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644.

Podľa článku 31 alinea 2 a v súvislosti s článkom 14 Štatútu Auto-
nómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/14) Zhro-
maždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 22. apríla 
2021 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O ZALOŽENÍ ZNAČKY

NAJLEPŠIE Z VOJVODINY

Článok 1

Týmto pokrajinským parlamentným uznesením (ďalej: uznesenie) 
sa zakladá značka Najlepšie z Vojvodiny ako označenie špecifík, t. j. 
označenia dôveryhodnosti (ďalej len: značka) a ustaľuje sa právo na 
používanie značky.

Článok 2

Právo používať značku v oblasti hospodárstva a cestovného ruchu 
má právnická osoba, podnikateľ, fyzická osoba alebo iné organizač-
né formy, ktoré sa zaoberajú výrobou tovaru a poskytovaním služieb 
(ďalej len: výrobca), resp. organizátor programov a podujatí (ďalej: 
organizátor), ktorý má sídlo alebo bydlisko na území Autonómnej po-
krajiny Vojvodiny.

Právo na používanie značky má výrobca pre konkrétny výrobok 
alebo službu, ktoré sa – pokiaľ ide o výrobu, kvalitu, použité suroviny 
a/alebo ingrediencie, vlastnosti alebo iné charakteristiky – zreteľne 
líšia od ostatných výrobkov alebo služieb rovnakej kategórie a ktoré 
pochádzajú z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

Výrobca má právo používať značku pre výrobok, ktorý sa zreteľne 
líši od ostatných výrobkov rovnakej kategórie z hľadiska chemického 
zloženia, fyzikálnych, mikrobiologických a organoleptických vlast-
ností, spôsobu výroby, použitých surovín a / alebo ingrediencií, alebo 
podľa inej charakteristiky, a ktorý je vyrobený zo základnej suroviny, 
ktorá pochádza z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

Usporiadateľ má právo používať značku, ak sa program resp. pod-
ujatie svojimi vlastnosťami, spôsobom konania, používania zdrojov, 
originality, cieľov, ako aj podľa výsledkov v oblastiach činnosti, zre-
teľne líši od iných programov alebo podujatí rovnakého obsahu, ktoré 
sa usporiadajú na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 3 

Značka sa skladá z grafického a textového segmentu, ktorý predsta-
vuje neoddeliteľnú vizuálnu identitu. 

Grafický segment pozostáva z tela pšenice, ktoré vytvára zaťa-
tú päsť (z celej sily) so zdvihnutým palcom (medzinárodný symbol 
dobra) a vytvára sústredné kružnice (čo asociuje  na vplyv dobra na 
životné prostredie).

Dvojriadkový text je umiestnený pod grafickým segmentom ozna-
čenia. Textový segment značky obsahuje text „NAJLEPŠIE Z VOJ-
VODINY“ v cyrilskom písme, písmom Helvetica.

Pod cyrilským textom značky je definovaná anglická verzia znaku 
THE BEST OF VOJVODINA, fontom Helvetica.

Značka je podčiarknutá čiarou, ktorá symbolizuje horizont, rovinu, 
Vojvodinu.

Charakteristiky farieb značky sú: zelená C 100% + Y 100% a čierna 
К 100%.

Ak sa použije tmavá farba pozadia, značka sa použije v negatíve a v 
prípade, že má pozadie svetlú farbu, použije sa pozitív značky umiest-
nenej na povrchu.

Vzhľad značky je uvedený v prílohe k tomuto uzneseniu a je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 4

Súhlas s používaním značky dáva Pokrajinská vláda.

Orgán správy zodpovedný za hospodárske záležitosti vedie eviden-
ciu o vydaných rozhodnutiach o práve používať značku Najlepšie z 
Vojvodiny, ktorá obsahuje údaje o určenom výrobku, službe, programe 
alebo podujatí a užívateľovi značky, ako aj ďalšie potrebné údaje infor-
mácie týkajúce sa práva na používanie značky.

Článok 5

Právo používať značku sa udeľuje na tri roky.

Výrobca alebo organizátor má právo obnoviť žiadosť o predĺženie  
práva na používanie značky. 



Strana 1174 - Čislo 20 ÚRADNÝ VESTNÍK APV 22. apríl 2021.

Článok 6

Pokrajinská vláda vydá akt upravujúci postup, podmienky a spôsob 
udeľovania a používania značky do 60 dní odo dňa nadobudnutia prá-
voplatnosti tohto uznesenia.

Článok 7

Nadobudnutím platnosti tohto uznesenia zaniká platnosť Uznesenia 
o založení značky Najlepšie z Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 
: 12/2008).

