На основу члана 19. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 47/03 и 34/06) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине
("Службени лист АПВ", број 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, уз
сагласност Републичке агенције за просторно планирање, на седници одржаној 28. маја
2009. године, донела је

Одлуку о доношењу Просторног плана подручја
посебне намене Специјалног резервата природе
"Стари Бегеј - Царска бара"
Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ",
бр. 8/2009 од 5.6.2009. године.
Члан 1.
Доноси се Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе
"Стари Бегеј - Царска бара" (у даљем тексту: Просторни план), који је саставни део ове
Одлуке.
Члан 2.
Просторним планом утврђују се основе коришћења, организације, уређења и заштите
подручја обухваћеног Просторним планом на делу територије града Зрењанин.
Члан 3.
Просторни план се састоји из текстуалног дела и графичких приказа.
Графички прикази (рефералне карте) израђени су у размери 1:50 000, и то:
реферална карта 1. "Намена простора"; реферална карта 2. "Функционална подручја,
мрежа насеља и инфраструктурни системи"; реферална карта 3. "Природни ресурси,
заштита животне средине, природних и културних добара".
Графичке приказе из става 2. овог члана, израђене у 7 примерака, оверава својим
потписом Покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство.
Члан 4.
Просторни план се остварује просторним и урбанистичким плановима, плановима и
програмима развоја, као и прописима и општим актима донетим за његово спровођење.
Члан 5.
Уговор о имплементацији Просторног плана, закључиће Републичка агенција за
просторно планирање - Организациона јединица за територију АП Војводине у Новом
Саду, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Покрајински секретаријат за
енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за
културу, Покрајински секретаријат за образовање, Завод за заштиту споменика културе
Зрењанин, Завод за заштиту природе Србије - Радна јединица у Новом Саду, "Рибарско
газдинство - Ечка" АД, Лукино село, ЈП "Војводина-шуме" - Нови Сад, Ш.Г. "Банат" Панчево, ЈП "Воде Војводине" Нови Сад, Град Зрењанин и ЈП Дирекција за уређење и
изградњу града Зрењанина.
Члан 6.
По један комплет графичких приказа из члана 3. став 2. ове Одлуке чува се трајно у
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, граду Зрењанину, Министарству животне
средине и просторног планирања, Републичкој агенцији за просторно планирање Организациона јединица за територију АП Војводине у Новом Саду и ЈП за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, а
по два комплета у Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и
градитељство.
Аналитичко-документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у
Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство.
Члан 7.
Право на непосредан увид у графичке приказе из члана 3. став 2. ове Одлуке имају
правна и физичка лица, под условима и на начин који ближе прописује министар
надлежан за послове просторног планирања.
Члан 8.

Просторни и урбанистички планови, планови и програми развоја који се доносе по
посебним прописима, прописи и други општи акти ускладиће се са одредбама ове
Одлуке у року од две године од дана њеног ступања на снагу.
Просторни и урбанистички планови, планови и програми развоја донети до дана
ступања на снагу ове Одлуке, примењују се у деловима који нису у супротности са овом
Одлуком.
Члан 9.
Текстуални део Просторног плана објављује се у "Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине".
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Аутономне Покрајине Војводине".
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
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Потпредседница
Скупштине АП Војводине,
Маја Седларевић, с.р.

