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Podľa článku 31 alinea 2 a 5 a v súvislosti s článkom 27 bod 1 Štatútu Au-
tonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/14) a článku 
46 odsek 1 zákona o plánovaní a výstavbe (vestník Službeni glasnik RS číslo 
72/09, 81/09 – oprava, 64/10-ÚS, 24/11, 121/12, 42/13-ÚS a 50/13-ÚS, 98/13-
ÚS a 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – iný zákon, 9/20, a 52/21), Zhromaž-
denie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny  na zasadnutí  7. júna  2022 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O VYPRACOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBLASTI 

OSOBITNÉHO ÚČELU
ŠPECIÁLNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE CARSKA BARA

Článok 1

Pristupuje sa k vypracovaniu Územného plánu oblasti osobitného 
účelu Špeciálnej prírodnej rezervácie Carska bara (ďalej: územný plán).

Článok 2

Určuje sa rámcová hranica rozsahu územného plánu a konečná 
hranica rozsahu územného plánu je definovaná predbežným návrhom 
územného plánu.

Územie, na ktoré sa vzťahuje rámcová hranica územného plánu, za-
hŕňa časť územia mesta Zreňanin, resp. katastrálne obce Biele Blato, 
Knićanin, Lukino Selo, Perlez a Stajićevo.

Opis rámcovej hranice rozsahu územného plánu je definovaný bodmi 
zlomu rámcovej hranice územného plánu. Východiskový bod popisu sa 
nachádza na trojmedzí  katastrálnych obcí Mužlja, Ečka a Lukino Selo v 
meste Zreňanin. Od týchto troch hraníc ide hranica juhovýchodným sme-
rom, po severovýchodných hraniciach katastrálnych obcí Lukino Selo, 
Stajićevo a Perlez, po tri hranice katastrálnych obcí Perlez, Orlovat a Far-
každin. Po týchto trojmedziach sa hranica láme a ide juhozápadným sme-
rom, po juhovýchodných hraniciach katastrálnych obcí Perlez a Knićanin 
po trojmedzie katastrálnych obcí Knićanin a Čenta v meste Zrenjanin a 
Stari Slankamen v obci Inđija. Od tohto trojmedzia hranica sa láme a ide 
v smere na sever, po západných hraniciach katastrálnych obcí Knićanin, 
Biele Blato a Lukino Selo až po tri hranice katastrálnych obcí Mužlja, 
Ečka a Lukino Selo v meste Zreňanin, východiskový bod opisu.

Rozloha oblasti obsiahnutého rámcovou hranicou zahrnutia územ-
ného plánu vynáša 254,29 km2.

Rámcová hranica územného plánu je uvedená v grafickom znázor-
není, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Článok 3

Podmienky a smernice dôležité pre prípravu územného plánu sú ob-
siahnuté v plánových dokumentoch vyššej kategórie: 

- V Územnom pláne Srbskej republiky od roku 2010 do roku 
2020 (vestník Službeni glasnik RS č. 88/10), ktorý je súčasťou 
Zákona o Územnom pláne Srbskej republiky od roku 2010 do 
roku 2020 ( Službeni glasnik RS číslo 88/10) a 

- V Regionálnom územnom pláne Autonómnej pokrajiny Voj-
vodiny, ktorý je súčasťou Uznesenia o vynesení Regionálne-
ho územného plánu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný 
vestník APV číslo 22/11). 

V súlade s vyššie uvedenými dokumentami sa v rámci koncepcie 
ochrany prírodných hodnôt zdôrazňuje ochrana prírodných statkov, 
ktorá je založená na:

- ochrane, zachovaní a zveľadení prírodných statkov a udržateľ-
nom užívaní prírodných zdrojov;

- včasnom predchádzaní činnostiam a úkonom, ktoré môžu mať 
nepriaznivé dôsledky v prírode;

- obnove narušených častí prírody a realizácii opatrení(saná-
cia-revitalizácia a rekultivácia, atď.) a režimu ochrany a mo-
nitorovania stavu chránených území, s neustálym monitorova-
ním stavu a zmien v prírode; 

- využívaní chránených území v záujme vedy, vzdelávania, kul-
túry, rekreácie a trvalo udržateľného rozvoja cestovného ru-
chu, poľnohospodárstva a rybolovu.

Plánové dokumenty dôležité na vypracovanie územného plánu sú: 

- Územný plán oblasti špeciálneho účelu medzinárodnej vodnej 
cesty E 80 – Dunaj (Celoeurópsky koridor VII), (vestník Služ-
beni glasnik RS číslo 14/15); 

- Územným plán oblasti osobitného účelu magistrálneho plyno-
vodu - hranica Bulharska - hranica Maďarska (vestník Službe-
ni glasnik RS číslo 52/2018 Službeni glasnik RS číslo 119/12, 
98/13, 52/18, 36/19); 

- Územný plán oblasti osobitného účelu systému produktovodu cez 
Srbskú republiku (Sombor - Nový Sad - Pančevo - Belehrad - Sme-
derevo - Jagodina - Niš) (vestník Službeni glasnik RS číslo 19/2011); 
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- Územný plán oblasti osobitného účelu multifunkčného ekolo-
gického koridoru Tisy (Úradný vestník APV číslo 14/15) a 

- Územným plán oblasti osobitného účelu siete koridorov doprav-
nej infraštruktúry na základnom smere štátnej cesty I. triedy č. 24 
(Subotica-Zrenjanin - Kovin) (Úradný vestník APV číslo 19/17); 

- Územným plán oblasti osobitného účelu diaľnice Beleh-
rad-Záhreb-Nový Sad (vestník Službeni list RS číslo 98/21).

