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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 02.09.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 
доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' 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 

                Симо Салапура 
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  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 02.09.2022. године разматрао 
Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у 
Зрењанину, и дао следеће 
 
 
 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
 
 
 
 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 
доношењу Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину, 
који је утврдило Градско веће.  
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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 _______ 2022. године, донела

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину (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) и Одлукoм о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 33/21).

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. Kарта: Начин спровођења плана са заштитом културног наслеђа

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,
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин.

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.
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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 у аналогном и 1 (један) примерак у
дигиталном облику
- Одељењу за урбанизам, Одсеку за урбанизам и просторно планирање Градске управе
града Зрењанина - 2 (два) примерка у аналогном и 2 (два) примерка у дигиталном
облику
- ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин - 2 (два) примеркау аналогном и 2 (два)
примерка у дигиталном облику

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,
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин.

Члан 6.

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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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину 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 17.12.2021. године Одлуку о изради
Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину под бројем: 06-
168-6/21-I (''Службени лист Града Зрењанина број 33/21).

Сходно чл. 69. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19),
образложење Предлога Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину садржи и Информацију о процедури израде и контроле Плана, Извештај о
стручној контроли Нацрта плана и Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана,
па се исти дају у прилогу.

Обзиром на наведено предлаже се Скупштини града Зрењанина доношење
Одлуке o доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину , у предложеном текту.

ОБРАДИО
Младен Паскулов

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић

НАЧЕЛНИК 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
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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 52/2021), 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 РМ А Ц И Ј У
О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

I ОДЛУКА О ИЗРАДИ

Комисија за планове је на 83. седници одржаној 07.12.2021. године, разматрала
Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину, заједно са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена
и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-
150/21-IV-05-01 од 06.12.2021. 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 Измена и допуна Плана
генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину на седници одржаној 17.12.2021. године
под бројем: 06-168-6/21-I (''Службени лист града Зрењанина'' број 33/21).

У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину, израда Плана уступљена је ''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 за Урбанизам'' Зрењанин израдио је у складу са чланом 37. Правилника елаборат
(који се припрема у почетним фазама израде планског документа и који садржи текстуални
и графички део) за излагање на раном јавном увиду и доставила Одељењу за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина на даљу процедуру.

II РАНИ ЈАВНИ УВИД

''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин израдило је у складу са чланом 37. Правилника
Елаборат за излагање на раном јавном увиду и доставило 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 елаборат за израду Измена и
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допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину у локалном листу “Зрењанин” и
дневном листу “Ало” дана 25.03.2022. године

Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 25. марта 2022. год. до 09.
априла 2022. год. Елаборат за израду Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар''
у Зрењанину 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 Елаборат за рани јавни увид и констатовала да су у току
трајања раног јавног увида на писарницу органа Градске управе града Зрењанина пристигле
примедбе следећих подносилаца:
- “Smart residences” д.о.о. од 08.04.2022. године
- “Archi Box” д.о.о. од 08.04.2022. године
- Славко Стеванов од 06.04.2022. године

У току раног јавног увида носилац израде планског документа је прибавио услове и
други значајне податке за израду планског документа од надлежних 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 53. Правилникa, након
израде плана, а пре упућивања на јавни увид, Нацрт Плана подлеже стручној контроли.

Комисија за планове је разматрала, извршила стручну контролу Нацрта плана и
формирала Извештај о обављеној стручној контроли на седници одржаној 13.06.2022.
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“ 17.06.2022. године, јавни увид је трајао од 17. јуна
2022. год. до 17. јула 2022. год. Нацрт Плана је био изложен сваког радног дана од 9:00 до
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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).

ЈАВНА седница Комисије за планове одржана је у сали Градског већа у згради
Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, дана 20.07.2022. године.

У току трајања Јавног увида у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину на писарницу органа Градске управе града Зрењанина пристигле
примедба следећих подносиоца:

- “Smart residences” од 27.06.2022. године и од 30.06.2022. године
- Друштво архитеката Зрењанин од 15.07.2022. године
- Петар Стелкић од 18.07.2022. године

У складу са чланом 67. Правилникa, Комисија за планове је одржала ЗАТВОРЕНУ
седницу 20.07.2022. године, разматрала и формирала Извештај о обављеном Јавном увиду
Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину.

