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ÁLTALÁNOS RÉSZ

386.

A jogszabályok és más jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/14., 29/17. és 12/18. 
szám) 9. szakasza alapján, megállapításra kerül a

A BELGRÁD – SID – HORVÁT ÁLLAMHATÁR 
VASÚTVONAL INFRASTRUKTURÁLIS KÖZLEKEDÉSI 

FOLYOSÓ, AZ ÓPÁZOVA – GOLUBINCI – SID 
ÉS AZ INĐIJA – GOLUBINCI VASÚTVONAL 

ÚTSZAKASZON, KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL 

SZÓLÓ TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELET 
KIIGAZÍTÁSA

I.

A Vajdaság AT 2022. február 8-án megjelent 7/2022. számú Hivata-
los Lapjában, amelyben közzétételre  került a Tartományi képviselőházi 
rendelet a Belgrád – Sid – Horvát államhatár vasútvonal infrastrukturális 
közlekedési folyosó, az Ópázova – Golubinci – Sid és az Inđija – Golubinci 
vasútvonal útszakaszon, külön rendeltetésű terület területrendezési tervé-
nek kidolgozásáról,  a kerethatárok grafikus ábrája, valamint A Belgrád – 
Sid – Horvát államhatár vasútvonal infrastrukturális közlekedési folyosó, 
az Ópázova – Golubinci – Sid és az Inđija – Golubinci vasútvonal útsza-
kaszon külön rendeltetésű terület területrendezési tervének a környezeti 
hatásvizsgálatra vonatkozó stratégiai értékelésének kidolgozásáról szóló 
határozat nem került közzétételre, amelyek a tartományi képviselőházi 
rendelet szerves részét képezik, ezért ezúttal közzétételre kerülnek:

A KERETHATÁROK GRAFIKUS ÁBRÁJA MAGÁBA FOGLALJA A BELGRÁD – SID – HORVÁT ÁLLAMHATÁR VASÚTVONAL 
INFRASTRUKTURÁLIS KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉT AZ 

ÓPÁZOVA – GOLUBINCI – SID ÉS AZ INĐIJA – GOLUBINCI VASÚTVONAL ÚTSZAKASZON
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A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 135/04. és 88/10. szám) 9. szakaszának 1. és 5. 
bekezdése, valamint A tartományi közigazgatásról szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám 
– más jogszabály, 37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021. 
szám) 39. szakasza alapján, az újvidéki székhelyű Tartományi Telepü-
lésrendezési és Környezetvédelmi Titkárság

HATÁROZATOT
HOZ

A BELGRÁD – SID – HORVÁT ÁLLAMHATÁR VASÚTVONAL 
INFRASTRUKTURÁLIS KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ AZ 

ÓPÁZOVA – GOLUBINCI – SID ÉS AZ INĐIJA – GOLUBINCI 
VASÚTVONAL ÚTSZAKASZON KÜLÖN RENDELTETÉSŰ 

TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A 
KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ 

STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz

Megkezdődik a Belgrád – Sid – Horvát államhatár vasútvonal inf-
rastrukturális közlekedési folyosó, az Ópázova – Golubinci – Sid és az 
Inđija – Golubinci vasútvonal útszakaszon, külön rendeltetésű terület 
Területrendezési tervének a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó 
stratégiai értékelésének (a továbbiakban: Stratégiai hatásvizsgálat) 
kidolgozása.

2. szakasz

A Stratégiai hatásvizsgálat kidolgozásának okai a következők:

- a Területrendezési terv által felölelt területen lehetséges jelen-
tősebb környezeti hatások áttekintése, felbecslése és meghatá-
rozása,

- annak szükségessége, hogy a Területrendezési terv által felölelt 
terület fejlesztésének tervezésekor áttekintsék a környezetvé-
delemre vonatkozó stratégiai kérdések, A stratégiai környeze-
ti hatásvizsgálatról szóló törvény 6. szakaszában előírt mércék-
kel összhangban, továbbá hogy javaslatokat tegyenek azokra az 
intézkedésekre, amelyek foganatosításával az esetleges környe-
zetre gyakorolt jelentős hatások megakadályozhatók, elhárítha-
tók vagy minimálisra csökkenthetők.