Územný plán bude založený na plánovacej, štúdijnej, technickej a 
inej dokumentácii, ako výsledkoch doterajších výskumov.

Na vypracovanie územného plánu sa použijú topografické a ka-
tastrálno-topografické základne, digitálne katastrálne plány a digi-
tálne ortofoto plány, ako aj iné základne potrebné na vypracovanie 
územného plánu.  

Článok 4

Plánovanie, užívanie, zriadenie a ochrana priestoru v objeme územ-
ného plánu sa zakladá na: 

- zachovaní základných prírodných hodnôt a realizovaní opatre-
ní aktívnej ochrany;

- realizácii podmienok pre ďalší stabilný rozvoj prírodných cel-
kov s trvalo udržateľným využívaním prírodných zdrojov;

- adekvátnom spravovaní vodného režimu;
- stanovení optimálnej územnej organizácie oblasti osobitného 

účelu v súlade s ekologickými funkciami oblasti;
- znížení negatívnych antropogénnych vplyvov a spomalení prí-

rodných procesov, ktoré urýchľujú sukcesiu;
- rozvoji a usmerňovaní aktivít v súlade s osobitosťou chránené-

ho statku.

Vypracovaním a realizáciou tohto Územného plánu sa vytvoria 
priestorové a iné podmienky pre dosiahnutie racionálnej organizácie a 
usporiadania oblasti osobitného účelu v rámci plánovanej oblasti, zla-
ďovaním jej užívania s možnosťami a obmedzeniami pri nakladaní s 
prírodnými a krajinnými hodnotami a potrebami sociálneho a hospo-
dárskeho rozvoja prostredníctvom: 

- ochranu, zveľadenie a užívanie chránenej oblasti v súlade s re-
žimami ochrany;

- revitalizáciu chránenej oblasti;
- určovanie dlhoročnej koncepcie a opatrení ochrany, zachovania a 

zveľadenia prírodných hodnôt a opatrení na zabezpečenie adek-
vátnej prevencie, minimalizovania, monitoringu a kontroly všet-
kých foriem degradácie a znečisťovania životného prostredia; 

- definovanie oblastných celkov a stanovenia ich režimov ochra-
ny, spôsobu použitia a smerníc na podrobné vypracovanie;

- zachovanie a revitalizácie prírodných hodnôt a ochrany prí-
rodných prvkov oblasti zachovania a zveľadenia jestvujúcich 
štruktúr a ich vzájomné spätosti;

- zachovanie, úpravu a udržateľné používanie  zdedených geo-
logických, geomorfologických a hydrografických prvkov, kto-
ré sú dôležitým prvkom oblasti..

 
Článok 5

Víziou a dlhodobím cieľom rozvoja oblasti územného plánu je stanovenie 
dlhodobého systému udržateľného rozvoja oblasti chráneného prírodného stat-
ku Špeciálnej prírodnej rezervácie Carska bara  ako rozpoznateľnej oblasti. 

Článok 6

Koncepcia plánovania, využívania, usporiadania a ochrany plánovanej 
oblasti predpokladá poskytnutie priestorových podmienok na realizáciu 
koncepcie trvalo udržateľného a vyváženého rozvoja využívania, usporia-
dania a ochrany oblasti osobitného účelu v rámci zahrnutia územného plánu.

Konceptuálny rámec plánovania by sa mal zosúladiť s podmienka-
mi ochrany prírodného dedičstva, predovšetkým s cieľom chrániť bi-
odiverzitu, resp. v procese úpravy a používania predmetného priestoru 
bude ochrana existujúcich jedinečných citlivých ekosystémov uvede-
nej chránenej oblasti, ako aj rozvoj lokálnej identity prostredníctvom 
ochrany a potvrdzovania hodnôt charakteru tejto oblasti.

Článok 7

Účinná lehota na vypracovanie územného plánu je 6 (šesť) mesiacov odo 
dňa predloženia Správy o včasnom verejnom nahliadnutí do plánu spraco-
vateľovi, adekvátnych katastrálnych a topografických plánov, predloženia 
údajov a dokumentácie významných pre vypracovanie územného plánu a 
správy o strategickom hodnotení vplyvov a  nevyhnutných podmienok od 
oprávnených orgánov, organizácií a spoločností, ktoré sú dôležité pre vy-
pracovanie územného plánu a správy o hodnotení strategických vplyvov.

Článok 8

Prostriedky na vypracovanie územného plánu sa zabezpečujú z roz-
počtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 9

Návrh územného plánu bude vystavený na verejné nahliadnutie 
30 dní v meste Zreňanin a v Pokrajinskom sekretariáte urbanizmu a 
ochrany životného prostredia, Nový Sad.

Článok 10

Súčasťou tohto uznesenia je aj Uznesenie o vypracovaní strategic-
kého odhadu vplyvov Územného plánu oblasti osobitného účelu Špeci-
álnej prírodnej rezervácie Carska bara na životné prostredie.

Správa o strategickom odhade vplyvov územného plánu oblasti osobit-
ného účelu Špeciálnej prírodnej rezervácie Carska bara na životné prostre-
die je neoddeliteľnou súčasťou dokumentačného základu územného plánu.

