritoriul cuprins de Planul de ame-
najare a spaţiului;

- nevoia ca la planificarea dezvoltării teritoriale a teritoriului cu-
prins în Planul de amenajare a spaţiului să se examineze proble-
mele strategice de protecţie a mediului, în conformitate cu crite-
riile prevăzute la articolul 6 din Legea privind evaluarea strate-
gică a impactului asupra mediului, să se propună măsuri care tre-
buie întreprinse pentru împiedicarea, înlăturarea sau reducerea la 
minimum a impacturilor eventuale importante asupra mediului.

Articolul 3

În cadrul Evaluării strategice vor fi examinate următoarele proble-
me din domeniul protecţiei mediului:

- importanţa Planului de amenajare a spaţiului din aspectul pro-
tecţiei mediului în contextul dezvoltării durabile a teritoriului 
cuprins în plan;

- definirea măsurilor pentru protecţia şi folosirea durabilă a va-
lorilor naturale prin protecţia peisajelor teritoriilor protejate;

- păstrarea patrimoniului natural şi cultural în teritoriul Planului 
de amenajare a spaţiului, prin definirea soluţiilor de plan cores-
punzătoare;

- impactul construcţiilor de infrastructură existente şi planificate 
şi al altor valori create din aspectul protecţiei mediului în teri-
toriul cuprins în plan;

- stabilirea sistemului de monitorizare pentru urmărirea situaţiei 
calităţii factorilor de mediu.

Pe lângă aceste probleme, în Evaluarea strategică vor fi cuprinse şi 
alte probleme care pot avea impact asupra mediului în teritoriul observat

Articolul 4

Raportul privind Evaluarea strategică, ca un document în care se 
descriu, valorifică şi evaluează posibilele impacturi importante asupra 
mediului, la care se poate ajunge prin implementarea Planului de ame-
najare a spaţiului şi se stabilesc măsurile pentru reducerea impacturi-
lor negative asupra mediului, cuprinde:

1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EVALUĂRII STRATEGICE

- o prezentare scurtă a conţinutului obiectivelor Planului de ame-
najare a spaţiului

- documentele de plan relevante şi alte documente
- o analiză scurtă şi estimarea stării actuale a mediului

- caracteristicile mediului în domeniile pentru care există posibi-
litatea de a fi expuse unui impact important

- problemele de protecţie a mediului examinate în Evaluarea 
strategică

- prezentarea soluţiilor variante care se referă la protecţia mediu-
lui în Planul de amenajare a spaţiului

- rezultatele consultaţiilor cu organele şi organizaţiile interesate

2. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIALE ALE EVALUĂRII 
STRATEGICE ŞI ALEGEREA INDICATORILOR

- obiectivele generale şi speciale ale Evaluării strategice
- indicatorii Evaluării strategice

3. EVALUAREA IMPACTURILOR POSIBILE ALE SOLUŢIILOR 
DE PLAN ASUPRA MEDIULUI CU DESCRIEREA MĂSURILOR 
PREVĂZUTE PENTRU REDUCEREA IMPACTURILOR NEGATIVE

- evaluarea soluţiilor variante asupra mediului
- expunerea de motive pentru alegerea celei mai bune soluţii va-

riante
- evaluarea impactului Planului de amenajare a spaţiului asupra 

mediului cu descrierea măsurilor de reducere a impacturilor 
negative asupra mediului

- prezentarea modului în care, procedând la evaluarea impactu-
lui, au fost luaţi în considerare factorii de mediu

- evaluarea impactului soluţiilor de plan raportat la: probabili-
tate, intensitate,complexitate/reversibilitate, dimensiunea de 
timp şi spaţiu, natura cumulativă şi sinergică a impactului

4. DIRECŢIILE DE ELABORARE A EVALUĂRILOR STRATE-
GICE LA NIVELURI IERARHICE MAI MICI ŞI A EVALUĂRII 
IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

5. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A STĂRII MEDIULUI

- descrierea obiectivelor planului
- indicatorii pentru monitorizarea stării mediului
- drepturile şi obligaţiile organelor competente
- procedarea în cazul apariţiei impacturilor negative posibile

6. PREZENTAREA FOLOSIRII METODOLOGIEI ŞI A DIFI-
CULTĂŢILOR LA ELABORAREA EVALUĂRII STRATEGICE

7. PREZENTAREA MODULUI DE DECIDERE

8. CONCLUZIILE (REZUMAT NETEHNIC)

9. ALTE DATE DE IMPORTANŢĂ PENTRU EVALUAREA 
STRATEGICĂ

10. LITERATURA DE SPECIALITATE

Articolul 5

Elaborarea Evaluării strategice şi a Raportului privind evaluarea 
strategică a impactului asupra mediului pentru Planul de amenajare 
a spaţiului va urmări ritmul elaborării schiţei de proiect a Planului de 
amenajare a spaţiului.

