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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 

   На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 
текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско 
веће града Зрењанина је дана 20.09.2021. године утврдило Предлог Одлуке o 
доношењу Плана генералнe регулације насељеног места Ечка на исти нема 
примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     
 
 
 За известиоца по овој тачки одређује се Маријана Радојчић.                          
 
 
 
       

  ПРЕДСЕДНИК 
                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура   
 
 
 
ЈХ/ 



 
  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 
Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 
20.09.2021. године разматрао Предлог Одлуке o доношењу Плана генералнe 
регулације насељеног места Ечка и дао следеће 
 
 
 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
 
 
 
 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке o 
доношењу Плана генералнe регулације насељеног места Ечка, који је утврдило 
Градско веће.  
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                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                           Симо Салапура   
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/21) и члана 36. тачка 5. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) Скупштина града 

Зрењанин, на седници одржаној  _______ 2021. године, донела  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА  

 

Члан 1.                                                                                                                      

 

 ДОНОСИ СЕ  План генералне регулације насељеног места Ечка (у даљем 

тексту: План) ради просторног уређења, а у складу са Законом о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/21 у даљем тексту: Закон), 

Просторним планом града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11 и 

32/15) и Одлукoм о изради Плана генералне регулације насељеног места Ечка 

(''Службени лист града Зрењанина'' број 29/13). 

 

Члан 2. 

План је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део. План се састоји од 

текстуалног дела и графичког дела. Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном 

листу града Зрењанина''.  

 Графички део Плана садржи: 

1- Граница плана и обухват постојећег грађевинског подручја р:1:5000 

2- Постојећа претежна намена површина и објеката р:1:5000 

3- Граница плана и границе планираног грађевинског подручја насеља са 

поделом на карактеристичне целине и зоне и претежном планираном 

наменом површина у грађевинском подручју/ односно обухвату 

плана р:1:5000 

4- Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама 

јавне намене 

р:1:5000 

5- Начин спровођења плана и режими заштите простора р:1:5000 

6- План мреже и објеката инфраструктуре синхрон план 

р:1:5000 

7- Урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне за које 

није предвиђена израда плана детаљне регулације р:1:5000 

 

Члан 3. 

 Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа 

и организација на којој се заснива План, чува се у: 

-  органу управе – Одељењу за урбанизам,  

-  ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин. 
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 План се објављује и у електронском облику  и доступан је путем интернета на 

званичном сајту града Зрењанина:  www.zrenjanin.rs и у Централном регистру планских 

докумената Републичког геодетског завода: www.planskidokumeti.gov.rs. 

 

Члан 4. 

Потписивање, оверавање, достављање и архивирање вршиће се у складу са 

одредбама Закона.  

План је 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 5.  

 Право на непосредан увид у графичке прилоге из члана 2. став 2. имају сва 

правна и физичка лица. Прилози се налазе у: 

-  органу управе – Одељењу за урбанизам града Зрењанина,  

-  ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу овог Плана ставља се ван снаге: 

- УП Месне заједнице Ечка до 2010.г. (Сл. лист Општине Зрењанин, бр.5/93 и 11/03) и 

Одлука о спровођењу урбанистичког плана МЗ Ечка до 2010. године (''Службени лист 

општине Зрењанин'', бр. 5/93) 

- ДУП бензинске пумпе и пратећих садржаја код Ечке („Међуопштински сл. Лист 

Зрењанин“, бр. 12/91 и 11/03) 

- ДУП стоваришта грађевинског материјала „МИТРО-СКЛАД“ Ечка (Сл. Лист 

Општине Зрењанин бр. 6/92 и 11/03). 

 

Члан 7. 

 Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 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 

                                     Чедомир Јањић 
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Oб р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Плана генералне регулације насељеног места Ечка 

садржан је у члану 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

- др. закон, 9/2020 и 52/21 у даљем тексту: Закон). Одлуку доноси Скупштина града 

Зрењанина сходно члану 36. став 5. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст). 

Скупштина града Зрењанина донела је 20.09.2013. године Одлуку о изради 

Плана генералне регулације насељеног места Ечка под бројем: 06-170-6/13-I 

(''Службени лист Града Зрењанина број 29/13). 

 Сходно чл. 69. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19), 

образложење Предлога Плана генералне регулације насељеног места Ечка садржи и 

Информацију о процедури израде и контроле Плана, Извештај о стручној контроли 

Нацрта  плана, Извештај  о обављеном јавном увиду у Нацрт плана и Сагласност 

надлежног органа на Извештај о стратешкој процени утицаја планског документа на 

животну средину па се исти дају у прилогу. 

Обзиром на наведено предлаже се Скупштини града Зрењанина доношење 

Одлуке o доношењу  Плана генералне регулације насељеног места Ечка, у 

предложеном тексту. 

 

                          ОБРАДИO: 

                   Младен Паскулов 

 

                     ШЕФ ОДСЕКА ЗА  

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

                       Весна Цигулов 

 

    ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА   

           ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 

                    Маријана Радојчић    

        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                       ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                      Милош Королија  

 

 

 

У ПРИЛОГУ као саставни део образложења дају се : 

- Информација о процедури израде и контроле Плана 

- Извештај о стручној контроли Нацрта  плана 

- Извештај о обављеном јавном увид у Нацрт плана 

- Сагласност надлежног органа на Извештај о стратешкој процени утицаја 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020 и 52/21), члана 69. став 3. тачка 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19) и 

члана 11. Одлуке о Градској управи града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 

29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17, 7/18 и 29/19), Одељење за урбанизам Градске управе града 

Зрењанина, доноси следећу  

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У 

О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА 

 

 I ОДЛУКА О ИЗРАДИ 

 

Комисија за планове на седници одржаној 30.08.2013. године, разматрала је  Предлог 

Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Ечка, заједно са Одлуком о 

приступању изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног 

места Ечка на животну средину бр. 501-180/13-IV-05-01 од 26.08.2013. године, које je њен 

саставни део и дала мишљење да Предлог одлуке садржи све елементе прописане законом, 

стандардима и нормативима и другим прописима донетим на основу закона. 

 Скупштина града Зрењанина је усвојила Одлуку о изради Плана генералне 

регулације насељеног места Ечка на седници одржаној 20.09.2013. године под бројем: 06-

170-6/13-I (''Службени лист града Зрењанина'' број 29/13).  

 У складу са чланом 5. Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места  

Ечка, израда Плана уступљена је Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и уређење града 

Зрењанина" (сада ''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин) коју је основала јединица локалне 

самоуправе за обављање послова просторног и урбанистичког планирања. Средства за 

израду Плана обезбеђена су из буџета града Зрењанина.  
   
  

II РАНИ ЈАВНИ УВИД 

 

''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин израдио је у складу са чланом 37. Правилника 

материјал за излагање на раном јавном увиду и доставила Одељењу за урбанизам, Градске 

управе града Зрењанина на даљу процедуру. 

Градска управа града Зрењанина, Одељење за урбанизам, је у складу са чланом 45а 

став 2. Закона и чл. 40. Правилника огласила Рани јавни увид у материјал за израду Плана 

генералне регулације насељеног места Ечка у локалном листу Зрењанин дана 27.маја 2016. 

године. 

Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 03. јуна 2016. год. до 17. јуна 

2016.год. Материјал за израду Плана генералне регулације насељеног места Ечка је био 

изложен сваког радног дана у згради Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10 у 
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просторији 112 и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Града Зрењанина 

(www.zrenjanin.rs).  

 Комисија је разматрала материјал за рани јавни увид на седници одржаној 

20.06.2016. године и констатовала да су у току трајања раног јавног увида у Материјал за 

израду Плана генералне регулације насељеног места Ечка на писарницу органа Градске 

управе града Зрењанина нису пристигле примедбе ни сугестије. 

 У току раног јавног увида носилац израде планског документа је прибавио услове и 

други значајне податке за израду планског документа од органа, посебних организација, 

ималаца јавних овлашћења и других институција. 