Článok 11

Nositeľom vypracovania územného plánu je Pokrajinský sekretariát  
urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad, Bulvár Mihajla 
Pupina číslo 16.

Článok 12

Spracovateľ územného plánu je Verejný podnik pre územné a urba-
nistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny 
Nový Sad Železnička číslo 6/III.

Článok 13

Orgány, organizácie a verejné podniky, ktoré sú oprávnené stanoviť 
osobitné podmienky na ochranu a úpravu priestoru a výstavbu objek-
tov vo fáze vypracovania plánu, sú povinné na žiadosť nositeľa vy-
pracovania plánového dokumentu do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti 
predložiť všetky požadované údaje, bez úhrady. 

Výnimočne sa podmienky a všetky dostupné údaje môžu postúpiť 
do 30 dní s vysvetlením príslušného orgánu alebo organizácie pre ne-
konanie v stanovenej lehote.

Článok 14

Územný plán bude vyhotovený v 6 (šiestich) vyhotoveniach v analóg-
nej a 6 (šiestich) vyhotoveniach v digitálnej podobe. Územný plán sa bude 
chrániť podpísaný v analógnej  a digitálnej podobe, a to: v Ministerstve 
stavebníctva, dopravy a infraštruktúry (jedno vyhotovenie), v Zhromaž-
dení AP Vojvodiny (jedno vyhotovenie), v Pokrajinskom sekretariáte ur-
banizmu a ochrany životného prostredia (dve vyhotovenia), v meste Zre-
ňanin (jedno vyhotovenie), a v archíve spracovateľa (jedno vyhotovenie). 

Článok 15

Toto pokrajinské parlamentné uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom 
po dni uverejnenia v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

101 Číslo: 35-2/2022-01
Nový Sad  7. júna 2022

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v.r.
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Podľa článku 9 odsek 1 a 5 Zákona o strategickom odhade vply-
vov na životné prostredie (vestník Službeni glasnik RS číslo 135/04 a 
88/10), článku 39 Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajin-
skej správe (Úradný vestník APV číslo 37/2014, 54/2014 — iný predpis 
a 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 a 38/2021) Pokrajinský sekretari-
át urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad vyniesol

UZNESENIE
O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO ODHADU VPLYVU 

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBLASTI OSOBITNÉHO ÚČELU 
ŠPECIÁLNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE CARSKA BARA

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Článok 1

Začína sa s vypracovaním Strategického odhadu vplyvu Územného 
plánu oblasti osobitného účelu Špeciálnej prírodnej rezervácie Carska 
bara na životné prostredie (ďalej: strategický odhad).

Článok 2

Dôvody na vypracovanie strategického odhadu sú:

• zvažovanie, odhad a zisťovanie možných významných vply-
vov na životné prostredie v priestore zahrnutom územným plá-
nom;

• potreba pri plánovaní územného rozvoja oblasti zahrnutej územ-
ným plánom zvážiť strategické otázky ochrany životného pro-
stredia, v súlade s kritériami z článku 6 Zákona o strategickom 
odhade vplyvu na životné prostredie, navrhnúť opatrenia, čo tre-
ba podniknúť, aby sa prípadné významné vplyvy na životné pro-
stredie znemožnili, odstránili alebo zmenšili na minimum.

Článok 3

V rámci strategického odhadu sa budú prerokúvať nasledujúce otáz-
ky a problémy v oblasti ochrany životného prostredia:

• význam územného plánu z aspektu ochrany životného prostre-
dia v kontexte udržateľného rozvoja plánovaného územia;

• definovanie opatrení na ochranu a udržateľné užívanie prírod-
ných hodnôt chránením krajov a chránených oblastí;

• zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva na území územ-
ného plánu definovaním zodpovedajúcich plánových riešení;

• vplyv jestvujúcich a plánovaných infraštruktúrnych objektov a 
iných utvorených hodnôt z aspektu ochrany životného prostre-
dia v plánovej oblasti;

• vytvorenie jedinečnej monitorovacej siete na monitorovanie 
kvality  faktorov životného prostredia.

Okrem týchto otázok sa strategickým odhadom zahrnú aj iné otáz-
ky, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie pozorovanej oblasti.

Článok 4

Správa o strategickom odhade ako dokument, ktorým sa opisujú, 
hodnotia a odhadujú možné podstatné vplyvy na životné prostredie, 
ku ktorým môže prísť implementáciou regionálneho územného plánu, 
a určujú opatrenia na zmenšenie negatívnych vplyvov na životné pro-
stredie, bude obsahovať:

– VÝCHODISKÁ STRATEGICKÉHO ODHADU
• krátke zobrazenie obsahu cieľov územného plánu
• relevantné plánovacie a iné dokumenty
• krátka analýza a odhad jestvujúceho stavu životného prostre-

dia
• charakteristiky životného prostredia v oblastiach, pre ktoré 

jestvuje možnosť, že budú vystavené značnému vplyvu
• otázky a problémy  ochrany životného prostredia prerokúvané 

v strategickom odhade
• zobrazenie variantov riešení, ktoré sa vzťahujú na ochranu ži-

votného prostredia v územnom pláne
• výsledky konzultácií so zainteresovanými orgánmi a organizá-

ciami

– VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ CIELE STRATEGICKÉHO OD-
HADU A VOĽBA INDIKÁTOROV

• všeobecné a osobitné ciele strategického odhadu
• indikátory strategického odhadu

