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 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС,
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 54/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници
одржаној 04. мартa 2016. године, донела је

Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене предела
изузетних одлика "Караш-Нера"
Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 10/2016 од 4.3.2016. године, а
ступила је на снагу 12.3.2016.
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика "Караш-Нера" (у даљем тексту:
Просторни план).
Члан 2.
Утврђује се оквирна граница обухвата Просторног плана, а коначна граница његовог обухвата дефинисаће се нацртом плана.
Подручје у оквиру граница Просторног плана обухвата деo територије општине Бела Црква, катастарске општине Банатска
Паланка 1, Банатска Паланка 2, Бела Црква, Врачев Гај 1, Врачев Гај 2, Гребенац, Дупљаја, Кајтасово, Кусић 1 и Кусић 2.
Површина подручја - обухваћеног оквирном границом Просторног плана - износи 230,71 km².
Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком приказу који чини саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана садржани су у планским документима вишег реда: у Просторном плану
Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10) и у Регионалном просторном плану Аутономне
покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 22/11).
Плански и стратешки документи од значаја за израду Просторног плана јесу: Просторни план подручја посебне намене
Специјалног резервата природе "Делиблатска пешчара" ("Службени гласник РС", број 8/06), Просторни план подручја посебне
намене међународног водног пута Е - 80 Дунав (Паневропски коридор VII "["Службени гласник РС", број 14/15]) и Национална
стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара ("Службени гласник РС", број 33/12).
Просторни план ће бити заснован на планској, студијској, техничкој и другој документацији - као резултатима досадашњих
истраживања.
За израду Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, као и друге подлоге које буду
неопходне за његову израду.
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана засниваће се на принципима:
- одрживости развоја свих активности у простору;
- заштите животне средине и одрживог коришћења заштићене природне и културне баштине;
- очувања специфичности простора и његове еколошке повезаности;
- развоја предеоног и културног идентитета и територијалне препознатљивости;
- усклађеног развоја са суседним подручјима, путем просторно-функционалне интегрисаности са окружењем и прекограничног
повезивања.
Члан 5.
Визија уређења планског подручја јесте одрживо коришћење и заштита природних добара и ресурса и њихово квалитетно
унапређивање, у складу с принципима одрживог развоја.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја јесу постизање рационалне организације и уређења
подручја посебне намене у оквиру планског подручја, усклађивањем његовог коришћења с могућностима и ограничењима у
располагању природним и створеним вредностима и потребама социјалног и економског развоја:
- Заштита и одрживо коришћење свих природних и културних вредности - заштитом предела, заштићених подручја и природних
ресурса;
- Очување диверзитета предела - обезбеђивањем идентитета простора;
- Очување вредности предела - идентификацијом предеоних целина;
- Заштита, рационално коришћење и унапређивање стања пољопривредног, шумског и водног земљишта и популације флоре и
фауне;
- Дефинисање начина коришћења грађевинског земљишта, у складу са условима заштите природе;
- Постизање рационалне организације и уређења простора, у складу с могућностима и ограничењима природних и створених
вредности, с циљем дугорочног социјалног и економског развоја;
- Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика загађивања.
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева обезбеђење просторних услова за
реализацију концепта трајно одрживог и уравнотеженог развоја коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене у оквиру
обухвата Просторног плана, које ће чинити Предео изузетних одлика "Караш-Нера" и природна добра у зонама утицаја на ова
заштићена подручја.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Просторног плана јесте 15 (петнаест) месеци, од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 9.
Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у општини Бела Црква и у Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке јесте Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела
изузетних одлика "Караш-Нера" на животну средину.
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину јесте саставни део његове аналитичкодокументационе основе.
Члан 11.
Носилац израде Просторног плана јесте Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.
Члан 12.

Обрађивач Просторног плана јесте Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам
Војводине" Нови Сад, Железничка број 6/III.
Члан 13.
Органи, организације и јавна предузећа - овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката у фази израде плана - дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без
накнаде.
Члан 14.
Просторни план биће сачињен у шест (6) примерка у аналогном и шест (6) примерака у дигиталном облику. Просторни план ће се
чувати потписан у аналогној и у дигиталној форми, и то: у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (један
примерак), у Скупштини Aутономне покрајине Војводине (један примерак), у Покрајинском секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине (два примерка), у Општини Бела Црква (један примерак) и у архиви обрађивача (један
примерак).
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".
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