
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), члана 110. став 1. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 

18/19 и 32/19) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће 

града Зрењанина је дана 21.02.2020. године утврдило Предлог Одлуке о изради 

измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину, на исти 

нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                    

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Љиљана Пецељ Лубурић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) и члана 110. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – 

пречишћен текст, 18/19 и 32/19), Градоначелник града Зрењанина је дана 

21.02.2020. године разматрао Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изради измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у 

Зрењанину, који је утврдило Градско веће.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-2/20-21-II   

Дана: 21.02.2020. године   

З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Чедомир Јањић   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),  члана 32.-36. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 

32/19) и члана 36. тачка 5. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

7/19, 18/19 и 29/19) уз прибављено Мишљење Комисије за планове од 19.02.2020. године, 

Скупштина града Зрењанин, на седници одржаној _______ 2020. године, донела је   

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈУГОИСТОК“ У ЗРЕЊАНИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

 У складу са Законом о планирању и изградњи и Просторним планом града 

Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) приступа се изради 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' У 

ЗРЕЊАНИНУ  (у даљем тексту: Измена и допуна Плана).  

  

  
Члан 2. 

 

 Одлуком о приступању изради Измена и допуна Плана дефинише се назив планског 

документа, део обухвата Плана који се мења, услови и смернице планских докумената 

вишег реда и развојних стратегија, принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

простора, визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја, 

концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са 

структуром основних намена простора и коришћења земљишта, рок израде планског 

документа, место и начин објављивања јавног увида, начин финансирања израде планског 

документа, неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину и други 

услови везани за израду Измена и допуна Плана, у складу са Законом о планирању и 

изградњи.  

 

Члан 3. 

 

 Оквирна граница Измене и допуне Плана се поклапа са границом основог плана. 

Просторна целина „Југоисток“ се налази на југоисточној страни града и  дефинисана је 

границом коју чине Бегеј, са југозападне стране, а ул.  Николе Пашића и Београдска, са 

североисточне стране. Укупна површина обухвата плана  је 534.4 ha. 

 

 

Члан 4. 

 

 

 Плански основ за израду Измена и допуна Плана представља Просторни план града 

Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15). 
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  Циљ израде Измена и допуна Плана је преиспитивањe планираних површина јавне 

намене на пар. кат. бр. 8595/1 КО Зренјанин I и промена намене дела исте (пар. кат. бр. 

8595/1 КО Зрењанин I ) из намене спорт и рекреација у намену вишепородично становање. 

 У урбанистицкој целини 1 промена намене блока породичног становања ( 

„Комплекс Ударник“ ) у вишепородичno становање. 

 Анализа детаља бр. 8 – новоформиране површине јавне намене  

 

 

  Члан 5. 

 

 Израда Плана уступа се ''Јавном предузећу за урбанизам'' (у даљем тексту: ЈП 

Урбанизам) коју је основала јединица локалне самоуправе за обављање послова просторног 

и урбанистичког планирања.  

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбедиће се из буџета Града 

Зрењанина. 

 Рок за израду нацрта Измена и допуна Плана је 120 (стотинуидвадесет) дана од дана 

доношења Одлуке о изради плана. 

 

 

Члан 6. 

 Носилац израде Плана је Градска управа града Зрењанина Одељење за урбанизам-  

Одсек за урбанизам и просторно планирање који ће вршити спровођење и надзор над 

спровођењем ове Одлуке. 
  

Члан 7. 

 

 

           Након доношења Одлуке о изради Измена и допуна плана, носилац израде плана 

организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид се оглашава у средствима 

јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се носилац израде плана. Рани јавни 

увид обавља Комисија за планове града Зрењанина. По завршеном раном јавном увиду 

Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном раном јавном 

увиду са свим примедбама, сугестијама и закључцима Комисије у виду смерница.  

 

 Након израде Нацрта план се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у 

просторијама зграде Градске управе града Зрењанина, а време и место одржавања јавног 

увида се оглашава се у средствима јавног информисања. О излагању на јавни увид стара се 

носилац израде плана. Јавни увид обавља Комисија за планове града Зрењанина. По 

завршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о 

извршеном јавном увиду са свим примедбама, сугестијама и закључком комисије  по свакој 

примедби и исти доставља обрађивачу плана. 

 

 

Члан 8. 

 

 Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека за урбанизам и просторно планирање, 

Градске управе града Зрењанина бр. 501-25/20-IV-05-01 од 13.02.2020. године одлучено је 

да се не израђује Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину на животну средину, а на основу претходно прибављеног 

мишљења од Одељењa за привреду, Одсека за заштиту и унапређивање животне средине 

број: IV-08-04-501-26 од 14.02.2020. године. 
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Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Плана генералне регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину  на животну 

средину, бр.бр. 501-25/20-IV-05-01 од 13.02.2020. године, која се заједно са овом Одлуком 

објављује у "Службеном листу града Зрењанина".  

 

 

Члан  9. 

 

Саставни део Одлуке о изради Измене и допуне Плана јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја који се уз ову Одлуку објављује у "Службеном листу 

града Зрењанина". 

 

Члан  10. 

 

План ће бити израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у 

дигиталном облику.  

Донет, потписан и оверен План у аналогном облику и  дигиталном облику чуваће се 

у: 

- Скупштини града Зрењанина  1 (један) примерак 

- Одељењу за урбанизам, Одсеку за урбанизам и просторно планирање Градске  

    управе града Зрењанина 2 (два) примерка 

-  ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин 2 (два) примерка 

 

Члан  11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Зрењанина". 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА  

Број:                                                                                              

Дана: 

З р е њ а н и н                

 

              ПРЕДСЕДНИК   

        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                       Оливер Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о изради ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ садржан је у члану 46. Закона 

о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19 и 9/20  у даљем тексту: 

Закон) и члану 32.-36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19 у даљем тексту 

Правилник), а предложену Одлуку ће донети Скупштина града Зрењанина сходно члану 36. 