– ODHAD MOŽNÝCH VPYVOV PLÁNOVACÍCH RIEŠENÍ NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE S OPISOM OPATRENÍ PLÁNOVANÝCH 
NA ZMENŠENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV

• odhad vplyvov variantov riešení na životné prostredie
• zdôvodnenie najpriaznivejšieho variantného riešenia
• odhad vplyvov územného plánu na životné prostredie s opisom 

opatrení na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie
• zobrazenie spôsobu, podľa ktorého sa pri odhade vplyvov pri-

hliadalo na činitele životného prostredia
• odhad vplyvov plánovacích riešení  v porovnaní s: pravdepodob-

nosťou, intenzitou, zložitosťou/reverzibilitou, časovou a priesto-
rovou dimenziou, kumulatívnou a sinergickou povahou vplyvov

– SMERNICE NA VYPRACOVANIE STRATEGICKÝCH OD-
HADOV NA NIŽŠÍCH HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH A OD-
HADY VPLYVOV PROJEKTOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

– PROGRAM MONITOROVANIA STAVU ŽIVOTNÉHO PROS-
TREDIA

• opis cieľov plánu
• indikátory na monitorovanie stavu životného prostredia
• práva a povinnosti príslušných orgánov
• postup v prípade výskytu nečakaných negatívnych vplyvov

– ZOBRAZENIE POUŽITEJ METODOLÓGIE A ŤAŽKOSTÍ PRI 
VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO ODHADU

– ZOBRAZENIE SPÔSOBU ROZHODOVANIA

– ZÁVERY (NETECHNICKÉ RESUMÉ)

– INÉ DÔLEŽITÉ ÚDAJE PRE STRATEGICKÝ ODHAD

– LITERATÚRU

Článok 5

Vypracovanie strategického odhadu a správy o strategickom od-
hade vplyvu územného plánu na životné prostredie bude sprevádzať 
dynamiku vypracovania predbežného návrhu územného plánu.

Článok 6

Účasť zainteresovaných orgánov a organizácií a verejnosti v postupe vy-
pracovania a rozoberania správy o strategickom odhade vplyvu zabezpečuje 
Pokrajinský sekretariát urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad.

Oznamovanie o vystavení na verejné nahliadnutie správy o strate-
gickom odhade vplyvu uskutočňuje a zabezpečuje Pokrajinský sekre-
tariát urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad súčasne s 
oznamovaním o vystavení na verejné nahliadnutie predbežného návr-
hu územného plánu s údajmi o čase a mieste vystavenia na verejné na-
hliadnutie; spôsobe, akým zainteresované právnické a fyzické osoby 
môžu doručiť pripomienky; čase a mieste konania verejnej rozpravy, 
ako aj s inými informáciami významnými pre verejné nahliadnutie.

Článok 7

Prostriedky na vypracovanie správy o strategickom odhade vply-
vov územného plánu oblasti osobitného účelu Špeciálnej prírodnej re-
zervácie Carska bara na životné prostredie zabezpečujú sa z rozpočtu 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 8

Toto uznesenie sa zverejňuje v Úradnom vestníku Autonómnej po-
krajiny Vojvodiny.

Číslo: 140-501-318/2022-01 
Dátum: 22. 2. 2022

Pokrajinský tajomník
Vladimir Galić  v.r.
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Podľa článku 31 alinea 2 a 5 a v súvislosti s článkom 27 bod 1 Štatú-
tu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/14) 
a článku 46 odsek 1 zákona o plánovaní a výstavbe (vestník Službeni 
glasnik RS číslo 72/09, 81/09 – oprava, 64/10-ÚS, 24/11, 121/12, 42/13-
ÚS a 50/13-ÚS, 98/13-ÚS a 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – iný 
zákon, 9/20, a 52/21), Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny  
na zasadnutí  7. júna  2022 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O VYPRACOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBLASTI 

OSOBITNÉHO ÚČELU
ŠPECIÁLNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE OBEDSKA BARA 

Článok 1

Pristupuje sa k vypracovaniu Územného plánu oblasti osobitného úče-
lu Špeciálnej prírodnej rezervácie Obedska bara (ďalej: územný plán).

Článok 2

Určuje sa rámcová hranica rozsahu územného plánu a konečná 
hranica rozsahu územného plánu je definovaná predbežným návrhom 
územného plánu.

Oblasť, na ktorú sa vzťahuje rámcová hranica územného plánu, za-
hŕňa časti územia

- obec Pećinci, katastrálne obce Ogar, Obrež, Ašanja a Kupino-
vo a 

- Obec Ruma, katastrána obec Grabovci.

Opis rámcovej hranice rozsahu územného plánu je definovaný bodmi 
zlomu rámcovej hranice územného plánu. Východiskový bod popisu sa 
nachádza na trojmedzí hraníc katastrálnych obcí Klenak a Grabovci, v 
obci Ruma a Orašac v meste Šabac. Od tejto trojitej hranice ide hranica 
v smere na sever a severovýchod, pričom sleduje západnú a severozá-
padnú hranicu katastrálnych obcí Grabovci v obciach Ruma a Ogar a 
Ašanja v obci Pećinci až po hranicu katastrálnych obcí Ašanja a Karlov-
čić v obci Pećinci a Petrovčić v Belehrade. Za touto trojitou hranicou sa 
hranica láme a ide na juh a na západ, pričom sleduje východnú a južnú 
hranicu katastrálnych obcí Ašanja, Kupinovo a Obreža v obciach Pećin-
ci a Grabovci v obci Ruma až po tri hranice katastrálnych obcí r. Klenak 
a Grabovci, v obciach Ruma a Orašac v Šabaci po východiský bod opisu.