 

III СТРУЧНА КОНТРОЛА НАЦРТА 

 

Сходно члану 49. став 1. и став 5. Закона, а у складу са чланом 50. Правилникa, након 

израде плана, а пре упућивања на јавни увид, Нацрт Плана подлеже стручној контроли. 

Комисија за планове разматрала је, извршила стручну контролу Нацрта плана и 

формирала Извештај о обављеној стручној контроли на седници одржаној 12.05.2021. 

године.  

О извршеној стручној контроли, на основу члана 49. став 6. Закона и члана 50. -54. 

Правилника, Комисија је саставила Извештај чији је саставни део Закључак које се 

примедбе на Нацрт прихватају и које обрађивач треба, на одговарајући начин да угради у 

Нацрт плана. Пошто је обрађивач поступио по Закључцима Комисије, констатује се да је 

Нацрт усаглашен са Законом о планирању и изградњи, са плановима  ширег подручја,  

Одлуком о изради, стандардима и нормативима, да садржи оцену, концепцију и 

пропозиције развоја, заштите и уређења простора, као и друга питања од значаја за 

оправданост  планског решења и да се Нацрт плана може упутити у процедуру јавног увида 

у трајању од 30 дана.  

 

На основу члана 49. став 7. Закона и члана 69. став 3. тачка 2. Правилника, овај Извештај 

је саставни део образложења Предлога Плана.  

 

IV ЈАВНИ УВИД 

 

Јавни увид у Нацрт Плана извршен је након стручне контроле, на основу члана 50. став 

1. Закона и члана 55. став 1. Правилникa. Оглашавање је извршено у локалном листу 

''Зрењанин'' и у дневном листу ''Ало'' 23.07.2021. године, јавни увид је трајао од 23.јула 

2021. год. до 22. августа 2021.год. Нацрт Плана је био изложен сваког радног дана од 9:00 

до 14:00 часова у холу зграде Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, и у просторији 

112, а у дигиталном облику на званичној интернет адреси Града Зрењанина 

(www.zrenjanin.rs).  

У току трајања Јавног увида у Нацрт Плана на писарницу органа Градске управе града 

Зрењанина пристигле су примедбе у писаном облику. 
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По обављеном јавном увиду, у складу са чланом 65. став 1. Правилника одржана је 

ЈАВНА седница Комисије 25.08.2021. године у сали Градског већа. На јавној седници 

констатовано је да су на План поднете примедбе следећих подносиоца: 

 - ''LING -LONG'' international Europe д.о.о. Зрењанин од 30.07.2021. године 

 - ''Каштел Ечка'' од 16. августа 2021. године 

 - Одсек за урбанизам и просторно планирање од 19.08.2021. године 

- Букинац Жељко и Перица Кириђић од 19.08.2021. године 

 

У складу са чланом 67. Правилникa, Комисија је одржала ЗАТВОРЕНУ седницу 

Комисије након одржане јавне седнице, 25.08.2021. године  у сали Градског већа и донела 

Закључак по свакој поднетој примедби.  

 

Након одржаног јавног увида Комисија је донела Извештај, по чијем поступању се 

значајније мења плански документ у једном делу, с тога Комисија предлаже да се измењено 

решење изложи на јавни увид у трајању од 15 дана, у складу са чланом 68. став 3 

Правилника, упутила документ на поновљени јавни увид у трајању од 15 дана. 

 

Поновљени јавни увид у делу Нацрта Плана извршен је на основу члана 50. став 2. 

Закона и члана 68. став 3. Правилникa. Оглашавање је извршено у локалном листу 

''Зрењанин'' и у дневном листу „Ало“ 27.08.2021. године, јавни увид је трајао од 27. августа 

2021. год. до 11. септембра 2021.год. Нацрт Плана је био изложен сваког радног дана од 

9:00 до 14:00 часова у холу зграде Скупштине града Зрењанина, Трг Слободе 10, и у 

просторији 112, а у дигиталном облику на званичној интернет адреси Града Зрењанина 

(www.zrenjanin.rs).  

 

У току трајања Јавног увида у Нацрт Плана на писарницу органа Градске управе града 

Зрењанина пристигле су примедбе у писаном облику. 

По обављеном јавном увиду, у складу са чланом 65. став 1. Правилника одржана је 

ЈАВНА седница Комисије 15.09.2021. године у сали Градског већа. На јавној седници 

констатовано је да су на План поднете примедбе следећих подносиоца: 

-Месне заједнице „Ечка“ од 10.09.2021. године 

-“Аеродром Ечка“ д.о.о. од 13.09.2021. године 

 

У складу са чланом 67. Правилникa, Комисија је одржала ЗАТВОРЕНУ седницу 

Комисије након одржане јавне седнице, 15.09.2021. године  у сали Градског Већа и донела 

Закључак по свакој поднетој примедби.  

 

На основу члана 69. став 3. тачка 3. Правилника, Извештај о обављеном јавном увиду је 

саставни део образложења Предлога Плана. 

 

 

V САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 



4 

 

 

 

 

Одељење за урбанизам је у складу са чл. 22 Закона о стратешкој процени утицаја 

(“Службени гласник” РС 135/04 и 88/2010) доставило Одељењу за привреду, Одсеку за 

заштиту и унапређивање животне средине, Извештај о стратешкој процени утицаја плана 

генералне регулације насељеног места Ечка на животну средину на сагласност.  

 

На основу члана 69. став 3. тачка 4. Правилника, Сагласност надлежног органа је 

саставни део образложења Предлога Плана. 

 

На основу члана 69. став 3. тачка 1. Правилника, ова Информација је саставни део 

образложења Предлога Плана. 

 

Обрађивач: 

Младен Паскулов, дипл. п. план.       

 

                          ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                                                                                         ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ                                                  
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На основу члана 49. 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-др. Закон и 9/20,  у даљем тексту: Закон), а у складу са 

чланом 53. 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 12.05.2021. 

године, по обављеној стручној контроли НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА, доноси следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА 

 

 

 

Комисија за планове на седници одржаној 30.08.2013. године разматрала је 

Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Ечка, 

заједно са Одлуком о приступању изради Стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације насељеног места Ечка на животну средину бр. 501-180/13-IV-

05-01 од 26.08.2013. године, које je њен саставни део и дала мишљење да Предлог 

одлуке садржи све елементе прописане законом, стандардима и нормативима и 

другим прописима донетим на основу закона. 

Скупштина града Зрењанина је усвојила Одлуку о изради Плана генералне 

регулације насељеног места Ечка на седници одржаној 20.09.2013. године под 

бројем: 06-170-6/13-I  (''Службени лист града Зрењанина'' број 29/13).  

У складу са чланом 5. Одлуке о изради Плана генералне регулације 

насељеног места Ечка, израда Плана уступљена је тадашњем ЈП ''Дирекцији за  

изградњу и уређење града Зрењанина'' (сада ''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин) коју је 

основала јединица локалне самоуправе за обављање послова просторног и 

урбанистичког планирања. Средства за израду Плана обезбеђена су из буџета града 

Зрењанина. 

 ЈП ''Дирекција за  изградњу и уређење града Зрењанина'' је израдила у 

складу са чланом 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

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

64/15) материјал за излагање на раном јавном увиду и доставила Одељењу за 

урбанизам, Градске управе града Зрењанина на даљу процедуру. 

 Градска управа града Зрењанина, Одељење за урбанизам, је у складу са 

чланом 45а став 3 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 и 

145/14)  и чл. 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 64/15) 

огласила Рани јавни увид у материјал за израду Плана генералне регулације 

насељеног места Ечка у локалном листу "Зрењанин" дана 27.05.2016. године. 
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 Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 03. јуна 2016. год. до 

17. јуна 2016. год. Материјал за израду Плана генералне регулације насељеног 

места Ечка је био изложен сваког радног дана у згради Скупштине града 

Зрењанина, Трг Слободе 10 у просторији 112 и у дигиталном облику на званичној 

интернет адреси Града Зрењанина (www.zrenjanin.rs).  