3. szakasz

A Stratégiai hatásvizsgálat keretén belül a következő, környezetvé-
delemmel kapcsolatos kérdéseket és problémákat kell megvizsgálni:

- a Területrendezési terv jelentősége a környezetvédelem szem-
pontjából, a rendezni kívánt terület fenntartható fejlesztésének 
kontextusában,

- a természeti értékek védelmét és fenntartható kiaknázását szol-
gáló intézkedések meghatározása a táj és a védelem alatt álló 
területek védelme által,

- a Területrendezési terv által felölelt területen található kulturá-
lis örökség és természeti kincsek védelme megfelelő tervszerű 
megoldások meghatározása által,

- a meglévő és a tervbe vett infrastrukturális létesítmények, vala-
mint az egyéb megteremtett értékek hatása a környezetvédelem 
szempontjából a rendezni kívánt területen,

- monitoringrendszer felállítása a környezeti tényezők állapotá-
nak megfigyelésére.

A felsorolt kérdéseken túl a Stratégiai hatásvizsgálat egyéb olyan 
kérdéseket is magában foglal majd, amelyek hatással lehetnek a szám-
ba vett terület környezeti tényezőire.

4. szakasz

A Stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés – mint olyan dokumen-
tum, amely leírja, értékeli és felbecsüli a lehetséges jelentős környe-
zeti hatásokat, amelyek a területrendezési terv implementációjának 
következményei lehetnek, és amely kijelöli a negatív hatások csökken-
tésére vonatkozó intézkedéseket – tartalmazni fogja:

1. A STRATÉGIAI HATÁSVIZSGÁLAT KIINDULÁSI ALAPJAIT

- a Területrendezési terv céljainak rövid tartalmi áttekintését,
- a lényegesebb terv- és egyéb dokumentumokat,
- a környezet jelenlegi állapotának rövid elemzését és értékelését,
- azokat a környezeti jellemzőket, amelyek jelentős hatásnak le-

hetnek kitéve,
- a stratégiai hatásvizsgálatban vizsgált környezetvédelmi kérdé-

seket és problémákat,
- a Területrendezési terv környezetvédelemre vonatkozó megol-

dásvariánsainak bemutatását,
- az érintett szervekkel és szervezetekkel folytatott konzultációk 

eredményeit.

2. A STRATÉGIAI HATÁSVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS ÉS SA-
JÁTOS CÉLJAIT, VALAMINT A VÁLOGATOTT MUTATÓKAT

- a stratégiai értékelés általános és sajátos céljait,
- a stratégiai értékelés mutatóit.

3. A TERVEZETT MEGOLDÁSOK LEHETSÉGES KÖRNYEZE-
TI HATÁSAINAK FELMÉRÉSÉT, A NEGATÍV HATÁSOK CSÖK-
KENTÉSÉRE ELŐLÁTOTT INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSÁVAL

- a megoldásvariánsok környezeti hatásának felmérését,
- a legkedvezőbb megoldásvariánsok kiválasztásának indoklását,
- a Területrendezési terv környezeti hatásának felmérését a kör-

nyezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésére irányuló in-
tézkedések leírásával,

- annak a módszernek a bemutatását, amellyel, a hatás felméré-
sekor, számba vették a környezeti tényezőket,

- a tervmegoldások hatásának felmérését a hatásuk valószínűsé-
gére, intenzitására, összetettségére/visszafordíthatatlanságára, 
idő- és térbeli dimenziójára, kumulatív és szinergikus termé-
szetére való tekintettel.

4. A STRATÉGIAI HATÁSVIZSGÁLAT KIDOLGOZÁSÁNAK 
IRÁNYELVEIT AZ ALACSONYABB HIERARCHIKUS SZINTE-
KEN ÉS A PROJEKT KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK FELMÉRÉSÉT

5. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTOK NYOMON KÖVETÉSÉNEK 
PROGRAMJÁT

- a terv céljainak leírását,
- a környezeti állapotok nyomon követésének mutatóit,
- az illetékes szervek jogait és kötelezettségeit,
- a váratlanul fellépő negatív hatások kezelését.