Článok 8

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 
Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

101 Číslo:9-7/2021-01
Nový Sad, 22. apríla 2021

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA APVOJVODINY

István Pásztor v. r. 
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645.

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 a 51b  odsek 4  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, 50/13-ÚS, 98/13-ÚS, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 - i. zákon a 9/20) Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny  na zasadnutí 22. apríla 2021 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O VYPRACOVANÍ ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO 

PLÁNU OBLASTI OSOBITNÉHO ÚČELU SIETE KORIDOROV 
DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V ZÁKLADNOM SMERE 
ŠTÁTNEJ CESTY I. TRIEDY Č. 24 SUBOTICA-ZREŇANIN-

KOVIN

Článok 1

Začína sa s vypracovaním Zmien a doplnkov Územného plánu ob-
lasti osobitného účelu siete koridorov dopravnej infraštruktúry v zá-
kladnom smere štátnej cesty I. triedy č. 24 Subotica-Zreňanin-Kovin, 
(ďalej:  Zmeny a doplnky Územného plánu).

Článok 2

Rámcová hranica Zmien a doplnkov Územného plánu zahŕňa nasle-
dujúce časti územia mesta Subotica a obcí Kanjiža a Senta, a to:

1. V meste Subotica, katastrálna obec Bikovo;
2. V obci Kanjiža katastrálne obce Oromo, Trešnjevac, Velebit;
3. V obci Senta katastrálne obce Batka a Senta.

Rámcová hranica zahrnutia Zmien a doplnkov Územného plánu je 
uvedená v grafickom znázornení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto uznesenia.

Dĺžka úseku, ktorý je predmetom Zmien a doplnkov Územného plá-
nu, je 24 km.

Konečná hranica obchvatu Zmien a doplnkov Územného plánu bude 
definovaná predbežným návrhom Zmien a doplnkov Územnému plánu.

 
Článok 3

Podmienky a smernice dôležité na vypracovanie územného plánu 
sú obsiahnuté v plánových dokumentoch vyššej triedy: 

1. Zákonom o Územnom pláne Srbskej republiky od roku 2010 do 
roku 2020 (vestník Službeni glasnik RS č. 88/10);

2. Uznesením o vynesení Regionálneho územného plánu Autonóm-
nej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV č. 22/11), v ktorom 
sa uvádza medzi prioritami rozvoja cestnej dopravy aj prispôsobe-
nie sa európskym normám a lepšie riadenie prostredníctvom plá-
novania, projektovania a vykonávania, prevádzky a údržby cestnej 
infraštruktúry.

Vypracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu bude založené 
na plánovacej, študijnej, technickej a inej dokumentácii, výsledkoch 
predchádzajúcich výskumov a platných dokumentov v Srbskej repub-
like. 

Článok 4

Plánovanie, úprava, ochrana a využívanie priestoru sú založené na 
zásadách usporiadania a používania priestoru stanovených v článku 3. 
zákona o plánovaní a výstavbe.

Článok 5

Vízia a ciele plánovania, využívania, usporiadania a ochrany úze-
mia plánovania je poskytnúť podmienky na realizáciu národných záuj-
mov v oblasti dopravnej infraštruktúry a udržateľného rozvoja územia 
plánovania v súlade s rozvojovými potenciálmi.

Článok 6

Koncepčný rámec plánovania, využívania, úpravy a ochrany úze-
mia plánovania bude založený na vytvorení plánovacej základne a vy-
medzení projektových prvkov štátnej cesty na tomto úseku.

Zmeny a doplnky Územného plánu budú obsahovať podrobné 
rozpracovanie, ako aj pravidlá úpravy terénu, výstavby a využí-
vania územia, čím sa vytvorí vhodný plánovací základ z hľadiska 
priamej realizácie vydaním lokalizačných podmienok v súlade so 
zákonom.

Článok 7

Lehota na vypracovanie predbežného návrhu územného plánu je 6 
(šesť) mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia.

Zmeny a doplnky Územného plánu sa vykonávajú v skrátenom ko-
naní.

Článok 8

Prostriedky na vypracovanie Zmien a doplnení Územného plánu za-
bezpečuje VP Putevi Srbije, Belehrad, Kralja Aleksandra 282.

Článok 9

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

Nositeľ vypracovania Zmien a doplnkov Územného plánu zabez-
pečí potrebné stanoviská, podmienky a súhlasy príslušných orgánov a 
organizácií predpísaných zákonom, ako aj spoluprácu a harmonizáciu 
postojov so všetkými relevantnými subjektmi plánovania.