Rozloha oblasti obsiahnutého rámcovou hranicou zahrnutia územ-
ného plánu vynáša 294,29 km2.

Rámcová hranica územného plánu je uvedená v grafickom znázor-
není, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Článok 3

Podmienky a smernice dôležité pre prípravu územného plánu sú ob-
siahnuté v plánových dokumentoch vyššej kategórie: 

- V Územnom pláne Srbskej republiky od roku 2010 do roku 
2020 (vestník Službeni glasnik RS č. 88/10), ktorý je súčasťou 
Zákona o Územnom pláne Srbskej republiky od roku 2010 do 
roku 2020 ( Službeni glasnik RS číslo 88/10) a 

- V Regionálnom územnom pláne Autonómnej pokrajiny Voj-
vodiny, ktorý je súčasťou Uznesenia o vynesení Regionálne-
ho územného plánu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný 
vestník APV číslo 22/11). 

V súlade s vyššie uvedenými dokumentmi v rámci koncepcie ochra-
ny prírodných zdrojov vyniká:

- ochrana, zachovanie a zveľadenie prírodných hodnôt a udrža-
teľné užívanie prírodných zdrojov;

- včasné predchádzanie činnostiam a úkonom, ktoré môžu mať 
nepriaznivé dôsledky v prírode;

- obnovenie poškodených častí prírody;
- realizácia opatrení (ochrana, rehabilitácia, revitalizácia a re-

kultivácia, atď.) a režimu ochrany a monitorovania stavu chrá-
nených území, s neustálym monitorovaním stavu a zmien v 
prírode; 

- zníženie straty a tlakov na biodiverzitu.

Plánové dokumenty dôležité na vypracovanie územného plánu sú: 

- Územný plán oblasti osobitného účelu zavlažovacieho systé-
mu Sriemu (Úradný vestník APV číslo 57/17); 

- Územný plán oblasti osobitného účelu  systému zásobovania 
vodou Istočni Srem (Úradný vestník APV číslo 57/17); 

- Územný plán oblasti osobitného účelu na zhromažďovanie, 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd v povodí rieky Sávy v 
regióne Sriemu (Úradný vestník APV číslo 54/19)

Územný plán bude založený na plánovacej, štúdijnej, technickej a 
inej dokumentácii, ako výsledkoch doterajších výskumov.

Na vypracovanie územného plánu sa použijú topografické a ka-
tastrálno-topografické základne, digitálne katastrálne plány a digi-
tálne ortofoto plány, ako aj iné základne potrebné na vypracovanie 
územného plánu.  

Článok 4

Plánovanie, využívanie, usporiadanie a ochrana priestoru v rozsahu 
Územného plánu budú vychádzať z princípov ochrany životného pros-
tredia a udržateľného využívania územia, ochrany prírodných zdrojov 
a majetku, biodiverzity celého územia, ochrany zdravia ľudí.

Vypracovanie tohto územného plánu ovplyvní:

- zlepšenie podmienok ochrany životného prostredia, predovšet-
kým z hľadiska ochrany pred povodňami, podmienok bývania 
a vodného hospodárstva;

- zlepšenie úpravy oblasti osobitného účelu v súlade s ekologic-
kými funkciami oblasti;

- ochrany životného prostredia a udržateľné používanie prírod-
ného dedičstva a charakteru krajiny;

- ochrana prírodných zdrojov a statkov a celkovej biodiverzity 
oblasti;

- ochrany rozmanitosti krajiny prostredníctvom zachovania a 
zlepšenia priestorovej identity;

- harmonizácie prístupov k zabezpečovaniu kvality krajiny v 
kontexte rozvoja a rozvojových problémov; 

- rozvoja kultúrnej a regionálnej identity;
- harmonizovaný rozvoj so susednými oblasťami a priestorová a 

funkčná integrácia so životným prostredím.

Článok 5

Vízia a dlhodobý cieľ rozvoja územia Územného plánu je trvalo 
udržateľné využívanie zdrojov a ochrana Špeciálnej prírodnej rezer-
vácie Obedská bara, ako aj  zvyšovanie jej kvality v súlade s princípmi 
trvalo udržateľného rozvoja.

Ciele plánovania, užívania, úpravy a ochrany plánovanej oblasti 
sú dosiahnutie racionálnej organizácie a usporiadania oblasti oso-
bitného účelu v rámci plánovanej oblasti, zlaďovaním jej užívania 
s možnosťami a obmedzeniami pri nakladaní s prírodnými a kra-
jinnými hodnotami a potrebami sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
prostredníctvom:

- ochranu, úpravu a používanie chránenej oblasti v súlade s reži-
mami ochrany;

- zachovanie jedinečného a najstaršieho chráneného územia na 
území štátu;

- racionálne využitie autentického množstva mŕtvych ramien, 
jám, barín, mokraďovej vegetácie, vlhkých lúk a lesov charak-
terizovaných výnimočnou biodiverzitou s významným výsky-
tom vzácnych a ohrozených druhov národného a medzinárod-
ného významu;
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- určovanie dlhoročnej koncepcie a opatrení ochrany, zachova-
nia a zveľadenia prírodných hodnôt a opatrení na zabezpečenie 
adekvátnej prevencie, minimalizovania, monitoringu a kontro-
ly všetkých foriem degradácie a znečisťovania životného pros-
tredia;

- zachovanie a revitalizácie prírodných hodnôt a ochrany prí-
rodných prvkov oblasti zachovania a zveľadenia jestvujúcich 
štruktúr a ich vzájomné spätosti;

- zachovanie, úpravu a udržateľné používanie  zdedených geo-
logických, geomorfologických a hydrografických prvkov, kto-
ré sú dôležitým prvkom oblasti..