6. A STRATÉGIAI HATÁSVIZSGÁLAT KIDOLGOZÁSA SO-
RÁN ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN ÉS NEHÉZSÉGEK BE-
MUTATÁSÁT

7. A DÖNTÉSHOZATAL MÓDJÁNAK BEMUTATÁSÁT

8. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOKAT (NEM TECHNI-
KAI ÉRTELEMBEN VETT REZÜMÉT)

9. A STRATÉGIAI HATÁSVIZSGÁLAT SZEMPONTJÁBÓL JE-
LENTŐSÉGGEL BÍRÓ EGYÉB ADATOKAT

10. SZAKIRODALMAT

5. szakasz

A Stratégiai hatásvizsgálat és a Területrendezési tervet vizsgáló 
stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozása a Területrendezési 
terv tervezete elkészítésének dinamikáját követi.

6. szakasz

Az érintett szervek és szervezetek, valamint a nyilvánosság bevo-
nását a Stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozásának és 
megvitatásának eljárásába az újvidéki székhelyű Tartományi Telepü-
lésrendezési és Környezetvédelmi Titkárság szavatolja.
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A Stratégiai hatásvizsgálatról szóló jelentés közszemlére bocsátásá-
nak meghirdetését az újvidéki székhelyű Tartományi Településrende-
zési és Környezetvédelmi Titkárság végzi és szavatolja, a területren-
dezési terv közszemlére bocsátásának meghirdetésével egyidejűleg, 
az időpontra és a helyszínre vonatkozó adatokkal, továbbá az érdekelt 
jogi és természetes személyek észrevételei megtételének módjára, a 
közvita megtartásának időpontjára és helyszínére vonatkozó, valamint 
a közszemle szempontjából fontos egyéb információkkal is szolgálva.

7. szakasz

A Belgrád – Sid – Horvát államhatár vasútvonal infrastrukturális közle-
kedési folyosó, az Ópázova – Golubinci – Sid és az Inđija – Golubinci vas-
útvonal útszakaszon, külön rendeltetésű terület Területrendezési tervének a 
környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó stratégiai értékelésének kidolgozásá-
hoz szükséges eszközöket az Infrastruktura železnice Srbije R.T. biztosítja.

8. szakasz

Jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány 
Hivatalos Lapjában.

Szám: 140-501-1156/2021-01
Kelt: 2021. november 25.

Vladimir Galić, s. k.
tartományi titkár

II.

A jelen kiigazítást közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjá-
ban.

101 Szám: 3-5/2021-02
Újvidék, 2022. március 16.

Boris Bajić, s. k.
főtitkár-helyettes

387.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi ren-
delet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/14., 54/14. szám – más határo-
zat, 37/16. és 29/17. szám), figyelemmel A VAT Költségvetési Vízalap 
eszközhasználatának 2022. évi programjáról szóló tartományi képvi-
selőházi rendeletre (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2021. szám), va-
lamint A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Tit-
kárság által meghirdetett pályázat lefolytatásáról szóló szabályzatra, a 
tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár 

SZABÁLYZATOT 
HOZ

A VAJDASÁG AT TERÜLETÉN KÖZTULAJDONBAN LÉVŐ 
VÍZELLÁTÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ 
CSATORNAHÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNEK, RENDEZÉSÉNEK, 

ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉS A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 
KIDOLGOZÁSÁNAK 2022. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 

IRÁNYULÓ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ 
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Vajdaság AT területén köztulajdonban lévő vízellátó létesítmé-
nyek és szennyvízelvezető csatornahálózatok építésének, rendezé-
sének, átalakításának és a műszaki dokumentáció kidolgozásának 
2022. évi társfinanszírozására irányuló eszközök odaítéléséről szóló 
szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2. szakaszának 9. bekezdése a 
következőképpen módosul:

A pályázatra való kérelmeket 2022. március 21-ével bezárólag lehet 
benyújtani.

2. szakasz

Jelen Szabályzat Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételé-
nek napján lép hatályba.

Kelt: 2022. március 10.
Čedomir Božić, s. k.

tartományi titkár

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
54/2014., 29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivata-
los Lapjában nem tesszük közzé a Külön részt.