Článok 10

Orgány, osobitné organizácie a držitelia verejných povolení 
sú povinní na žiadosť nositeľa vypracovania Zmien a doplnkov 
územného plánu v lehote stanovenej zákonom o plánovaní a vý-
stavbe za časť plánovacieho dokumentu, ktorý sa mení a dopĺňa,  
doručiť všetky podmienky a dostupné údaje bez úhrady. 

Na žiadosť Pokrajinského sekretariátu urbanizmu a ochrany život-
ného prostredia poskytne príslušný orgán alebo organizácia bez úhra-
dy v lehote stanovenej zákonom o plánovaní a výstavbe existujúce kó-
pie topografického a katastrálneho plánu, digitálne záznamy, kataster 
podzemných zariadení, ortofotografie. 

Článok 11

Predbežný návrh Zmien a doplnkov územného plánu bude vystave-
ný na verejné nahliadnutie 15 dní v Pokrajinskom sekretariáte urba-
nizmu a ochrany životného prostredia, Nový Sad, v meste Subotica a 
v obciach Kula a Senta.

Článok 12

Súčasťou tohto pokrajinského parlamentného uznesenia je Uznese-
nie o nezačatí vypracovania strategického hodnotenia vplyvu Zmien a 
doplnkov Územného plánu.

Článok 13

Odborné úkony na vypracovaní Zmien a doplnkov Územné-
ho plánu sa zveria hospodárskej spoločnosti, resp. inej právnickej 
osobe, ktorá spĺňa predpísané podmienky na vypracovanie pláno-
vacích dokumentov a v súlade so zákonom, ktorý upravuje verejné 
obstarávania. Postup verejného obstarávania uskutoční financiér 
vypracovania Územného plánu VP Putevi Srbije, Belehrad, Kralja 
Aleksandra 282.
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Článok 14

Dokument Zmeny a doplnky Územného plánu bude vyhotovený v 
10 (desiatich) vyhotoveniach v analógovej a 10 (desiatich) vyhotove-
niach v digitálnej podobe. Územný plán sa bude chrániť podpísaný 
v analógovej a digitálnej podobe, a to: na Ministerstve stavebníctva, 
dopravy a infraštruktúry (jedno vyhotovenie), v Zhromaždení Au-
tonómnej pokrajiny Vojvodiny (jedno vyhotovenie), v Pokrajinskom 
sekretariáte urbanizmu a ochrany životného prostredia (dva vyhoto-
venia), v meste Subotica (jedno vyhotovenie), v Obci Kanjiža (jedno 
vyhotovenie), v Obci Senta (jedno vyhotovenie), v archívoch investora 
(dve vyhotovenia) a v archívoch spracovateľa (jedno vyhotovenie).

Článok 15

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

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

101 Číslo:3-1/2017-01
Nový Sad, 22. apríla 2021

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v. r.



22. apríl 2021. ÚRADNÝ VESTNÍK APV Strana 1177 - Čislo 20

Podľa článku 9 odsek 3, 4 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 a 24/2019) Pokrajinský sekretariát urbanizmu a 
ochrany životného prostredia Nový Sad vyniesol

UZNESENIE O NEZAČATÍ VYPRACOVANIA 
STRETEGICKÉHO ODHADU VPLYVOV ZMIEN 
A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU OBLASTI 

OSOBITNÉHO ÚČELU SIETE KORIDOROV DOPRAVNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY V ZÁKLADNOM SMERE ŠTÁTNEJ 

CESTY I. TRIEDY ČÍSLO 24 SUBOTICA-ZREŇANIN-KOVIN 
NA ŽIVNOTNÉ PROSTREDIE

Článok 1

Vynáša sa uznesenie, že sa pre Zmeny a doplnky Územného plánu 
oblasti osobitného účelu siete koridorov dopravnej infraštruktúry v zá-
kladnom smere štátnej cesty I. triedy č. 24 Subotica - Zreňanin - Kovin 
(Úradný vestník APV č. 57/2017) (ďalej: Zmeny a doplnky územného 
plánu) nevykonávajú strategický odhad vplyvov na životné prostredie.

Článok 2

Strategický odhad vplyvov na životné prostredie sa nevykonáva z 
dôvodu, že zmeny a doplnky Územného plánu majú menší rozsah a 
týkajú sa vymedzenia plánovacích a projektových prvkov štátnej cesty 
na úseku Subotica – Senta.

Článok 3

Zmeny a doplnky Územného plánu neobmedzujú rozsah Územného 
plánu a neočakávajú sa žiadne významné vplyvy na životné prostredie 
a trvalo udržateľný rozvoj.

