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На основу члана 31. алинеја друга Статута Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/2014), члана 104. 
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број: 88/17, 27/18 ‒ др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
члана 34. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 
67/12 – Одлука Уставног суда, 18/20 - други закон и 111/21 - други 
закон),  Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 23. фебруара 2023. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ

СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ

ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о броју и просторном 
распореду јавних средњих школа на територији Аутономне по-
крајине Војводине („Службени лист АПВ ” број: 45/18, 27/21 и  
26/22) у члану 2. став 1.  број „130” замењује се бројем „131”.

Наслов: „ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ: 8 ГИМНАЗИЈА, 15 СТРУЧ-
НИХ ШКОЛА, 4 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 3 УМЕТНИЧКЕ ШКО-
ЛЕ И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 
ИНВАЛИДИТЕТОМ мења се и гласи: 

„ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ: 8 ГИМНАЗИЈА, 16 СТРУЧНИХ ШКО-
ЛА, 4 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 3 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И 2 ШКОЛЕ 
ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ“

У поднаслову: „Град Нови Сад 4 гимназије, 8 стручних школа, 
3 уметничке школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом“,  речи: „8 стручних школа” замењују се речима: 
„9 стручних школа“

Иза тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи:

„17. Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у 
Сремској Каменици:

– Економија, право и администрација“

Члан 2.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.
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На основу члана 5. став 2. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19) и члана 31. став 1. алинеја 2. 
и 16. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 20/14), а у вези са Одлуком о иступању из Јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад и стављању ван снаге 
Одлуке о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад („Службени лист општина Срема“, број: 36/22), 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 23. фебруара 2023. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ 

СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ” 
НОВИ САД

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о организовању Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист 
АПВ”, бр. 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19), у даљем тексту: Завод, у чла-
ну 2. став 2. алинеја десета, брише се.



Страна 358 - Брoj 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 23. фебруар 2023.

Члан 2.

Члан 14. мења се и гласи:

„АП Војводина je влaсник 95,00% удeлa у oснoвнoм кaпитaлу 
Завода, као већински оснивач.

Укупан удео свих јединица локалних самоуправа које су суос-
нивачи, у складу са овом одлуком, у oснoвнoм кaпитaлу Завода 
– износи 5,00%.″ 

Члан 3.

Завод је дужан да Статут Завода и друга општа акта усклади са 
овом одлуком у року од 90 дана од дана њеног ступања на снагу.

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, 23. фебруар 2023. године

Председник
Скупштине АП Војводине

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

281. 

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 Ста-
тута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 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, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20, и 52/21), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, 
на седници одржаној 23. фебруара 2023. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА

I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА- ЗРЕЊАНИН - КОВИН

Члан 1.

Доносe се Изменe и допуне Просторног плана подручја посеб-
не намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основ-
ном правцу државног пута I реда број 24 Суботица- Зрењанин – 
Ковин (у даљем тексту: Измене и  допуне Просторног плана), које 
су одштампане уз ову одлуку и чине њен саставни део.

Члан 2. 

Изменама и допунама Просторног плана разрађују се начела прос-
торног уређења, утврђују циљеви просторног развоја, организација, 
заштита, коришћење и намена простора, као и други елементи зна-
чајни за подручје у обухвату Измена и допуна Просторног плана.

Члан 3.

Измене и допуне Просторног плана садрже текстуални и гра-
фички део.

Графички део чине :

– Реферална карта број 4.1. - Директна примена детаљне 
разраде Просторног плана, у размери 1: 5000

– Реферална карта број 4.2. - Директна примена детаљне 
разраде Просторног плана, у размери 1: 5000

– Реферална карта број 4.3. - Директна примена детаљне 
разраде Просторног плана, у размери 1: 5000

– Реферална карта број 4.4. - Директна примена детаљне 
разраде Просторног плана, у размери 1: 5000

– Реферална карта број 4.5. - Директна примена детаљне 
разраде Просторног плана, у размери 1: 5000

Комплет Измена и допуна Просторног плана, који се састоји из 
текстуалног дела и графичког дела из става 2. овог члана, израђен 
је у десет (10) истоветних примерака које својим потписом овера-
ва овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 4.

Комплет Измена и допуна Просторног плана из члана 3. став 3. 
ове одлуке, који се састоји из текстуалног и графичког дела, a у 
коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог члана, 
чува 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), у Граду Суботици 
(један примерак), у општини Кањижа (један примерак), у општи-
ни  Сента  (један примерак), у архиви Инвеститора - ЈП „Путеви 
Србије“ (два примерка), и у архиви Обрађивача (један примерак).

Документациона основа на којој се заснивају Измене и допуне 
Просторног плана чува се у Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине.

Члан 5.

Током важења, Измене и допуне Просторног  плана доступне 
су на увид јавности у Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине.

Члан 6.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички 
планови и документи за спровођење просторног плана – урбанис-
тички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са одредбама ове 
одлуке, на начин утврђен Изменама и допунама Просторног плана.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним пропи-
сима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са одредбама 
ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, 
донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у дело-
вима који нису у супротности с њом.

Члан 7.

Текстуални део Измена и допуна Просторног плана објављује 
се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Измене и допуне Просторног плана се у целости објављују и у 
електронском облику и доступне су на интернет страницама По-
крајинског секретаријaта за урбанизам и заштиту животне сре-
дине и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као органа 
надлежног за доношење планског документа. 

Члан 8.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”. 

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
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