На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

Указ о проглашењу Закона о Просторном плану
Републике Србије од 2010. до 2020. године
Проглашава се Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.
године, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Трећој седници Другог
редовног заседања у 2010. години, 23. новембра 2010. године.
ПР број 164
У Београду, 23. новембра 2010. године
Председник Републике,
Борис Тадић, с.р.

Закон о Просторном плану Републике Србије од
2010. до 2020. године
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
88/2010 од 23.11.2010. године.
Члан 1.
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (у даљем тексту:
Просторни план) утврђују се дугорочне основе организације, уређења, коришћења и
заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног
развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној
територији.
Просторни план одштампан је уз овај закон и чини његов саставни део.
Члан 2.
Просторни план састоји се из текстуалног дела и графичких приказа.
Графички прикази чине рефералне карте (Реферална карта 1. "Коришћење
земљишта и функционална урбана подручја", Реферална карта 2. "Мрежа урбаних
центара и регионална организација", Реферална карта 3. "Транспортна инфраструктура
и електронска комуникациона мрежа и опрема", Реферална карта 4. "Енергетска и
водопривредна инфраструктура" и Реферална карта 5 "Туризам и заштита животне
средине, природног и културног наслеђа") израђене у размери 1:300.000.
Графичке приказе из става 2. овог члана, израђене у пет примерака, оверава својим
потписом председник Народне скупштине.
Члан 3.
Просторни план се разрађује регионалним просторним плановима, просторним
плановима подручја посебне намене, просторним плановима за подручја утврђена
Просторним планом, просторним плановима јединица локалне самоуправе,
урбанистичким плановима, плановима и програмима развоја, прописима и општим
актима донетим за њихово спровођење.
Просторни план представља основ за дефинисање стратегија на државном,
регионалном и локалном нивоу у мери у којој имају утицај на просторни развој
Републике Србије, њених региона и јединица локалне самоуправе.
Члан 4.
Ради утврђивања мера и активности за спровођење Просторног плана Влада, на
предлог министарства надлежног за послове просторног планирања, доноси Програм
имплементације Просторног плана за период од пет година.
Члан 5.
Извештај о остваривању Просторног плана Влада, на предлог министaрства
надлежног за послове просторног планирања, подноси једном годишње Народној
скупштини.
Усклађивање Просторног плана са стањем друштвеног и привредног развоја
Републике Србије, Влада предлаже Народној скупштини на сваких пет година.

Усклађивање Просторног плана у смислу става 2. овог члана, Влада предлаже
Народној скупштини у року годину дана од дана ступања на снагу измена и допуна
прописа којима се уређује територијална организација Републике Србије, одређују
подручја и седишта управних округа, односно утврђују статистичке функционалне
целине у Републици Србији.
Извештај из става 1. овог члана припрема Републичка агенција за просторно
планирање на основу индикатора просторног развоја преко којих се мери остваривање
циљева просторног развоја утврђених Просторним планом.
Члан 6.
По један примерак графичких приказа из члана 2. став 2. овог закона чува се трајно у
Народној скупштини, Влади, министарству надлежном за послове просторног
планирања, а два примерка у Републичкој агенцији за просторно планирање.
Студијска и документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у
Републичкој агенцији за просторно планирање.
Члан 7.
Право на непосредан увид у графичке приказе из члана 2. став 2. овог закона имају
правна и физичка лица на начин и под условима које ближе прописује министар
надлежан за послове просторног планирања.
Члан 8.
Текстуални део Просторног плана објављује се у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Члан 9.
Програм имплементације Просторног плана Влада доноси у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 10.
Просторни и урбанистички планови, прописи и други општи акти биће усклађени са
одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Просторни и урбанистички планови донети до ступања на снагу овог закона
примењују се у деловима који нису у супротности са Просторним планом.
Члан 11.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Просторном плану
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 13/96).
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
НАПОМЕНА РЕДАКЦИЈЕ: План можете преузети путем интернета у PDF
формату кликом на следећи линк:
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године