Článok 4

Toto uznesenie sa vynáša na základe stanoviska číslo 140-501-316 
/ 2021-05 zo dňa 8. 3. 2021, Sektor pre čistejšiu výrobu a udržateľ-
ný rozvoj Pokrajinského sekretariátu urbanizmu a ochrany životného 
prostredia.

Článok 5

Toto uznesenie je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia o vypracova-
ní  Zmien a doplnkov Územného plánu oblasti osobitného účelu siete 
koridorov dopravnej infraštruktúry v základnom smere štátnej cesty I. 
triedy číslo 24 Subotica-Zreňanin-Kovin.

Článok 6

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

Článok 7

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti 
Pokrajinského parlamentného uznesenia o vypracovaní Zmien a do-
plnkov Územného plánu oblasti osobitného účelu siete koridorov do-
pravnej infraštruktúry v základnom smere štátnej cesty I. triedy č. 24 
Subotica-Zreňanin-Kovin.

Číslo: 140-501-315/2021-01
Dátum: 10. 3. 2021

Pokrajinský tajomník
Vladimir Galić

Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade s 
článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo 54/14 a 29/17).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY 
VOJVODINY

644. Pokrajinské parlamentné uznesenie o založení značky 
Najlepšie z Vojvodiny; 

645. Pokrajinské parlamentné uznesenie o vypracovaní zmien 
a doplnkov Územného plánu oblasti osobitného účelu sie-
te koridorov dopravnej infraštruktúry v základnom sme-
re štátnej cesty I. triedy č. 24 Subotica-Zreňanin-Kovin; 

OSOBITNÁ ČASŤ

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY 
VOJVODINY

646. Uznesenie o zmenách a doplnkoch Uznesenia o voľbe 
predsedu a členov výborov Zhromaždenia Autonómnej 
pokrajiny Vojvodiny;

647. Uznesenie o zániku mandátu poslanca Zhromaždenia 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

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

649. Uznesenie o zániku funkcie zástupcu člena Pokrajinskej 
volebnej komisie; 

650. Uznesenie o menovaní predsedu, členov a tajomníka Po-
krajinskej volebnej komisie a ich zástupcov;

651. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Univerzity 
v Novom Sade;

652. Uznesenie o menovaní členov Rady Univerzity v Novom 
Sade;

653. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Filozofickej 
fakulty v Novom Sade;

654. Uznesenie o menovaní členov Rady Filozofickej fakulty v 
Novom Sade;

655. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Poľnohos-
podárskej fakulty v Novom Sade;

656. Uznesenie o menovaní členov Rady Poľnohospodárskej 
fakulty v Novom Sade;

657. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Zdravotníc-
kej fakulty v Novom Sade;

658. Uznesenie o menovaní členov Rady Zdravotníckej fakul-
ty v Novom Sade;

659. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Právnickej 
fakulty v Novom Sade;

660. Uznesenie o menovaní členov Rady Právnickej fakulty v 
Novom Sade;

661. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Technolo-
gickej fakulty v Novom Sade;

662. Uznesenie o menovaní členov Rady Technologickej fa-
kulty v Novom Sade;

663. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Ekonomic-
kej fakulty v Subotici;

664. Uznesenie o menovaní členov Rady Ekonomickej fakulty 
v Subotici;

665. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Fakulty 
technických vied v Novom Sade;

666. Uznesenie menovaní členov Rady Fakulty technických 
vied v Novom Sade;

667. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Akadémie 
umení v Novom Sade;

668. Uznesenie o menovaní členov Rady Akadémie umení v 
Novom Sade;

669. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Prírodoved-
no-matematickej fakulty v Novom Sade;

670. Uznesenie o menovaní členov Rady Prírodovedno-mate-
matickej fakulty v Novom Sade;

671. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Technickej 
fakulty Mihajla Pupina v Zreňanine;

672. Uznesenie o menovaní členov Rady Technickej fakulty 
Mihajla Pupina v Zreňanine;

673. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Stavebníc-
kej fakulty v Subotici; 

674. Uznesenie o menovaní členov Rady Stavebníckej fakulty 
v Subotici;

675. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Fakulty 
športu a fyzickej výchovy v Novom Sade;

676. Uznesenie o menovaní členov Rady Fakulty športu a fy-
zickej výchovy v Novom Sade;

677. Uznesenie o uvoľnení z funkcie členov Rady Pedagogic-
kej fakulty v Sombore;

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

679. Uznesenie o menovaní členov Rady Učiteľskej fakulty v 
maďarskom vyučovacom jazyku v Subotici. 
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