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

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН
Број: сл/2022
Дана: 13.06.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н

На основу члана 49. 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
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 13.06.2022. године, по обављеној
стручној контроли НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ЗРЕЊАНИНУ пре упућивања на јавни увид,
доноси следећи

И З В ЕШ Т А Ј
О СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ

НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ЦЕНТАР“ У ЗРЕЊАНИНУ

Комисија за планове је на 83. седници одржаној 07.12.2021. године
разматрала Предлог Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину, заједно са Одлуком о неприступању израде стратешке
процене утицаја Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину на животну средину бр. 501-150/21-IV-05-01 од 06.12.2021. године, која
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 Измена и допуна
плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину на седници одржаној
17.12.2021. године под бројем: 06-168-6/21-I (''Службени лист града Зрењанина''
број 33/21).

У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне
регулације ''Центар'' у Зрењанину, израда Плана уступљена је ''ЈП за Урбанизам''
Зрењанин коју је основала јединица локалне самоуправе за обављање послова
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просторног и урбанистичког планирања. Средства за израду Плана обезбеђена су из
буџета града Зрењанина.

''ЈП за Урбанизам'' Зрењанин израдио је у складу са чланом 38. Правилника
елаборат (који се припрема у почетним фазама израде планског документа и који
садржи текстуални и графички део) 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 елаборат
за израду Измене и допуне Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину у
локалном листу "Зрењанин" и дневним новинама “Ало” дана 25.03.2022. године.

Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 25. марта 2022. год. до
09. априла 2022. год. Елаборат за израду Измене и допуне Плана генералне
регулације ''Центар'' у Зрењанину 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 елаборат за рани јавни увид на седници одржаној
13.04.2022. године и констатовала да су у току трајања раног јавног увида у
Елаборат за израду Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину на писарницу органа Градске управе града Зрењанина пристигле
примедбе следећих подносилаца:
- “Smart residences” д.о.о. од 08.04.2022. године
- “Archi Box” д.о.о. од 08.04.2022. године
- Славко Стеванов од 06.04.2022. године

Комисија за планове је на својој 104. Седници, одржаној 13.06.2022.
године у сали Градског већа у згради Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10,
извршила стручну контролу Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације
''Центар''
Комисија је радила у саставу:
1.Драган Вујовић, дипл.инж.ел., из Зрењанина, запослен у ''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, - члан,
5.Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., из Зрењанина, запослен у ''ЈП за Урбанизам''
Зрењанин – члан,
6.Душко Јанковић, дипл.инж.грађ., из Зрењанина, запослен у ЈВП ''Воде
Војводине,'' - члан,
7.мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински секретаријат за
енергетику грађевинарство и саобраћај, представник Покрајинског секретаријата –
члан,
8.Ђурица Доловачки, дипл.прост.планер, из Панчева- ЈП ''Дирекција за изградњу
и уређење града Панчева'', представник Покрајинског секретаријата– члан,
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9.др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх., из Новог Сада – запослена у
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, представник
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. Из ''ЈП за
урбанизам'' Зрењанин седници је присуствовао Ненад Максић дипл.инж.арх
одговорни урбаниста на изради Измена и допуна плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину.

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 др Сања
Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх., благовремено најавили своје одсуство и
доставили своје примедбе, мишљења и ставове електронским путем.

Ненад Максић дипл.инж.арх, одговорни урбаниста образлаже Нацрт
измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'', након чега Председник
Комисије отвара дискусију.

др Сања Симеунчевић Радуловић члан комисије има следеће примедбе и
сугестију на Нацрт Плана:
Примедба број 1:
Услови Завода за заштиту споменике културе Зрењанин (број I-55-15/18) од
21.04.2022. године, уграђени су Измене и допуне Плана генералне регулације
„Центар“ у Зрењаину. Међутим, уграђени услови нису у складу са Одлуком о
утврђивању мера заштите, граница заштићене околине и мера заштите заштићене
околиние просторно културно-историјске целине Старо језгро Зрењанина у
Зрењанину, непокретно културног добра од великог значаја („Службени гласник
РС“, број 63/2021). План и услови треба да буду у складу са званичним актом о
заштити. С обзиром да је главни разлог доношења Измена и допуна ПГР
„Центар“ у Зрењанину, управо усклађивање са наведеним актом о заштити,
потребно је извршити проверу и усклађивање.
Примедба број 2:
У Изменама и допунама ПГР „Центар у Зрењанину“ наводи се следеће:
„Стране 133 и 137 – у одељку Положај објекта у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле, у другој реченици шестог става брише се '', као и у
свим осталим случајевима''.
Страна 137 – у одељку Положај објекта у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле брише се шести став.“
Није јасно да ли се на стр. 137 у одељку Положај објекта у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле брише или мења шести став. Исправити.
Примедба број 3:
Наведено је да се на стр. 126. у одељку 5.7.2. Ограничена изградња унутар
инфраструктуре... У питањеу је одељак 5.12. Исправити.