 Комисија је разматрала материјал за рани јавни увид на седници одржаној 

20.06.2016. године и констатовала да су у току трајања раног јавног увида у 

Материјал за израду Плана генералне регулације насељеног места Ечка на 

писарницу органа Градске управе града Зрењанина нису пристигле примедбе ни 

сугестије. 

 ''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин израдио је у складу са чланом 50. Правилника 

Нацрт планског документа и доставио Одељењу за урбанизам, Градске управе 

града Зрењанина на даљу процедуру. 

 

 Комисија за планове је на 59. Седници, одржаној 12.05.2021. године у  сали 

Градског већа у згради Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, извршила 

стручну контролу нацрта Плана генералне регулације насељеног места Ечка.  
  

Комисија је радила у саставу: 

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

 Комисије, 

2. Бранка Бајовић, дипл.прост.планер, ЈП за Урбанизам'' Зрењанин, заменик 

 председника Комисије, 

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

 културе Зрењанин – секретар, 

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

5. Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., ЈП за Урбанизам'' Зрењанин-члан, 

6. Душко Јанковић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, ЈВП ''Воде Војводине,''-

 члан, 

7. мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински 

 секретаријат  за енергетику грађевинарство и саобраћај, представник 

 именован на предлог Покрајинског секретаријата – члан, 

8. Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- ЈП ''Урбанизам'', 

 представник именован на предлог Покрајинског секретаријата– члан, 

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

 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,

 представник  именован на предлог Покрајинског секретаријата – члан, 
  

 Седници су присуствовали стручни сарадници Комисије Љиљана Пецељ 

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

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

Седницу Комисије је отворио и водио Председник Комисије Драган Вујовић 

који је констатовао да Комисија може да ради и пуноправно одлучује пошто има 

кворум. Констатује се да су Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., Бошко Гаврић, 

дипл.инж.грађ, и Душко Јанковић, дипл.инж.грађ, благовремено најавили своје 
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одсуство и доставили своје примедбе електронским путем. Из ''ЈП за урбанизам'' 

седници је присуствовала Јелка Ђорђевић, дипл.инж.арх одговорни урбаниста. 

 

 Јелка Ђорђевић, дипл.инж.арх., одговорни урбаниста образлаже Нацрт 

ПГР насељеног места Ечка, након чега Председник Комисије отвара дискусију. 

 

 Ђурица Доловачки,  члан комисије има следеће примедбе на Нацрт Плана 

Примедба бр. 1: 

Насеље Ечка од 4000 становника, које је и центар заједнице села, са потенцијалом 

постојећих рибњака и пољопривредне прерађивачке индустрије за планирани перод 

од 20 година, нема радну зону, што у стратешком и урбанистичком смислу није 

добро. 

Примедба бр. 2: 

У текстуалном делу Плана на страни 24. наводи се да се мора планирати 

проширење гробља, а у графичким прилозима нису дате површине за проширење. 

У смерницама за спровођење плана, треба навести којим планским актом се 

спроводи и регулише ова област. 

Примедба бр. 3: 

Да ли у блоку 58 има парцела, које припадају комплексу "КАШТЕЛ" (стари 

водозахват). Ако припада, онда треба прикључити комплексу. 

Примедба бр. 4: 

Шта представљају ознаке на графичким прилозима 1а и 1б, а није дато у легенди 

 

Владимир Солдо,  члан комисије има следећу сугестију на Нацрт Плана 

Сугестија бр. 1: 

Усагласити минималну ширину тротоара свих улица са условима ''ЈП за урбанизам 

Зрењанин'' 

 

Бранка Бајовић,  члан комисије има следеће примедбе на Нацрт Плана 

Примедба бр. 1: 

У делу 2.3.4 урбанистички и други услови за изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктуре – средити наслове- два пута се појављује 2.3.4.1 саобраћајна и 

хидротехничка инфраструктура, а код електронских комуникација нема број, и у 

том делу текста на стр. 77 се налази текст Посебни услови за електроенергетску 

инфраструктуру. 

Примедба бр. 2: 

На графичком прилогу 3 Начин спровођења и режими заштите простора нису јасно 

представљене санитарне зоне заштите и у тексту обрадити зоне санитарне заштите. 

Примедба бр. 3: 

На стр. 35 у наслову 2.2.1 Компатибилност намена – уредити табелу - у којој зони 

је мешовита намена? 

Примедба бр. 4: 
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На стр. 36 у наслову 2.2.2 Биланс површина у табели су дате зелене површине, 

заштитно зеленило, паркови, а у графичким прилозима зелене површине су  

заштитно зеленило и паркови. 

Примедба бр. 5: 

На стр. 56 у поднаслову Инфраструктура друмског саобраћаја шести став 

преформулисати или брисати (у складу са чланом 146.  Закона о планирању и 

изградњи јединица локалне самоуправе обезбеђује и уређује постављање 

рекламних табли...) 

Примедба бр. 6: 

На стр. 117 и 129 положај објеката у односу на бочне границе парцеле дата је 

удаљеност главних објеката од задње границе парцеле мин 3 m – треба удаљеност 

дати и за неке објекте пратећих садржаја када се тачно дефинишу када се они могу 

градити, на пр. магацини...да не важи 0,60m. 

Примедба бр. 7: 

На стр. 128  у поднаслову „Грађевинска парцела за изградњу производних 

објеката“- дато је површина парцела 400 m2 за остале производне објекте 

(браварске, лимарске каменорезачке, столарске) – треба дати минимум 600 m2. 

Примедба бр. 8: 

У табели Компатибилност намена дато је да се услужни сервиси могу градити у 

улицама које имају ширину регулације 20m, а на стр 126 „објекти услужних 

сервиса“ наводи се да само услужни сервиси намене колске ваге могу градити у 

улицама које имају ширину регулације 20m, а за друге објекте услужних сервиса то 

не важи. 

Примедба бр. 9: 

На стр. 132 у поднаслову Економски објекти последњи став се односи на изградњу 

услужних сервиса. 

Примедба бр. 10: 

На стр. 133 као објекти пратећих садржаја наводи се и складиште хране – не треба 

дозволити у зонама становања изградњу складишта. 

 Кроз текст јасно дефинсати  уз које главне објекте могу да се граде објекти 

пратећих садржаја – на пр. када се може градити магацин као други објекат на 

парцели,. Није јасно какви су објекти за смештај радника?... 

Примедба бр. 11: 

На стр. 137 у наслову 2.9.2.10  Услови за доградњу и реконструкцију објеката – 

наведено је да се може вршити реконструкција постојећих амбара (котарки) који се 

налазе на уличној регулацији – каква реконструкција је могућа код ових објеката и 

да ли може реконструкција ових објеката који се налазе у дну парцеле. 

Примедба бр. 12: 

На стр. 143 у наслови 2.10. Предвиђени рокови за израду ПДР....други став није 

јасан. 

Примедба бр. 13: 

У свим деловима текста брисати назив корисник суседне парцеле – мора бити 

власник парцеле 

Примедба бр. 14: 
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У свим деловима текста брисати назив становање у јавној својини – то не 

представља социјално становање. 

 

Др Сања Симеунчевић Радуловић,  члан комисије има следеће примедбе и 

сугестије на Нацрт Плана 

Примедба бр. 1: 

У поглављу 2.5.3.2.Мере заштите вода нису дефинисане ужа и шира зона заштите, 

и дефинисане мере заштите по зонама, а у складу са Елаборат о зонама санитарне 

заштите изворишта за водоснабдевање насеља Ечка у општини Зрењанин. Зоне 

санитарне заштите на графици су тешко читљиве.  