Articolul 6

Participarea organelor şi organizaţiilor interesate şi a publicului în 
procedura de elaborare şi examinare a Raportului privind evaluarea 
strategică a impactului va fi asigurată din partea Secretariatului Pro-
vincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului Novi Sad

Expunerea Raportului privind evaluarea strategică spre acces pu-
blic va fi asigurată şi desfăşurată de către Secretariatul Provincial 
pentru Urbanism şi Protecţia Mediului Novi Sad, concomitent cu ex-
punerea spre acces public a Schiţei Planului de amenajare a spaţiu-
lui, cu datele privind ora şi locul expunerii spre acces public, modul 
în care persoanele juridice şi fizice pot remite observaţii, ora şi locul 
desfăşurării dezbaterii publice, precum şi alte informaţii care sunt de 
importanţă pentru accesul public.
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Articolul 7

Mijloacele pentru elaborarea Raportului privind evaluarea strategi-
că a impactului asupra mediului pentru Planul de amenajare a spaţiului 
pentru teritoriul cu destinaţii speciale a Rezervaţiei Naturale Specia-
le „Obedska bara” vor fi asigurate din bugetul Provinciei Autonome 
Voivodina.

Articolul 8

Prezenta hotărâre va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

Numărul: 140-501-319/2022-01 
Data: 22.02.2022

Secretarul provincial
Vladimir Galić

722.

În baza articolului 31 liniuţa 2  din Statutul Provinciei Autonome 
Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 20/2014) , articolu-
lui 104 alineatul 10 din Legea privind bazele sistemului de educație 
și instrucție („Monitorul oficial R.S.“ nr. 88/17, 27/18-altă lege, 10/19, 
6/20 şi 129/21) şi articolului 34 alineatul 1 punctul 2 din Legea privind 
stabilirea competențelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul 
oficial al R.S.”, numărul: 99/09, 67/12 – hotărârea CC, 18/20 – altă lege 
şi 111/21 – altă lege), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în 
şedinţa ţinută pe data de 7 iunie 2021, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI 
DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A HOTĂRÂRII 

ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND NUMĂRUL ŞI REPARTIZAREA TERITORIALĂ A 

ŞCOLILOR MEDII PUBLICE 
DIN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA 

Articolul 1

În Hotărârea Adunării Provinciei privind numărul şi repartizarea 
teritorială a şcolilor medii publice din teritoriul Provinciei Autonome 
Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 45/18 şi 27/21), la 
articolul 2, alineatul 1 numărul „129” se înlocuieşte cu numărul „130”.

La titlul: „DISTRICTUL BAČKA DE NORD:   2 LICEE, 7 ŞCOLI 
PROFESIONALE, O ŞCOALĂ MIXTĂ, O ŞCOALĂ DE ARTĂ ŞI 2 
ŞCOLI PENTRU ELEVII CU DIZABILITĂŢI ŞI INVALIDITATE” 
după cuvintele ”O ŞCOALĂ MIXTĂ” SE ADAUGĂ CUVINTELE: 
„UN CENTRU DE EDUCAŢIE-INSTRUCŢIE”

La subtitlul: Oraşul Subotica după cuvintele: „5 şcoli profesionale” 
se adaugă cuvintele „un centru de educaţie-instrucţie”

După punctul 2 se adaugă punctul 2a cu următorul cuprins: 

„2a Centrul şcolar croat”

- Liceu de tip general”

Articolul 2

Prezenta hotărâre a Adunării Provinciei intră în vigoare a opta zi 
de la data publicării în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voi-
vodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101Numărul: 022-6/ 2022 -01
Novi Sad, 7 iunie 2022

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István

Menţiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială şi Partea anunţuri, în conformitate cu articolul 
5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numerele: 54/14 şi 29/17).
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PARTEA GENERALĂ

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

720. Hotărârea Adunării Provinciei privind elaborarea Planu-
lui de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a Rezervaţiei naturale speciale „Carska bara”;

721. Hotărârea Adunării Provinciei privind elaborarea Planu-
lui de amenajare a spaţiului pentru teritoriul cu destinaţii 
speciale a Rezervaţiei naturale speciale „Obedska bara”;

722. Hotărârea Adunării Provinciei de modificare şi comple-
tare a Hotărârii Adunării Provinciei privind numărul şi 
repartizarea teritorială a şcolilor medii publice din teri-
toriul Provinciei Autonome Voivodina;

PARTEA SPECIALĂ

723. Hotărârea privind încetarea mandatului deputatului în 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina;

724. Hotărârea privind validarea mandatului deputatului în 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina;

725. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Sport şi Educaţie Fizică din Novi 
Sad;

726. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Sport şi Educaţie Fizică din Novi 
Sad;

727. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Academiei de Arte din Novi Sad;

728. Hotărârea privind numirea membrului Consiliului Aca-
demiei de Arte din Novi Sad;

729. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Tehnologie din Novi Sad;

730. Hotărârea privind numirea membrului Consiliului Fa-
cultăţii de Tehnologie din Novi Sad;

731. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Pedagogie din Sombor;

732. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Pedagogie din Sombor;

733. Hotărârea privind numirea membrilor Consiliului Fa-
cultăţii de Pedagogie din Sombor;

734. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Construcţii din Subotica;

735. Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în 
Consiliul Facultăţii de Construcţii din Subotica;

736. Hotărârea privind numirea membrului Consiliului Fa-
cultăţii de Construcţii din Subotica.
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