Сугестија број 1:
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У Изменама и допунама ПГР „Центар“ у Зрењанину наведено је следеће:
„ Страна 127 – у одељку 7.3 Највећe дозвољенe спратности, односно висинe
објеката брише се седми став и дописује се став: Највећe дозвољенe спратности,
односно висинe објеката дефинисане су Условима Завода за заштиту објеката
културе Зрењанин.“
С обзиром на карактер одељка јако је тешко утврдити који је седми став.
Сугеришем другачију формулацију.

Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх., је мишљења да је потребно извршити
додатну проверу и утврдити да ли је дошло до техничке грешке при навођењу да се
на страни 130 – у одељку Положај објекта у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле брише осми став, који је додат претходном изменом и
допуном ПГР „Центар“ (''Службени лист града Зрењанина'' број 2/21).

Комисија је мишљења да je Нацрт измена и допуна Плана генералне
регулације ''Центар'', израђен 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 52/2021) и у складу са Правилником
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19).

Комисија је такође мишљења да су предложена решења реална и остварива.

Сходно изнетом, Комисија на основу заузетог става по датим примедбама
доноси

ЗАКЉУЧАК
и даје

МИШЉЕЊЕ

1. Прихватају се све примедбе чланa Комисије др Сањe Симеунчевић
Радуловић које ће на одговарајући начин бити уграђене у Нацрт плана. По
питању сугестије бр. 1 др Сањe Симеунчевић Радуловић Комисија је
мишљења да је потребно децидно навести шта се брише а шта додаје новом
изменом и допуном ПГР „Центар“ у Зрењанину, како би се избегле могуће
забуне.

2. Прихвата се мишљење стручног сарадника Љубице Ћулибрк Сантрач.
3. 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.

4. Због рокова за израду плана Орган ће проверити поступање обрађивача по
датим примедбама и о томе обавестити Комисију.

Комисија на НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Центар'' У ЗРЕЊАНИНУ, даје позитивно МИШЉЕЊЕ, а након поступања
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обрађивача по овом Извештају, односно уграђивања примедби у Нацрт, упућује
план на јавни увид у трајању од 30 дана.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Вујовић

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
Драгана Шијак

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Љиљана Пецељ Лубурић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН
Број: сл/2022
Дана: 27.07.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н

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 20.07.2022. године сачињава

И З В ЕШ Т А Ј
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

I УВОДНИ ДЕО

Скупштина града Зрењанина је усвојила Одлуку о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину на седници одржаној 17.12.2021. године под
бројем: 06-168-6/21-I (''Службени лист града Зрењанина'' број 33/21) чији је саставни део и
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне
регулације ''Центар'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-150/21-IV-05-01 од 06.12.2021.
године.

У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину, израда Плана уступљена је ''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 2.
Закона и чл. 39. Правилника огласила Рани јавни увид у Елаборат за израду Измена и допуна
плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину у локалном листу ''Зрењанин'' дана 25.03.2022.
године и дневном листу “Ало”. Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 25. марта
2022. год. до 09. априла 2022.год.



2

Стручна контрола Нацрта Плана обављена је на седници одржаној 13.06.2022. 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 Измена и допуна Плана генералне
регулације ''Центар'' у Зрењанину дана 17.06.2022. године, у локалном листу “Зрењанин” и
дневном листу “Ало”.