Článok 6

Koncepcia plánovania, využívania, usporiadania a ochrany pláno-
vanej oblasti sa zakladá na zabezpečení podmienok na realizáciu kon-
cepcie trvalo udržateľného a vyváženého rozvoja využívania, uspo-
riadania a ochrany účelovej oblasti v rámci územného plánu, ktorú 
bude tvoriť Špeciálna prídrodná rezervácia Obedska bara a prírodné 
hodnoty v zóne vplyvu na chránenú oblasť.

Konceptuálny rámec plánovania by sa mal zosúladiť s podmien-
kami ochrany prírodného dedičstva, predovšetkým s cieľom chrániť 
biodiverzitu, resp. primárny cieľ v procese zariadenia a múdreho pou-
žívania predmetného priestoru bude ochrana existujúcich jedinečných 
krehkých ekosystémov uvedených chránených oblastí, ako aj rozvoj 
lokálnej identity prostredníctvom ochrany a potvrdzovania hodnôt 
charakteru tejto oblasti.

Článok 7

Účinná lehota na vypracovanie predbežného návrhu Územného 
plánu je 6 (šesť) mesiacov odo dňa predloženia spracovateľovi Sprá-
vy o vykonanom včasnom verejnom nahliadnutí do Územného plánu, 
adekvátnych katastrálnych a topografických plánov, predloženia úda-
jov a dokumentácie významných pre vypracovanie územného plánu a 
správy o strategickom hodnotení vplyvov a  nevyhnutných podmienok 
od oprávnených orgánov, organizácií a spoločností, ktoré sú dôležité 
pre vypracovanie územného plánu a správy o hodnotení strategických 
vplyvov.

Článok 8

Prostriedky na vypracovanie územného plánu sa zabezpečujú z roz-
počtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 9

Predbežný návrh územného plánu bude vystavený na verejné na-
hliadnutie 30 dní v Pokrajinskom sekretariáte urbanizmu a ochrany 
životného prostredia, Nový Sad, a v obciach Ruma a Pećinci.

Článok 10

Súčasťou tohto uznesenia je aj Uznesenie o vypracovaní strategic-
kého odhadu vplyvov Územného plánu oblasti osobitného účelu Špeci-
álnej prírodnej rezervácie Obedska bara na životné prostredie.

Správa o strategickom odhade vplyvov Územného plánu oblasti 
osobitného účelu Špeciálnej prírodnej rezervácie Obedska bara na 
životné prostredie je súčasťou dokumentačného základu územného 
plánu.

Článok 11

Nositeľom vypracovania územného plánu je Pokrajinský sekretariát  
urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad, Bulvár Mihajla 
Pupina číslo 16.

Článok 12

Spracovateľ územného plánu je Verejný podnik pre územné a urba-
nistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny 
Nový Sad Železnička číslo 6/III.

Článok 13

Orgány, organizácie a verejné podniky, ktoré sú oprávnené stanoviť 
osobitné podmienky na ochranu a úpravu priestoru a výstavbu objek-
tov vo fáze vypracovania plánu, sú povinné na žiadosť nositeľa vy-
pracovania plánového dokumentu do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti 
predložiť všetky požadované údaje, bez úhrady. 

Výnimočne sa podmienky a všetky dostupné údaje môžu postúpiť 
do 30 dní s vysvetlením príslušného orgánu alebo organizácie pre ne-
konanie v stanovenej lehote.

Článok 14

Územný plán bude vyhotovený v 7 (siedmych) vyhotoveniach v ana-
lógovej a 7 (siedmych) vyhotoveniach v digitálnej podobe. Územný 
plán sa bude chrániť podpísaný v analógnej  a digitálnej podobe, a 
to: v Ministerstve výstavby, dopravy a infraštruktúry (1 exemplár), v 
Zhromaždení AP Vojvodiny (1 exemplár), v Pokrajinskom sekretariá-
te urbanizmu a ochrany životného prostredia (dva exempláre), v obci 
Pećinci (1 exemplár), v obci Ruma (jeden exemplár) a v archíve spra-
covateľa (jeden exemplár). 

Článok 15

Toto pokrajinské parlamentné uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym 
dňom po dni uverejnenia v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny. 

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

101 Číslo: 35-1/2022-01
Nový Sad  7. júna 2022

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v.r.
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Podľa článku 9 odsek 1 a 5 Zákonom o strategickom odhade vply-
vov na životné prostredie (vestník Službeni glasnik RS číslo 135/04 a 
88/10), článku 39 Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajin-
skej správe (Úradný vestník APV číslo 37/2014, 54/2014 — iný predpis 
a 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 a 38/2021) Pokrajinský sekretari-
át urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad vyniesol

UZNESENIE
O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO ODHADU VPLYVU 

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBLASTI OSOBITNÉHO ÚČELU 
ŠPECIÁLNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE OBEDSKA BARA

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Článok 1

Začína sa s vypracovaním Strategického odhadu vplyvu Územného 
plánu oblasti osobitného účelu Špeciálnej prírodnej rezervácie Obed-
ska bara na životné prostredie (ďalej: strategický odhad).