Примедба бр.2: 

У поглављу 2.5.1.1. Услови и мере заштите природних добара нису унете у 

целости мере заштите еколошког коридора које је у условима дефинисао 

Покрајински завод за заштиту природе. Допунити.   

Примедба бр. 3: 

У условима ЈП „Путеви Србије“ је тражено да се дефинише начин саобраћајног 

повезивања (планирано решење) на раскрсницама ДП I б реда број 13 са улицама. 

Из ПГР-а се не види да је поступљено по условма ЈП „Путеви Србије“.  

Примедба бр. 4: 

На стр. 143, наведено је следеће „За израду ПДР, на простору обухвата плана, није 

дозвољена изградња или извођење радова којима се мења стање у простору.“ Да ли 

се мислило, да до доношења ПДР-а, на простору обухвата плана, није дозвољена 

изградња….? Уколико јесте тако дефинисати. Можда, нагласити да се то односи на 

ПДР за комплекс Каштела.  

Сугестија бр. 1: 

На страни 29. се наводи: „Делови блокова 23, 43 и 52 одређени за намену 

пољопривредни компекси подразумевају изградњу производних објеката 

дефинисаних правилима градње.“ Да ли се мислило на блок 26? Исправити. 

Сугестија бр. 2: 

У поглављу 2.2.1. Компатибилност намена у легенди се појављује ознака X6, које 

нема у табели.  

Сугестија бр. 3: 

У поглављу 2.11.2. Урбанистички пројекат дефинисана је обавезна израда УП-а за 

изградњу у блоковима 36 и 37 у намени мешовито становање. Размислити да се 

исто пропише и за блокове 52 и 53.  

 

 Комисија је мишљења да се Нацртом плана подстиче и усмерава: 

рационално коришћење и заштита природних ресурса и створених добара; 

рационална организација и уређење саобраћајне мреже и мреже техничке 

инфраструктуре; рационална организација и размештај привредних делатности; 

заштита животне средине, природних вредности и др. па се сходно наведеном 

закључује да Нацрт садржи оцену, концепцију и пропозиције развоја као и друга 

питања од значаја за оправданост  планског решења.   

Комисија је такође мишљења да су предложена решења реална и остварива. 
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Сходно изнетом, Комисија на основу заузетог става по датим  примедбама доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

и даје 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

1. Прихватају се примедбе бр. 2 и 4 члана Комисије Ђурице Доловачког, које ће на 

одговарајући начин бити уграђене у Нацрт плана. 

Примедба бр. 1 се не прихвата  

- Просторна организација насеља, близина насељеног места урбаном центру - граду 

Зрењанину, планираним радним зонама (Југоисток II-A, II-B и II-D) и специјалном 

резервату природе Стари Бегеј – Царска бара су утицали су на планска решења 

којима није предвиђена радна зона у оквиру насељеног места. 

Примедба бр. 3 се не прихвата  

- На графичким прилозима је дат обухват зоне Каштела Ечка којим су обухваћене и 

парцеле у блоку 58. 

 

2. Прихвата се сугестија бр. 1 члана Комисије Владимира Солда која ће на 

одговарајући начин бити уграђена у Нацрт плана. 

 

3. Прихвата се примедбе бр. 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 члана 

Комисије Бранке Бајовић које ће на одговарајући начин бити уграђене у Нацрт 

плана. 

 

4. Прихватају се примедбе 1, 2, 3 и 4 сугестије бр. 1, 2 и 3 члана Комисије др Сањe 

Симеунчевић Радуловић, које ће на одговарајући начин бити уграђене у Нацрт 

плана. 

 

5. Увидом у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Коридора аутопута 

Београд – Зрењанин – Нови Сад, уз севереозападну границу грађевинског подручја 

насеља Ечка уз сам државни пут Iб реда бр. 13 планирана се изградња аутопута. 

Након провере са обрађивачем планског документа (ЈП „Заводом за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад) и утврђивања у којој мери ће зоне заштите просторног плана 

утицати на планска решења и намену простора дата Нацртом ПГР-а наставиће се 

процедура израде Плана генералне регулације насељеног места Ечка. 

 

5.Обрађивач Нацрта је сходно чл. 53. ст. 2. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени 

гласник РС'', бр. 32/19) дужан да поступи по овом Закључку у року од 30. 
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6. Након поступања по овом извештају и након усклађивања нацрта Плана према 

одговору обрађивача ППППН коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови 

Комисији за планове доставља се исправљен Нацрт плана у ком су јасно означене 

све промене ради лакше провере. Комисија ће извршити проверу усклађености 

Нацрта плана са Извештајем о обављеној стручној контроли. 
 

 

 

 

     Седница Kомисије за планове завршила је рад у 16,15 часова. 
                                                       

                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                 Драган Вујовић 

 

 

                   СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ 

                 Драгана Шијак 

 

 

                                                                                    НАЧЕЛНИК      

          ОДЕЉЕЊА ЗА  УРБАНИЗАМ  
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На основу члана 50 став 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020  и 

52/2021 у даљем тексту: Закон), а у складу са чланом 55.-68. Правилника о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник 

РС'', бр. 32/19, у даљем тексту: Правилник), Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија), 

на ЗАТВОРЕНОЈ седници одржаној 25.08.2021. године и 15.09.2021. год. сачињава 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ 

НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА 

 

I  УВОДНИ ДЕО 

 

 Скупштина града Зрењанина је усвојила Одлуку о изради Плана генералне 

регулације насељеног места Ечка на седници одржаној 20.09.2013. године под бројем: 06-

170-6/13-I  (''Службени лист града Зрењанина'' број 29/13) чији је саставни део и Решење о 

приступању изради стратешке процене утицаја Стратешке процене утицаја Плана генералне 

регулације насељеног места Ечка на животну средину бр. 501-180/13-IV-05-01 од 26.08.2013. 

године. 

У складу са чланом 5. Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места 

Ечка, израда Плана уступљена је тадашњем ЈП ''Дирекцији за  изградњу и уређење града 

Зрењанина'' (сада ''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин) коју је основала јединица локалне 

самоуправе за обављање послова просторног и урбанистичког планирања. Средства за израду 

Плана обезбеђена су из буџета града Зрењанина. 

 Градска управа града Зрењанина, Одељење за урбанизам, је у складу са чланом 45а 

став 3 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 и 145/14)  и чл. 39. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(''Службени гласник РС'', бр. 64/15) оласила Рани јавни увид у материјал за израду Плана 

генералне регулације насељеног места Ечка у локалном листу "Зрењанин" дана 

27.05.2016. године. Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 03. јуна 2016. год. 

до 17. јуна 2016.год. 

 Стручна контрола Нацрта Плана обављена је на 59. Седници одржаној 12.05.2021. 

год. када је и састављен Извештај о обављеној стручној контроли чији је саставни део 

Закључак које се примедбе на Нацрт прихватају и које обрађивач треба, на одговарајући 

начин да угради у Нацрт плана. Констатује се да је Нацрт усаглашен са Законом о планирању 

и изградњи, са плановима ширег подручја, Одлуком о изради, стандардима и нормативима, 

да садржи оцену, концепцију и пропозиције развоја, заштите и уређења простора, као и друга 

питања од значаја за оправданост  планског решења. 

 

II  ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

 

 Градска управа града Зрењанина, Одељење за урбанизам, је у складу са чланом 50. 

Закона и чл. 55. став 1 Правилника огласила Јавни увид у Нацрт Плана генералне 

регулације насељеног места Ечка дана 23.07.2021. године, у локалном листу “Зрењанин” и 

дневном листу “Ало”. 
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 Јавни увид одржавао се у трајању од 30 дана, од 23. јула 2021. год. до 22. августа 

2021.год. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Ечка је био изложен сваког 

радног дана у холу зграде Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10 и у просторији 112, а 

у дигиталном облику на званичној интернет адреси Града Зрењанина (www.zrenjanin.rs) 

 

 ЈАВНА седница Комисије за планове одржана је у сали Градског већа у згради 

Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, дана 25.08.2021. године. 