A tartalomban felsorolásra kerül az általános rész, mint ahogyan a külön rész és a hirdetések, az oldalszámok megje-
lölése nélkül:

Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA

386. A Belgrád – Sid – Horvát államhatár vasútvonal inf-
rastrukturális közlekedési folyosó, az Ópázova – Go-
lubinci – Sid és az Inđija – Golubinci vasútvonal út-
szakaszon, külön rendeltetésű terület területrendezési 
tervének kidolgozásáról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet kiigazítása

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

387. Szabályzat A Vajdaság AT területén köztulajdonban 
lévő vízellátó létesítmények és szennyvízelvezető csa-
tornahálózatok építésének, rendezésének, átalakításá-
nak és a műszaki dokumentáció kidolgozásának 2022. 
évi társfinanszírozására irányuló eszközök odaítélésé-
ről szóló szabályzat módosításáról
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

388. Határozat a kamenicai Dr. Milorad Pavlović Gyermek-
falu Gyermek és Ifjúsági Intézmény belső szervezeti 
felépítéséről és munkahelyek besorolásáról szóló sza-
bályzata módosításáról szóló szabályzat jóváhagyásáról 

389. Határozat a mitrovicai Középiskolai Diákotthon stat-
útumának jóváhagyásáról

390. Határozat a Vajdasági Románok Művelődési Intézet 
2022. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

391. Határozat a Vajdasági Románok Művelődési Intézet 
2022. évi munkaprogramjának jóváhagyásáról

392. Határozat a Tartományi Energetikai, Építkezési és Köz-
lekedési Titkárság megbízott segédtitkári tisztségben 
végzett munka megszűnéséről

393. Határozat a Tartományi Energetikai, Építkezési és Köz-
lekedési Titkárság megbízott segédtitkár tisztségbe he-
lyezéséről 

394. Határozat a Tartományi Szociális Védelmi Intézet igaz-
gatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről 

395. Határozat a Tartományi Szociális Védelmi Intézet igaz-
gatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

396. Határozat a Tartományi Szociális Védelmi Intézet fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

397. Határozat a Tartományi Szociális Védelmi Intézet fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

398. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

399. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

400. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ felügyelő-
bizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

401. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ felügyelő-
bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

402. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

403. Határozat a palánkai Gerontológiai Központ igazgatóbi-
zottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

404. Határozat a szabadkai Gerontológiai Központ felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről

405. Határozat a szabadkai Gerontológiai Központ felügye-
lőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

406. Határozat a rumai Egészségház felügyelőbizottsága 
tagjának felmentéséről

407. Határozat az újvidéki Hivatásszerű Jártasság és Mun-
kajártasság Területén Képzést Végző Edukációs Köz-
pont felügyelőbizottsága elnökének felmentéséről

408. Határozat az újvidéki Hivatásszerű Jártasság és Mun-
kajártasság Területén Képzést Végző Edukációs Köz-
pont felügyelőbizottsága elnökének kinevezéséről 

409. 401-73/2022-34 számú határozat a folyó költségvetési 
tartalék eszközeinek felhasználásáról 

410. 401-73/2022-35 számú határozat a folyó költségvetési 
tartalék eszközeinek felhasználásáról

411. 401-73/2022-36 számú határozat a folyó költségvetési 
tartalék eszközeinek felhasználásáról

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

412. Határozat a Digitális világ 2 című, általános iskolai má-
sodik osztályos tankönyv ruszin nyelvű fordítása kiadá-
sának és használatának jóváhagyásáról

413. Határozat a Biológia 6 című, általános iskolai hatodik 
osztályos tankönyv román nyelvű fordítása kiadásának 
és használatának jóváhagyásáról

414. Határozat a Fizika 3 című, gimnáziumi harmadik osz-
tályos tankönyv horvát nyelvű fordítása kiadásának és 
használatának jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, 
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI 

TITKÁRSÁG

415. Határozat bizottság megalakításáról az újvidéki Vajda-
sági Múzeumban múzeumi tevékenységet végző foglal-
koztatottak szakvizsgáztatása céljából

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

416. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi alapfokú és 
középfokú oktatási és nevelési intézmények eszközbe-
szerzésének 2022. évi finanszírozására és társfinanszí-
rozására

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

417. Határozat A Vajdaság AT területén köztulajdonban lévő 
vízellátó létesítmények és szennyvízelvezető csatorna-
hálózatok építésének, rendezésének, átalakításának és a 
műszaki dokumentáció kidolgozásának 2022. évi társfi-
nanszírozására irányuló eszközök odaítélésére meghir-
detett pályázat módosításáról

KÚLA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

418. Határozat a pecsét érvénytelenné nyilvánításáról


