
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  20.01.2021. године, разматрала  је  Предлог  Одлуке  о  изради  ИЗМЕНЕ  И
ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ''ЈУГОИСТОК  I''  У
ЗРЕЊАНИНУ, заједно са Одлуком о неприступању изради Стратешке процене утицаја
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК
I''  У ЗРЕЊАНИНУ на животну средину  бр.  501-11/21-IV-05-01 од  20.01.2021. године,
који je саставни део ове Одлуке.

Седница  комисије  за  планове  оржана  је  елекронским  путем,  разменом
електронске поште. 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
секретаријат за  енергетику  грађевинарство  и  саобраћај,  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,

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 су координирали разменом електронске поште.

Након спроведене расправе и датих констатација Комисија је 
 
                                                       М И Ш Љ Е Њ А

  Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Планa детаљне регулације  радне зоне
''Југоисток  I''  у  Зрењанину, заједно  са  Одлуком о  неприступању  израде стратешке
процене утицаја Измене и допуне Планa детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у
Зрењанину  на животну средину бр.  501-11/21-IV-05-01 од  20.01.2021. 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
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