 

 У раду седнице Комисије су учествовали следећи чланови: 

 

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

2.Бранка Бајовић, дипл.прост.планер, ЈП за Урбанизам'' Зрењанин, заменик председника 

Комисије, 

3. Драгана Шијак, дипл.инж.арх, из Зрењанина, Заводу за заштиту споменика културе 

Зрењанин – секретар, 

4. Бошко Гаврић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, - члан, 

5. Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., ЈП за Урбанизам'' Зрењанин-члан, 

6. Душко Јанковић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, ЈВП ''Воде Војводине,''- члан, 

7. мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински секретаријат  за  

енергетику грађевинарство и саобраћај, представник именован на предлог Покрајинског 

секретаријата – члан, 

8. Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- ЈП ''Урбанизам'', представник 

именован на предлог Покрајинског секретаријата – члан, 

9. др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх., из Новог Сада, Покрајинско 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, представник именован на предлог 

Покрајинског секретаријата – члан, 

 

 Седници су присуствовали стручни сарадници Комисије Љиљана Пецељ Лубурић, 

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

дипл.инж.арх, Биљана Табачки дипл.инж.арх, као и подносилац писмене примедбе Перица 

Кириђић и Милан Стамболија. Из ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин седници је присуствовала 

Јелка Ђорђевић, дипл.инж.арх одговорни урбаниста. 

 Седницу Комисије је отворио и водио Председник Комисије Драган Вујовић који је 

констатовао да Комисија може да ради и пуноправно одлучује пошто има кворум. Констатује 

се да је др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх, благовремено најавила своје 

одсуство и доставила своје ставове електронским путем. 

 

 Председник Комисије констатује да су у току трајања Јавног увида у Нацрт Плана 

генералне регулације насељеног места Ечка на писарницу органа Градске управе града 

Зрењанина пристигле примедбе следећих подносилаца: 

 

- ''LING -LONG'' international Europe д.о.о. Зрењанин од 30.07.2021. године 

- ''Каштел Ечка'' од 16. августа 2021. године 

- Одсек за урбанизам и просторно планирање од 19.08.2021. године 

- Букинац Жељко и Перица Кириђић од 19.08.2021. године 

 

 Председник Комисије даје реч обрађивачу, одговорном урбанисти Јелка Ђорђевић   

дипл.инж.арх да прочита став обрађивача по поднетој примедби. 
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 Комисија за планове је на ЗАТВОРЕНОЈ седници одржаној 25.08.2021. године у сали 

Градског већа, разматрала и формирала Извештај о обављеном Јавном увиду Нацрта Плана 

генералне регулације насељеног места Ечка. 

 

У раду седнице Комисије су учествовали следећи чланови: 

 

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

2.Бранка Бајовић, дипл.прост.планер, ЈП за Урбанизам'' Зрењанин, заменик председника 

Комисије, 

3. Драгана Шијак, дипл.инж.арх, из Зрењанина, Заводу за заштиту споменика културе    

Зрењанин – секретар, 

4. Бошко Гаврић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, - члан, 

5. Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., ЈП за Урбанизам'' Зрењанин-члан, 

6. Душко Јанковић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, ЈВП ''Воде Војводине,''- члан, 

7. мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински секретаријат  за  

енергетику грађевинарство и саобраћај, представник именован на предлог Покрајинског 

секретаријата – члан, 

8. Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- ЈП ''Урбанизам'', представник 

именован на предлог Покрајинског секретаријата– члан, 

9. др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх., из Новог Сада, Покрајинско 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, представник именован на предлог 

Покрајинског секретаријата – 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.  

 Седницу Комисије је отворио и водио Председник Комисије Драган Вујовић. 

 Председник Комисије Драган Вујовић констатује да Комисија може да ради и 

пуноправно одлучује пошто има кворум. 

 Констатује се да je др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх, благовремено 

најавилa своје одсуство и доставилa своје сугестије електронским путем.  

 Председник Комисије је приступио процедури доношења закључка по поднетој 

примедби претходним излагањем исте и одговора обрађивача плана и отварањем даље 

дискусије.  

 

III  ПРИМЕДБА И ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

ПРИМЕДБА БР. 1:  - ''LING -LONG'' international Europe д.о.о. Зрењанин од 30.07.2021. 

године 

''ДОПИС 

ПРЕДМЕТ: Примедбе на Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Ечка 

изложеног на Јавном увиду  

 Поштовани, Обраћамо вам се у име компаније ЛИНГЛОНГ ИНТЕРНАТИОНАЛ 

ЕУРОПЕ ДОО ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту ЛИНГЛОНГ) као заинтересованог правног лица 

за изградњу стамбено-пословног комплекса на катастарској парцели број 2404/1 КО Ечка у 

оквиру блока 36 предметног Плана генералне регулације Ечка.  
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 Увидом у Јавно изложену документацију нацрта Плана генералне регулације 

насељеног места Ечка (у даљем тексту План) а на основу планираних капацитета стамбено-

пословног _ комплекса који се састоји од пет стамбених вишепородичних зграда и једне 

пословне зграде са спортском салом ı рестораном за потребе запослених, који ЛИНГЛОНГ 

жели да изгради на парцели бр. 2404/1 КО Ечка, молимо вас да нам одобрите следеће 

урбанистичке параметре:  

Примедба бр.1-а 

Повећање спратности надземних етажа само за стамбене вишепородичне зграде на укупно 

пет надземних етажа без подземних етажа, што би подразумевало П+4 (приземље и четири 

спратне етаже); 

Примедба бр.1-б 

Уколико нам не омогућите повећање спратности за стамбене вишепородичне зграде на пет 

надземних етажа без подземних етажа, дозволите нам повећање индекса заузетости на 40% 

(60%) како је Планом предвиђено за остале парцеле стамбене намене у оквиру Плана: 

Примедба бр.1-в 

Уколико нам одобрите повећање индекса заузетости парцеле, због великих саобраћајних 

површина (саобраћајнице и паркинзи унутар комплекса) дозволите нам и смањење процента 

зелених површина на мин 20% (уместо 30%), укључујући у тај проценат и удео затрављених 

спољних паркинг места поплочаних са шупљим бетонским растер плочама или евентуално 

укључити у тај проценат и проценат зелених површина које се формирају изградњом равних 

зелених кровова на стамбеним вишепородичним објектима. 

 Молимо вас да имплементирате наше примедбе у План, јер би се изградњом стамбено- 

пословног комплекса компаније ЛИНГЛОНГ знатно повећао инфраструктурни, 

урбанистички, културни и социјални аспект у насељеном месту Ечка, који би повећао 

привлачност за насељавањем и других становника чиме би се побољшала локална 

популациона политика села.'' 

СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  

Одговор обрађивача: Примедба бр. 1-а се НЕ ПРИХВАТА 

Образложење: За насељена места – села која се налазе на територији града Зрењанина, 

максимална спратност објеката је четири надземне етаже на основу Планског документа 

вишег реда. Ова спратност се задржава и за насеље Ечка, што омогућава очување слике 

предела, као и заштиту од стварања појачаних утицаја ветра. У оквиру договора са градском 

управом, и заинтересованим представницима компаније „ЛИНГ ЛОНГ“ и њиховим 

пројектантима, приликом одређивања парцеле кат бр. 2404/1 КО ЕЧКА, за планирану градњу, 

утврђене су потребне бруто изграђене површине свих етажа. Са дозвољеном спратношћу max 

четири надземне етаже, сви услови у погледу потребних капацитета су задовољени и са 

мањом заузетошћу од прописане. Представници компаније и пројектанти су прихватили 

предлоге у вези ове парцеле, који су документовани Записником са заједничких састанака. 

