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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

972.
На основу члана 5. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број: 15/16) и члана 31. став 1. алинеја 2. и 16.
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 20/14), а у складу са Одлуком Скупштине општине Темерин,
број: 06-26-4/2019-01, од 27. јуна 2019. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. септембра
2019. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ” НОВИ САД

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЊАВИЦА”
Члан 1.
Доноси се Просторни план подручја посебне намене Парка
природе „Поњавица” (у даљем тексту: Просторни план), који је
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
Просторним планом разрађују се начела просторног уређења,
утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, коришћење и намена простора, као и други елементи значајни за
подручје у обухвату Просторног плана.
Члан 3.

Члан 1.
У Покрајинској скупштинској одлуци о организовању Јавног
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист
АПВ”, бр. 29/17, 46/17 и 45/18) – у даљем тексту: Завод, у члану 2.
став 2. у алинеји 25, тачка се замењује тачком са запетом и додаје
се алинеја 26, која гласи:
„- Општина Темерин, са седиштем у Темерину, Новосадска 326,
матични број 08070598, ПИБ: 100819285.”
Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
„АП Војводина je влaсник 94,80% удeлa у oснoвнoм кaпитaлу
Завода, као већински оснивач.
Укупан удео свих јединица локалних самоуправа које су суоснивачи, у складу са овом одлуком, у oснoвнoм кaпитaлу Завода
– износи 5,20%.”

Просторни план садржи текстуални и графички део.
Графички део чини:
- прегледна карта – „Обухват Просторног плана са просторним целинама и подцелинама посебне намене простора“ у размери 1:25000;
- реферална карата број 1 – „Посебна намена простора“ у
размери 1:25000;
- реферална карта број 2 – „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“ у размери 1:2500;
- реферална карта број 3 – „Природни ресурси, заштита
животне средине и природних и културних добара“ у
размери 1:25000;
- реферална карта број 4 – „Карта спровођења“ у размери
1:25000.
Комплет Просторног плана, који се састоји из текстуалног дела
и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у шест (6) истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено
лице органа који доноси плански документ.
Члан 4.

Члан 3.
Завод је дужан да Статут Завода и друга општа акта усклади
са овом одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 Број: 023-8/2017-01
Нови Сад, 18. септембар 2019. године

18. септембар 2019.

Председник
Скупштине АП Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

973.
На основу члана 31. алинеја 2. и 5., а у вези с чланом 27. тачка 1.
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/2019 и 37/2019-др.закон), Скупштина Аутономне покрајине
Војводине, на седници одржаној 18. септембра 2019. године, донела је

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене
Парка природе „Поњавица” на животну средину (у даљем тексту:
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину).
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на
животну средину из става 1. овог члана састоји се из текстуалног
дела и графичког прилога.
Графички прилог из става 2. овог члана израђен је у шест (6)
истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено
лице органа који доноси плански документ.
Члан 5.
Комплет Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у
коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог члана, и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана
на животну средину из члана 4 ове одлуке, чувају се трајно у
Скупштини Аутономне покрајине Војводине (један примерак),
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине (два примерка), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (један примерак), Граду Панчево (један примерак), и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад
(један примерак).
Документациона основа на којој се заснива Просторни план
чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту
животне средине.