Článok 2

Dôvody výkonu strategického odhadu sú:

• zvažovanie, odhad a zisťovanie možných významných vplyvov 
na životné prostredie v priestore zahrnutom územným plánom;

• potreba pri plánovaní územného rozvoja oblasti zahrnutej 
územným plánom zvážiť strategické otázky životného pros-
tredia, v súlade s kritériami z článku 6 Zákona o strategickom 
odhade vplyvov na životné prostredie, navrhnúť opatrenia, čo 
treba podniknúť, aby sa prípadné významné vplyvy na životné 
prostredie znemožnili, odstránili alebo zmenšili na minimum.

Článok 3

V rámci strategického odhadu sa budú prerokúvať nasledujúce otáz-
ky a problémy v oblasti ochrany životného prostredia:

• význam územného plánu z aspektu ochrany životného prostre-
dia v kontexte udržateľného rozvoja plánovaného územia;

• definovanie opatrení na ochranu a udržateľné užívanie prírod-
ných hodnôt chránením krajov a chránených oblastí;

• zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva na území územ-
ného plánu definovaním zodpovedajúcich plánových riešení;

• vplyv jestvujúcich a plánovaných infraštruktúrnych objektov a 
iných utvorených hodnôt z aspektu ochrany životného prostre-
dia na plánovej oblasti;

• vytvorenie jedinečnej monitorovacej siete na monitorovanie 
kvality  faktorov životného prostredia.

Okrem týchto otázok sa strategickým odhadom zahrnú aj iné otáz-
ky, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie pozorovanej oblasti.

Článok 4

Správa o strategickom odhade ako dokument, ktorým sa opisujú, hodnotia 
a odhadujú možné podstatné vplyvy na životné prostredie, ku ktorým môže 
prísť implementáciou regionálneho územného plánu, a určujú opatrenia na 
zmenšenie negatívnych vplyvov na životné prostredie, bude obsahovať:

– VÝCHODISKÁ STRATEGICKÉHO ODHADU
• krátke zobrazenie obsahu cieľov územného plánu
• relevantné plánovacie a iné dokumenty
• krátka analýza a odhad jestvujúceho stavu životného prostredia
• charakteristiky životného prostredia v oblastiach, pre ktoré 

jestvuje možnosť, že budú vystavené značnému vplyvu
• otázky a problémy  ochrany životného prostredia prerokúvané 

v strategickom odhade
• zobrazenie variantov riešení, ktoré sa vzťahujú na ochranu ži-

votného prostredia v územnom pláne
• výsledky konzultácií so zainteresovanými orgánmi a organizá-

ciami

– VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ CIELE STRATEGICKÉHO OD-
HADU A VOĽBA INDIKÁTOROV

• všeobecné a osobitné ciele strategického odhadu
• indikátory strategického odhadu

– ODHAD MOŽNÝCH VPYVOV PLÁNOVACÍCH RIEŠENÍ NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE S OPISOM OPATRENÍ PLÁNOVANÝCH 
NA ZMENŠENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV

• odhad vplyvov variantov riešení na životné prostredie
• zdôvodnenie najpriaznivejšieho variantného riešenia
• odhad vplyvov územného plánu na životné prostredie s opisom 

opatrení na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie
• zobrazenie spôsobu, podľa ktorého sa pri odhade vplyvov pri-

hliadalo na činiteľov životného prostredia
• odhad vplyvov plánovacích riešení  v porovnaní s: pravdepo-

dobnosťou, intenzitou, zložitosťou/reverzibilitou, časovou a 
priestorovou dimenziou, kumulatívnou a synergickou pova-
hou vplyvov

– SMERNICE NA VYPRACOVANIE STRATEGICKÝCH OD-
HADOV NA NIŽŠÍCH HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH A OD-
HADY VPLYVOV PROJEKTOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

– PROGRAM MONITOROVANIA STAVU ŽIVOTNÉHO PROS-
TREDIA

• opis cieľov plánu
• indikátory na monitorovanie stavu životného prostredia
• práva a povinnosti príslušných orgánov
• postup v prípade výskytu nečakaných negatívnych vplyvov

– ZOBRAZENIE POUŽITEJ METODOLÓGIE A ŤAŽKOSTÍ PRI 
VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO ODHADU

– ZOBRAZENIE SPÔSOBU ROZHODOVANIA

– ZÁVERY (NETECHNICKÉ RESUMÉ)

– INÉ DÔLEŽITÉ ÚDAJE PRE STRATEGICKÝ ODHAD

– LITERATÚRA

Článok 5

Vypracovanie strategického odhadu a správy o strategickom od-
hade vplyvu územného plánu na životné prostredie bude sprevádzať 
dynamiku vypracovania predbežného návrhu územného plánu.

Článok 6

Účasť zainteresovaných orgánov a organizácií a verejnosti v postu-
pe vypracovania a rozoberania správy o strategickom odhade vplyvu 
zabezpečuje Pokrajinský sekretariát urbanizmu a ochrany životného 
prostredia Nový Sad.

Oznamovanie o vystavení na verejné nahliadnutie Správy o strate-
gickom odhade vplyvu uskutočňuje a zabezpečuje Pokrajinský sekre-
tariát urbanizmu a ochrany životného prostredia Nový Sad súčasne s 
oznamovaním o vystavení na verejné nahliadnutie predbežného návr-
hu územného plánu s údajmi o čase a mieste vystavenia na verejné na-
hliadnutie; spôsobe, akým zainteresované právnické a fyzické osoby 
môžu doručiť pripomienky; čase a mieste konania verejnej rozpravy, 
ako aj s inými informáciami významnými pre verejné nahliadnutie.