тачка 5. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19).  

 Чланом 46. Закона о планирању и изградњи прописано је да се Одлуком о изради  

планског документа дефинише назив планског документа; оквирне границе обухвата Плана 

са описом; услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија и 

списак подлога; принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора, визија и 

циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја; концептуални 

оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром 

основних намена простора и коришћења земљишта; рок израде планског документа; начин 

финансирања израде планског документа; место и начин обављања јавног увида; 

неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину и други услови 

везани за израду Плана, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 На основу иницијативе Одељења за привреду – Одсека за изградњу и уређење града 

приступило се изради  Измене и допуне Плана у циљу обезбеђивања планског основа за 

потребе изградње на захтев потенцијалних инвеститора. 

На основу претходно прибављеног мишљења од Одељењеа за привреду, Одсек за 

заштиту и унапређивање животне средине број:  IV-08-04-501-26 од 14.02.2020. године. 

Одељење за урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно планирање дало је предлог одлуке 

да се за Измену и допуну плана генералне регулације "ЈУГОИСТОК" у Зрењанину не 

израђује Стратешка процена утицаја Измена и допуна плана генералне регулације 

"Југоисток" у Зрењанину 

У складу са чланом 46. став 1. Закона пре упућивања Одлуке на скупштинско 

усвајање неопходно је прибавити мишљење органа надлежног за стручну контролу, 

Комисије за планове. На 19. седници Комисије одржаној 19.02.2020. године Комисија је  

разматрала предлог Одлуке и донела позитивно Мишљење које достављамо у прилогу. 

 Обзиром на наведено предлаже се Скупштини града Зрењанина доношење Одлуке о 

изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину. 

Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину је и Одлука о не приступању изради стратешке процене 

утицаја измена и допуна плана генералне регулације ''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину на 

животну средину, која се објављује у ''Службеном листу града Зрењанина''.  

                             ОБРАДИО: 

          Младен Паскулов, дипл. прост. план.  
                     
            ШЕФ ОДСЕКА ЗА  

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

                       Весна Цигулов 

 

  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ             НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

               Љиљана Пецељ Лубурић                                   Јасмина Малинић 









 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 32.-36. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени 

гласник РС'', бр. 32/19) Комисија за планове (у даљем тексту Комисија), на седници 

одржаној 19.02.2020. године  разматрала је Предлог Одлуке о изради ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ, 

заједно са Одлуком о неприступању изради Стратешке процене утицаја ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈУГОИСТОК'' У ЗРЕЊАНИНУ на 

животну средину бр. 501-25/20-IV-05-01 од 14.02.2020. године,  који je саставни део ове 

Одлуке. 

Седница комисије за планове одржана је у Сали Градског већа у згради 

Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, са почетком у 16,00 часова. Комисија је 

радила у саставу: 

1.Драган Вујовић, дипл.инж.ел., ''СМ Инжењеринг'' Зрењанин, председник 

 Комисије, 

2.Бранка Бајовић, дипл.просторни планер, из Зрењанина, запослена у ''ЈП за 

 Урбанизам'' Зрењанин – заменик председника Комисије, 

3.Драгана Шијак, дипл.инж.арх., из Зрењанина, запослена у Заводу за заштиту 

 споменика културе Зрењанин – секретар, 

4.Бошко Гаврић дипл.инж.грађ., из Зрењанина, запослен у ''Србијааутопут''доо - 

 члан, 

5.Владимир Солдо, дипл.инж.саобр., из Зрењанина, запослен у ''ЈП за Урбанизам'' 

 Зрењанин – члан, 

6.Душко Јанковић, дипл.грађ.инж, из Зрењанина, запослен у ЈВП ''Воде 

 Војводине,'' -члан,  

7.мр Милутин Татић, дипл.грађ.инж., из Новог Сада- запослен у Покрајинском 

 секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, представник именован 

 на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

 – члан, 

8.Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- запослен у ЈП 

 ''Дирекција за изградњу и уређење града Панчева'', представник именован на 

 предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – 

 члан, 

9.др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх., из Новог Сада – запослена у 

 Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, 

 представник именован на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и 

 заштиту животне средине – члан, 

 Седници су присуствовали стручни сарадници Комисије Љиљана Пецељ 

Лубурић, дипл.грађ.инж., Младен Паскулов дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк 

Сантрач, дипл.инж.арх. и Биљана Табачки дипл.инж.арх.  

 

 Након спроведене расправе и датих констатација Комисија је   

                                                       М И Ш Љ Е Њ А   
  Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

''ЈУГОИСТОК'' у Зрењанину, заједно са Одлуком о неприступању израде стратешке 

процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације ''ЈУГОИСТОК'' у 

Зрењанину на животну средину бр. 501-25/19-IV-05-01 од 14.02.2020. године, која је 

саставни део ове Одлуке, садржи све елементе прописане законом, стандардима и 

нормативима и другим прописима донетим на основу закона, те Комисија упућује исту 

на скупштинско усвајање. 

        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                  Драган Вујовић 



П

ЛЕГЕНДА:

       
ФУНКЦИОНАЛНА ПОДЕЛА ПРОСТОРА  НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА

ГРАНИЦA ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЈУГОИСТОК"


