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77.

На основу члана 28. и 56. Статута општине Пландиште ("Службени лист
општине Пландиште" број 8/99 и 5/2000), Скупштина општине Пландиште на седници
одржаној дана 08.10.2001.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ЈУЖНОГ БАНАТА
Члан 1.
Прихвата се иницијатива за израду Регионалног просторног плана Јужног
Баната којим ће се нaрочито уредити ближа намена простора, коридори регионалне
инфраструктуре, заштићена подручја, простор за развој насеља и размештај
привредних делатности, индустријске зоне, правила уређења простора намењеног за
инфраструктуру, за туризам, рекреацију, посебну природну вредност, нeпокретно
културно добро, смернице за остваривање плана и упутства за планирање, уређење,
заштиту и санацију подручја обухваћеног планом.
Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу
општине Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 350-3/2001-01
Дана: 12.10.2001.године
ПЛАНДИШТЕ
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78.
На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" број 44/95 и 16/97) и члана 28. и 56. Статута
општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште" број 8/99) Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 08.10. 2001.године , донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПОСТАРЕ ЗА ШАМПИЊОНЕ У
ХАЈДУЧИЦИ

Члан 1.
Приступа се изради урбанистичког пројекта у циљу обезбеђивања услова за
изградњу компостаре за шампињоне (хале за засејавање, тунела за пастеризацију,
бункера, јаме за осоку и управне зграде) у Хајдучици.
Члан 2.
Урбанистички пројекат се припрема за простор који обухвата парцелу
катастарски број 1701/5, К.О. Хајдучица, у површини од 98 а 04 м2, грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја, Просторним планом општине Пландиште
одређен за изградњу објеката за пољопривредну производњу.
Члан 3.
Рок за израду Урбанистичког пројекта је шездесет (60) радних дана од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 4.
За носиоца израде Урбанистичког пројекта одређује се Предузеће за
пројектовање, консалтинг и инжењеринг "Србијапројект" Д.Д. из Београда, улица
Царице Милице број 1.
Члан 5.

Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са
инвеститором, надлежним органима Скупштине општине Пландиште, а по потреби и
надлежним републичким органима.
12.10.2001.
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Члан 6.
Средства за израду Урбанистичког пројекта обезбеђује Д.О.О. "Мик Теам" из
Хајдучице.

Члан 7.
На простору који је обухваћен Урбанистичким пројектом, не може се вршити
промет грађевинског земљишта, нити се могу издавати урбанистичке дозволе до
доношења Урбанистичког пројекта, а најдуже шест месеци од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 8.
Нацрт Урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у просторијама Месне
заједнице Хајдучица у Хајдучици улица Јанка Чмелика бб, у трајању од 30 дана, о чему
ће се грађани обавестити у листу "Октобар" у коме ће се навести подаци о плану,
место и време излагања плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања
примедби и предлога.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број:I-011-3/2001-01
Дана: 12.10.2001.године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Марчета,с.р.
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79.

На основу члана 44. Закона о изградњи објеката ("Службени гласник
Републике Србије" број 44/95, 24/96 и 16/97) и члана 28. и 56. Статута општине
Пландиште ("Службени лист општине Пландиште" број 8/99), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној дана 08.10.2001.доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ И
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У члану 2. став 1. после тачке 6. Одлуке о условима за изградњу и постављање
привремених објеката на јавним површинама (" Службени лист општине Пландиште"
број 1/97) додаје се тачка 7. која гласи: "Привремени објекти државних органа,
организација и установа."
Члан 2.
Члан 3. став 1. тачка 1. наведене Одлуке мења се и гласи: "За објекте под
2
тачком 1, 2 и 7 од 30 м "
Члан 3.
Члан 10. став 2. наведене Одлуке мења се и гласи: "Изузетно јавна површина
се може дати у закуп без претходно расписаног конкурса, за постављање објеката из
члана 2. тачка 4, 5, 6 и 7. ове Одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Пландиште".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 353-64/2001-01
Дана: 12.10.2001.године
Пландиште
12.10.2001.
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80.

На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије", број 44/95 и 16/97) и члана 28. и 56. Статута
општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште", број 8/99), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 08.10.2001. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПАРЦЕЛА 713 И 717 К.О. ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Приступа се изради плана препарцелације парцела кат.бр. 713 и 717 КО
Пландиште у блоку 21, у циљу обезбеђивања услова за изградњу стамбене зграде из
"Пројекта 100.000 станова".
Члан 2.
План препарцелације се припрема за простор који обухвата парцеле
катастарски број 713 и 717 КО Пландиште, у површини од 47 а 84 м2 у Пландишту,
Детаљним планом блока, 21 предвиђен за изградњу зграда колективног начина
становања.
Члан 3.
одлуке.

Рок за израду плана препарцелације је 30 радних дана од дана доношења ове
Члан 4.

За носиоца израде Измена и допуна регулационог плана одређује се Служба
за катастар непокретности Алибунар-одељење у Пландишту.
Члан 5.
Избор оптималног урбанистичког решења
извршиће се у сарадњи са
инвеститором, надлежним органима и организацијама
Скупштине општине
Пландиште, а по потреби и надлежним републичким органима.
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Члан 6.
Средства за израду плана препарцелације обезбеђује
Пландиште из Пландишта.

Скупштина општине

Члан 7.
На простору који је обухваћен планом препарцелације, не може се вршити
промет грађевинског земљишта, нити се могу издавати урбанистичке дозволе до
доношења плана препарцелације, а најдуже 6 месеци од дана доношења ове одлуке.

Члан 8.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама Месне заједнице
Пландиште улица Војводе Путника број 58, у трајању од 15 дана, о чему ће се грађани
и друга заинтересована лица обавестити у листу "Октобар" у коме ће се навести
подаци о плану, место и време излагања плана и одржавања стручне расправе, рок и
начин стављања примедби и предлога.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Пландиште"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: I-350-2/2001-01
Дана:12.10.2001.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бошко Марчета, с.р.

2.10.2001.
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