Článok 7

Prostriedky na vypracovanie správy o strategickom odhade vply-
vov územného plánu oblasti osobitného účelu Špeciálnej prírodnej 
rezervácie Obedska  bara na životné prostredie zabezpečujú sa z roz-
počtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 8

Toto uznesenie sa zverejňuje v Úradnom vestníku Autonómnej po-
krajiny Vojvodiny.

Číslo: 140-501-319/2022-01 
Dátum: 22. 2. 2022

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Vladimir Galić
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Podľa článku 31 alinea druhá Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvo-
diny (Úradný vestník APV číslo 20/2014), článku 104 odsek 10 Zákona 
o základoch systému vzdelávania a výchovy (vestník Službeni glasnik 
RS číslo 88/17, 27/18 ‒ i. zákon, 10/19, 6/20 a 129/21) a článku 34 odsek 
1 bod 2 Zákona o určení príslušností Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 
(vestník Službeni glasnik RS číslo 99/09, 67/12 - Uznesenie ÚS a 18/20 
- iný zákon a 111/21 - iný zákon), Zhromaždenie Autonómnej pokraji-
ny Vojvodiny  na zasadnutí  7. júna  2022 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O ZMENE A DOPLNENÍ POKRAJINSKÉHO 

PARLAMENTNÉHO UZNESENIA
O POČTE  A ÚZEMNOM ROZMIESTNENÍ VEREJNÝCH 

STREDNÝCH ŠKÔL
NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Článok 1

V Pokrajinskom parlamentnom uznesení o počte a územnom roz-
miestnení verejných stredných škôl na území Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 45/18 a 27/21), v článku 2 odsek 
1  číslo „129“ sa nahrádza číslom“130“.

V názve: „SEVEROBÁČSKY OBVOD:  2 GYMNÁZIÁ, 7 
ODBORNÝCH ŠKÔL, 1 ZMIEŠANÁ ŠKOLA, 1 UMELECKÁ 
ŠKOLA A 2 ŠKOLY PRE ŽIAKOV S VÝVOJOVÝMI PORU-

CHAMI A INVALIDITOU“ po slovách „1 ZMIEŠANÁ ŠKO-
LA“ sa dodávajú slová: „1 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CEN-
TRUM“

V podnázve: Mesto Subotica za slovami: „5 odborných škôl“ sa do-
dávajú slová: „1 výchovno-vzdelávacie centrum“

Po bode 2 sa dodáva nový bod 2а, ktorý znie takto: 

„2a Chorvátske školské centrum

• Všeobecný typ gymnázia“

Článok 2

Toto pokrajinské parlamentné uznesenie nadobúda účinnosť ôsmy 
deň po dni uverejnenia Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

101 Číslo: 022-6/2022-01
Nový Sad  7. júna 2022

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v.r.

Poznámka:

V tomto Úradnom vestníku APV sa neuverejňuje osobitná a oznamovacia časť, v súlade s článkom 5 odsek 2 Pokrajin-
ského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV číslo 54/14 a 29/17 ).
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ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY 
VOJVODINY

720. Pokrajinské parlamentné uznesenie o  vypracovaní územ-
ného plánu oblasti osobitného účelu Špeciálnej prírodnej 
rezervácie Carska bara;

721. Pokrajinské parlamentné uznesenie o  vypracovaní územ-
ného plánu oblasti osobitného účelu Špeciálnej prírodnej 
rezervácie Obedska bara;

722. Pokrajinské parlamentné uznesenie o zmene a doplnení 
Pokrajinského parlamentného uznesenia o počte a územ-
nom rozmiestnení verejných stredných škôl na území Au-
tonómnej pokrajiny Vojvodiny;

OSOBITNÁ ČASŤ

723. Uznesenie o zániku mandátu poslanca Zhromaždenia Au-
tonómnej pokrajiny Vojvodiny;

724. Uznesenie o potvrdení mandátu poslanca Zhromaždenia 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

725. Uznesenie o zániku mandátu člena Rady Fakulty športu a 
fyzickej výchovy v Novom Sade;

726. Uznesenie o menovaní člena Rady Fakulty športu a fyzic-
kej výchovy v Novom Sade;

727. Uznesenie o zániku mandátu člena Rady Akadémie umení 
v Novom Sade;

728. Uznesenie o menovaní člena Rady Akadémie umení v No-
vom Sade;

729. Uznesenie o zániku mandátu člena Rady Technologickej 
fakulty v Novom Sade;

730. Uznesenie o menovaní člena Rady Technologickej fakulty 
v Novom Sade;

731. Uznesenie o zániku mandátu člena rady Pedagogickej fa-
kulty v Sombore;

732. Uznesenie o zániku mandátu člena rady Pedagogickej fa-
kulty v Sombore;

733. Uznesenie o menovaní členov Rady Pedagogickej fakulty 
v Sombore;

734. Uznesenie o zániku mandátu člena rady Stavebníckej  fa-
kulty v Subotica;

735. Uznesenie o zániku mandátu člena rady Stavebníckej  fa-
kulty v Subotica;

736. Uznesenie o menovaní členov Rady Stavebníckej fakulty v 
Subotici.
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