Одговор обрађивача: Примедба бр. 1-б се ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Образложење: Дозвољава се повећање индекса заузетости на 40% за мешовиту намену блока 

36. Не дозвољава се повећање заузетости на 60%, с обзиром да се заузетост од 60% 

дозвољава у блоковима стамбених намена, а део блока 36, у коме је планирана и изградња 

вишепородичних стамбених објеката је мешовита намена. 

Одговор обрађивача: Примедба бр. 1-в се ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Образложење: У текст Плана страна 140, поглавље 2.9.2.13 Озелењавање парцела дато је : 

„Укупна површина за озелењавање у оквиру грађевинске парцеле је 30%, за заузетост 

парцеле до 40%. „ „Уз ободне ивице парцела формирати зелене површине које ће имати 

функцију изолације и умањење буке и задржавање прашине и издувних гасова. На парцелама 
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према обрадивим површинама неопходно је подизање високог заштитног зеленила ради 

спречавања загађења од еолске ерозије и ношених честица пестицида.“  

 Како се ради о ободној парцели, директно изложеној утицају са обрадивих површина, 

а која ће се притом налази непосредно уз планирани ауто-пут, не може се смањити проценат 

зелених површина.  

 Такође, кровни вртови су урбана, а не рурална категорија. Сваки инвестиотор може 

градити кровне вртове, али они, у руралној средини, не могу утицати на проценат зелених 

површина.  

 С обзиром на специфичност локалитета, за обавезне саобраћајне површине , смањени 

су параметри, односно , за блок 36 дата су правила која омогућавају смањење саобраћајних 

површина:  

 На страни 136 у оквиру текста Плана 2.9.2.7. Услови и начин обезбеђења приступа 

парцели и простора за паркирање, је дато:  

„Изузетно се може предвидети, ради рационалнијег планирања простора, за блок 36 и 37 

уколико инвеститор планира различите комбиноване садржаје (различите намене главних 

објеката, а који ће бити предвиђени за интерно коришћење –комбинација стамбених, 

спортских , пословних садржаја) правило: o три стана/једно паркинг место o 200m2 корисног 

пословног простора/ једно паркинг место, o 50 посетилаца спортског објекта / једно паркинг 

место „  

 Примедба се прихвата у делу који се односи на паркинге са растер коцкама, које могу 

бити део зелених површина. У текст Плана страна 140, поглавље 2.9.2.13 Озелењавање 

парцела додаје се, као последњи пасус: Површине паркинга које се изводе са растер шупљим 

коцкама, а које на тај начин могу бити делимично озелењене, могу улазити у проценат 

зелених површина max 10% од укупне површине планираних за озелењавање. 

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 

Примедба бр. 1-а СЕ ПРИХВАТА, примедбе бр. 1-б и бр. 1-в нису разматране пошто су дате 

условно уколико се примедба бр 1-а не прихвати. Комисија сматра да се може дозволити   

спратност П+4 (приземље и четири спратне етаже) на парцелама у оквиру блокова бр. 36 и 

бр. 37 уз задржавање индекса заузетости од max. 35%, а све у складу са Законом о планирању 

и изградњи  и подзаконским актима донешеним на основу истог. 

Комисија за планове предлаже да се План генералне регулације Ечка упути на поновљени 

јавни увид у трајању од 15 дана, јер је утврђено да ће Плански документ бити значајније 

промењен када се поступи по овом Извештају. 

  

ПРИМЕДБА БР. 2:  - ''Каштел Ечка'' од 16. августа 2021. године 

''Стављамо примедбу на ПГР Ечка који је тенутно на јавном увиду којим су обухваћене 

следеће катарстарске парцеле 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 852/1,  850/1, 

855/4, 856/1, 855/3, 855/2, 854/1, 853, 850/5, 850/2, 850/4, 855/1, 856/2, 851, 856/3, 1943/1 КО 

Ечка. Увидом у ПГР и карту спровођења , желимо да се укине потреба израде ПДР-а за 

комплекс Каштел Ечка, а да се ПГР-ом Ечка детаљно дефинишу правила уређења и грађења 

за ову локацију, без даље планске разраде овог локалитета. 

Желимо да омогућите да на наведеним парцелама буде могућа изградња следећих објеката: 

хотел до 100 смештајних јединица, са SPA&WELLNESS центром и конгресним центром са 

мултифункционалним салама, спортски центар са теренима за тенис, одбојку кошарку и 

балоном за мали фудбал, као и насеље са бунгаловима, уз евентуалну израду Урбанистичког 

пројекта.'' 

СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  

Примедба се не прихвата. 
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Образложење: Комлекс Ечка представља значајну површину самог насеља, потпуно 

независне целине. Како се ради о комплексу са објектима који су Споменици културе и 

заштићеној околини, приликом одређивања услова за израду Плана детаљне регулације, 

посебно је потребно поштовати услове заштите културних добара. У оквиру комлекса се 

налазе и две галерије. Такође, парцеле које се налазе у обухвату комлекса су највећим делом 

власништво РС , делом Град , делом је власник/корисник месна заједница, тако да се у овом 

тренутку кроз ПГР не могу јасно сагледати ни просторни, економски, инфраструктурни, као 

ни власнички односи, а да би се у оквиру ПГР-а могла дати јасна правила уређења и 

изградње. Такође, од власника парцела нису постојала усмерења, ни захтеви у погледу нових 

намена простора. Да би се сагледали инфраструктурне потребе комплекса, било би потребно 

прибавити услове о могућностима и ограничењима прикључака за планиране намене. Како се 

ради о веома захтевном простору- у сваком смислу, задржава се израда ПДР-а. 

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 

Примедба бр. 2 се НЕ ПРИХВАТА уз образложење обрађивача плана. 

 

ПРИМЕДБА БР. 3:  - Одсек за урбанизам и просторно планирање од 19.08.2021. године 

''На страни 124 у наслову Правила грађења зоне становања- врста и намена објеката који се 

могу градити под условима утврђеним планом , као и врста и намена објеката чија је градња 

забрањена дефинисано у оквиру зоне становања, могу се предвидети изградња, доградња, 

односно реконструкција услужних сервиса у улицама које имају ширину регулације мин.20m 

и производних објеката (мини погони за поврлтарство, вођарство, цвећарство) и остали 

производни објекти у улицама које имају ширину регулације 20m. 

Потребно је преиспитати услов да је изградња, доградња односно реконструкција ове врсте 

објеката могућа само у улицама које имају минималну ширину 20m.Уколико мали број улица 

има ширину мању од 20m потребно је у Планском документу децидно навести које су то 

улице у којима је изградња, доградња, односно реконструкција услужних сервиса и 

производних објеката забрањена, а ако улице мање ширине од 20m обухватају већи део 

насеља, преиспитати овај услов и са саобраћајног аспекта.'' 

СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  

Примедба се делимично прихвата. 

Образложење: Ово правило служи као заштита становања, које је настало по ободу насеља и 

које је навећим делом са мањим стамбеним парцелама и мањим ширинама регулације улица-

улице које немају капацитете за пријем захтевнијег саобраћаја.У том смислу задржава се 

правило, уз навођење имена улица на које се односи ово правило: 

Текст се додаје на страни 29, 2.1.1.2 Зона Становања, , последња алинеја, као и на страни 

125, у делу текста 2.9.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима 

утврђеним планом, као и врста и намена објеката чија је градња забрањена, последња 

алинеја: 

Изградња услужних сервиса и производних објеката (мини погони за поврлтарство, 

воћарство, цвећарство) и осталих производних објеката није дозвољена у улицама које имају 

ширину регулације мању од 20m, а то су следеће улице: 

Јамуре 

Спортска 

Македонска 

Деспотовац 

Кумановска од Загребачке према источној страни насеља 

Личка 

Војвођанска 
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Дунaвска 

Босанска 

Банатска 

Бегејска 

Рибарска 

Загребачка и Сомборска од улице Маршала Тита до Бегејске 

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 

Примедба бр. 1 СЕ ПРИХВАТА, Комисија сматра да је непотребно уводити још један услов 

(минималну ширину улице од 20m) за изградњу пословних објеката на парцелама које су већ 

условљене минималном површином од 600 m² и минималним уличним фронтом од 15m. С 

обзиром да 13 наведених улица чине 59.09% насељеног места Ечка (укупно 22 улице), 

изградња, доградња, односно реконструкција ове врсте објеката би била ограничена на свега 

пар улица што са урбанистичког и економског развоја насељеног места Ечка није 

прихватљиво.  

 

ПРИМЕДБА БР. 4:  - Букинац Жељко и Перица Кириђић од 19.08.2021. године 

''Стављамо примедбу на ПГР Ечка, који се тренутно налази на јавном увиду. Увидом у карту 

планиране намене површина парцеле к.п.1022 КО Ечка, се налази у намени заштитно 

зеленило. Обзиром да имам стамбени објекат на парцели1022 уписана у КН871 КО Ечка , 

власнитво Букинац Жељко, молим вас да промените намену парцеле из заштитног зеленила у 

породично становање.'' 

СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  

Примедба се не прихвата. 

Образложење: Предметна парцела кат.бр. 1022 КО Ечка се налази у грађевинском подручју 

насељеног места Ечка.  

Према условима , предметна парцела се налази у зони забрањене изградње посебне намене, 

као и зони заштите државног пута и променом немене парцеле не може се дозволити градња. 

Такође, предметна парцела се налази у обухвату ППППН коридора аутопута Београд- 

Зрењанин- Нови Сад. 

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 

Примедба бр. 1 СЕ ПРИХВАТА, променити намену парцеле 1022 КО Ечка из намене 

заштитно зеленило у породично становање, ради стварања могућности озакоњења објекта. У 

поступку озакоњења објекта додатно ће се тражити сагласност Министарства одбране за 

предметни објекат који се налази у зони забрањене изградње. 

 

IV  ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

 

 Комисија за планове је предложила да се План генералне регулације Ечка упути на 

поновљени јавни увид у трајању од 15 дана, у складу са чланом 50. став 2 Закона и чл. 68. став 

3  Правилника јер је утврђено да ће Плански документ бити значајније промењен када се 

поступи по овом Извештају. Одсек за урбанизам и просторно планирање је огласило 

поновљени јавни увид у делу Нацрта Плана генералне регулације насељеног места Ечка дана 

27.08.2021. године у локалном листу „Зрењанин| и у дневном листу „Ало”.   

Поновљени јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, 27. августа 2021. год. до 11. 

септембра 2021.год. Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Ечка је био изложен 

сваког радног дана од 900 до 1400 часова у згради Скупштине града Зрењанина, Трг Слободе 

10 у холу зграде и у просторији 112 и у дигиталном облику на званичној интернет адреси 

Града Зрењанина (www.zrenjanin.rs).  



 

8 

 

 

 ЈАВНА седница Комисије за планове одржана је у сали Градског већа у згради 

Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, дана 15.09.2021. године. 

 

 У раду седнице Комисије су учествовали следећи чланови: 

 

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

2.Бранка Бајовић, дипл.прост.планер, ЈП за Урбанизам'' Зрењанин, заменик председника 

Комисије, 

3. Драгана Шијак, дипл.инж.арх, из Зрењанина, Заводу за заштиту споменика културе 

Зрењанин – секретар, 

4. Бошко Гаврић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, - члан, 

5. Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., ЈП за Урбанизам'' Зрењанин-члан, 

6. Душко Јанковић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, ЈВП ''Воде Војводине,''- члан, 

7. мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински секретаријат  за  

енергетику грађевинарство и саобраћај, представник именован на предлог Покрајинског 

секретаријата – члан, 

8. Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- ЈП ''Урбанизам'', представник 

именован на предлог Покрајинског секретаријата – члан, 

 

 Седници су присуствовали стручни сарадници Комисије Младен Паскулов 

дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх, Биљана Табачки 

дипл.инж.арх, као и подносици писмених примедби Нела Ливиа Бренда (представник месне 

заједнице „Ечка“) и  Маринел Гилезан (“Аеродром Ечка“ д.о.о. ), такође из недељног листа 

“Зрењанин” присуствовала је новинарка Милана Маричић. Из ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин 

седници је присуствовала Јелка Ђорђевић, дипл.инж.арх одговорни урбаниста. 

 Седницу Комисије је отворио и водио Председник Комисије Драган Вујовић који је 

констатовао да Комисија може да ради и пуноправно одлучује пошто има кворум. Констатује 

се да су мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ. и Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., благовремено 

најавили своје одсуство и доставили своје ставове електронским путем. Др Сања 

Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх, је због оправданих разлога била спречена да 

присуствује и доставила је своје ставове електронским путем. 

 Председник Комисије констатује да су у току трајања поновљеног Јавног увида у делу 

Нацрта Плана генералне регулације насељеног места Ечка на писарници органа Градске 

управе града Зрењанина пристигле примедбе следећих подносилаца: 

 

-Месне заједнице „Ечка“ од 10.09.2021. године 

-Аеродром „Ечка“ д.о.о. од 13.09.2021. године 

 

 Примедба aеродромa „Ечка“ д.о.о. пристигла је 13.09.2021. године, значи након Јавног 

увида и рока за достављање примедби, у складу са чланом 67. став 2 Правилника предочене 

нове чињенице су од значаја за квалитетније дефинисање планских решења, те je стога 

Комисија прихватила и ову примедбу.  

 

Председник Комисије је дао реч присутним подносиоцима примедби да пред 

Комисијом додатно образложе своје примедбе и одговорном урбанисти Јелки Ђорђевић 

дипл.инж.арх да прочита став обрађивача по свакој поднетој примедби. 

  



 

9 

 

 

 Комисија за планове је на ЗАТВОРЕНОЈ седници одржаној 15.09.2021. године у сали 

Градског већа, разматрала и формирала Извештај о обављеном Јавном увиду Нацрта Плана 

генералне регулације насељеног места Ечка. 

 

У раду седнице Комисије су учествовали следећи чланови: 

 

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

2.Бранка Бајовић, дипл.прост.планер, ЈП за Урбанизам'' Зрењанин, заменик председника 

Комисије, 

3. Драгана Шијак, дипл.инж.арх, из Зрењанина, Заводу за заштиту споменика културе    

Зрењанин – секретар, 

4. Бошко Гаврић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, - члан, 

5. Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., ЈП за Урбанизам'' Зрењанин-члан, 

6. Душко Јанковић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, ЈВП ''Воде Војводине,''- члан, 

7. мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински секретаријат  за  

енергетику грађевинарство и саобраћај, представник именован на предлог Покрајинског 

секретаријата – члан, 

8. Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- ЈП ''Урбанизам'', представник 

именован на предлог Покрајинског секретаријата– члан, 

 

 Седници су присуствовали стручни сарадници Комисије Младен Паскулов 

дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх. и Биљана Табачки 

дипл.инж.арх.  

 Седницу Комисије је отворио и водио Председник Комисије Драган Вујовић. 

 Председник Комисије Драган Вујовић констатује да Комисија може да ради и 

пуноправно одлучује пошто има кворум. 

 Констатује се да су мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ. и Владимир Солдо, 

дипл.инж.саоб., благовремено најавили своје одсуство и доставили своје ставове 

електронским путем. Др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх, је због оправданих 

разлога била спречена да присуствује и доставила је своје ставове електронским путем. 

 Председник Комисије је приступио процедури доношења закључка по поднетим 

примедбама претходним излагањем истих и одговора обрађивача плана и отварањем даље 

дискусије.  

 

V  ПРИМЕДБЕ И ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

ПРИМЕДБА БР. 1: Месне заједнице „Ечка“ од 10.09.2021. године 

„ПРЕДМЕТ: Примедбе на део Нацрта урбанистичког плана насељеног места Ечка који 

обухвата блокове 36 и 37 

На основу одлуке Савета МЗ "Ечка" број 1-6-3/21 од дана 09.09.2021. године Месна заједница 

"Ечка" подноси примедбу на предлог комисије у делу текста који се односи на спратност у 

деловима блокова 36 и 37. Односно да дозвољена спратност у блоку 36 и 37 остане 

максимално 3 надземне етаже. 

ПРИЛОГ: Одлука Савета МЗ "Ечка" број 1-6-3/21 од дана 09.09.2021. године. 

ОДЛУКА 

" Да се поднесе примедба на део Нацрта урбанистичког плана насељеног места Ечка који 

обухвата блокове 36 и 37 на предлог комисије у делу текста који се односи на спратност у 
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деловима блокова 36 и 37. Односно да дозвољена спратност у блоку З6 и 37 остане 

максимално 3 надземне етаже. '"' 

 СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  

Одговор обрађивача: Примедба бр. 1се ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Образложење: Предлогом Нацрта плана који је упућен на јавни увид (пре поновљеног јавног 

увида) планирана спратност објеката мешовитих намена блока 36 је максимално четири 

надземне етаже, док је за објекте мешовитих намена блока 37 предвиђена спратност 

максимално три надземне етаже. 

Образложење:  

За сва насељена места – села на територији града Зрењанина, обухваћена ПП града 

Зрењанина, или плановима генералне регулације насељених места, максимална дозвољена 

спратност објеката је четири надземне етаже. У складу са тим, максимална дозвољена 

спратност дела блока 36 је планирана са четири надзмене етаже, а у складу са захтевом 

градске Управе да се у насељеном месту Ечка предвиди простор за изградњу објеката 

становања дефинисаних бруто површина објеката. Изградњом планираних објеката са четири 

надземне етаже, задовољовољени су сви параметри. 

Део блока 37 је планиран за мешовиту намену. Максимална спратност објеката у делу овог 

блока је одређена у складу са планираном и постојећом изградњом дуж државног пута, 

односно суседних блокова постојећег становања. 

У складу са горе наведеним примедба се прихвата у делу који се односни на потребу 

смањења спратности, с тим да спратност објеката у делу блока 36 буде четири надземене 

етаже, док се у делу блока 37 планира максимално три надземне етаже. 

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 

Примедба бр. 1 СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Комисија сматра да се може дозволити спратност П+4 (приземље и четири спратне етаже) на 

парцелама у оквиру блокова бр. 36 и бр. 37 уз задржавање индекса заузетости од max. 35%, а 

све у складу са Законом о планирању и изградњи  и подзаконским актима донешеним на 

основу истог. 

 

ПРИМЕДБА БР. 1: -Аеродром „Ечка“ д.о.о. од 13.09.2021. године 

„Поштовани г. Градоначелниче,  

Обраћам Вам се овим путем дописом са назнаком ХИТНО јер су у питању рокови за 

решавање проблема пред истеком. 

Наиме, у последњем броју листа Зрењанин ( од 10.09.2021. године) уочили смо текст о 

Нацрту плана генералне регулације за Ечку. Тим планом предвиђена је изградња стамбених 

зграда на улазу у село Ечка из правца Зрењанина. 

На фотографији објављеној у новинама назначене су две локације од којих једна представља 

директан утицај на рад и целокупно функционисање аеродрома. 

Локација о којој говоримо налази се на парцели 2404/1 и у вези са парцелама 2402/1 и 4803. 

На наведеној парцели се налази излазни отвор колектора са аеродрома Ечка намењен 

одвођењу атмосферских вода са целог подручја комплекса аеродрома Ечка. 

Колектор је од суштинске важности за функционисање аеродрома и као такав документован и 

испитан од стране надлежних институција (Службе за катастар непокретности – Града 

Зрењанина 1997. године) те уврштен у Главни пројекат одвођења атмосферских вода са 

аеродрома Ечка (ОИЛ инжењеринг 1997. године). За све ово издато је 

и Решење Одељења за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне 

средине бр. Ш-05-02-351-443/04/05 од 22.12.2005. године, чиме је омогућен завршетак 

изградње прве фазе аеродрома Ечка. 



 

11 

 

 

 

Рок за подошење жалби је истекао 11.09.2021. године, а како нисмо то знали, обраћамо Вам 

се са захтевом да нам се омогући присуство седници Комисије за планове, заказане за 

15.09.2021 године како би смо образложили наше примедбе и изнашли 

техничко/урбанистичко решење на обострану корист у циљу даљег несметаног 

функционисања аеродрома, афирмације ваздухопловства и града Зрењанина и даље успешне 

и плодне сарадње Града Зрењанина и Аеродрома Ечка. 

С поштовањем, |“ 

 

 СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  

Одговор обрађивача: Примедба бр. 1 се делимично ПРИХВАТА 

Образложење:  
Аеродром Ечка је поводом поновљеног јавног увида доставио допис којим се изјашњава у 

вези парцеле кат.бр 2404/1 КО Ечка. 

Наиме, после јавног увида и после поновљеног јавног увида, као и рока за достављање 

примедби, Аеродорм Ечка се обратио градској Управи са образложењем да нису остварили 

увид у План у предвиђеном року, али да констатују да на предметној парцели кат.бр 2404/1 

КО Ечка налази излазни отвор колектора са аеродорма Ечка, намењен одвођењу 

атмосферских вода са целог подручја аеродрома Ечка. 

Као одговорни урбаниста на изради Плана, могу да констатујем да нисмо имали увид у 

постојање ових грађевина, нити су условима јавних предузећа они регистровани, али 

сматрам да свакако треба сагледати постојање ових објеката, и у смислу значаја -и у 

техничком смислу- и као такве, инкорпорирати у План. 

Треба одредити да ли је за предметну грађевину и канал потребно обезбедити јавну 

површину, као за објекте јавне намене или је потребно обезбедити канал и заштитни коридор 

око канала, у парцели на површинама остале намене и дефинисати услове који би важили за 

ову грађевину на парцели. 

У том смислу могу се допунити правила градње, урбанистички пројекти, пројекти 

парцелације, који су предвиђени за спровођење планског документа на овом локалитету, уз 

прибављање све потребе документације (КТП са информацијама о подземним и надземним 

изливним грађевинама, постојање/планирање канала дефинисаних пројектима, решења 

градске управе и сл).  

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 

Примедба бр. 1 СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

 С обзиром да су примедбом aеродромa „Ечка“ д.о.о. предочене нове чињенице које су 

од значаја за квалитетније дефинисање планских решења Плана генералне регулације 

насељеног места Ечка, а услед немогућности да се тренутно сагледају сви потребни елементи 

за сагледавање утицаја излазног отвора колектора атмосферске канализације са аеродрома 

“Ечка”, обрађивачу Планског документа се налаже да за предметни локалитет блок бр. 36 

(парцелу кат. бр. 2404/1 КО Ечка) пропише потребу израде Урбанистичког пројекта.   
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         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ                              НАЧЕЛНИК 

        Драган Вујовић                                            ОДЕЉЕЊА ЗА  УРБАНИЗАМ                                                   

                                                                                      Љиљана Пецељ Лубурић  

 

 

         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                                                          

        Бранка Бајовић                                             

 

 

 

             СЕКРЕТАР                                

                     Драгана Шијак     

 

 

 

         ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

                      Бошко Гаврић   

 

 

 

                  ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

                     Владимир Солдо 

 

 

 

       ЧЛАН КОМИСИЈЕ                                                          

         мр Милутин Татић                                             

 

 

 

                   ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

                     Ђурица Доловачки 

 

 

 

                    ЧЛАН КОМИСИЈЕ                                                          

          Душко Јанковић        

 

 

 

      ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

       др Сања Симеунчевић Радуловић                         
 