Јавни увид одржавао се у трајању од 30 дана, од 17. јуна 2022. год. до 17. јула 2022. год.
Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину 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 20.07.2022. 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. мрМилутин 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 Младен Паскулов
дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх, Биљана Табачки дипл.инж.арх.
Из ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин седници је присуствовао Ненад Максић дипл.инж.арх одговорни
урбаниста на изради Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину. Такође
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на Јавној седници Комисије је присуствовала и Милан Стамболија подносиоц писмене примедбе
на Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације “Центар”

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 Измена и
допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину на писарницу органа Градске управе
града Зрењанина пристигла примедба следећих подносиоца:

- “Smart residences” од 27.06.2022. године и од 30.06.2022. године
- Друштво архитеката Зрењанин од 15.07.2022. године
- Петар Стелкић од 18.07.2022. године

Председник Комисије је приступио процедури доношења закључка по свакој примедби
претходним излагањем сваке примедбе и одговора обрађивача плана и отварањем даље
дискусије. Комисија је става да се примедба послата од стране Петра Стелкића од 18.07.2022.
године може прихватити, све у складу са чланом 67. став 2 Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'',
бр. 32/19).

Председник Комисије даје реч обрађивачу, одговорном урбанисти Нанаду Максићу
дипл.инж.арх да прочита став обрађивача по поднетим примедбама као и Милану Стамболији
подносиоцу писмених примедби да их пред Комисијом додатно образложи.

Комисија за планове је на ЗАТВОРЕНОЈ седници одржаној 20.07.2022. године у сали
Градског већа у згради Скупштине града Зрењанина, разматрала и формирала Извештај о
обављеном Јавном увиду Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину.
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. мрМилутин 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,
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Седници су присуствовали стручни сарадници Комисије Младен Паскулов
дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх. и Биљана Табачки
дипл.инж.арх.

Седницу је отворио и водио Драган Вујовић, Председник Комисије, који је констатовао да
Комисија може да ради и пуноправно одлучује пошто има кворум. Констатује се да је др Сања
Симеунчевић Радуловић благовремено најавила своје одсуство и доставила своје ставове
електронским путем.

Председник Комисије је приступио процедури доношења закључка по поднетој примедби
претходним излагањем примедбе и одговора обрађивача плана и отварањем даље дискусије.

III ПРИМЕДБЕ И ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ

ПРИМЕДБА БР. 1: - “Smart residences” од 27.06.2022.
ПРИМЕДБА БР. 1.1
“У стамбено пословној намени, у планираној приступној улици (која има улаз из Немањине
улице) дозволити изградњу објеката у низу (од међе до међе, без сагласности суседа) како би се
могао формирати затворени низ објеката. За сада је ово омогућено само у улицама у којима
преовлађује тај тип изградње. С обзиром да је ово нова улица, не постоје објекти у односу на
које би се тумачило удаљење од суседних граница. Духу центра, квалитету објеката и улице
допринеће се ако се омогући изградња објеката у низу, односно затварање уличног фронта, без
условљавања од стране суседа.
ПРИМЕДБА БР. 1.2
У стамбено пословној намени, у планираној приступној улици (која има улаз из Немањине улице)
дозволити изградњу објеката спратности П+4+Пк, с обзиром да у улици нема објеката који су
споменици културе.”
СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедбe бр. 1.1 и бр. 1.2 се НЕ ПРИХВАТАЈУ
Образложење:
Планирана терцијарна улица налази се у оквиру Просторно културно – историјске целине Старо
језгро Зрењанина у Зрењанину, која је категорисана као културно добро од великог значаја и у
којој је успостављен систем строгог режима заштите са највећим бројем ограничења које је
обрађивач у обавези да поштује.
Прописаним правилима, условима и мерама заштите није дефинисана обавеза изградње објеката
у низу, а дефинисана дозвољена спратност је П+2+Пк или Пс.
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К:
Примедба бр. 1.1 и 1.2 се НЕ ПРИХВАТАЈУ уз образложење обрађивача плана.

ПРИМЕДБА БР. 2: - “Smart residences” од 30.06.2022. године
“- у одељку Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање дописује се
став:
“У случају изградње објеката у низу на грађевинским парцелама које имају директан приступ са
јавног пута, обавезна је изградња ајнфорт капије (покривени колски улаз у двориште).”
С обзиром да у центру важи посебна правила (посебан режим саобраћаја, односно неке улице су
пешачка зона, у одређеним улицама заузетост је 100%, изградња у низу је у неким улицама
обавезна...) сматрамо да је ова одредба ограничавајућа. Овај став не би требао да се односи на
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објекте који су изградњи за које је издата грађевинска дозвола, а код којих је у току градње
дошло до измена које изискују измене локацијских услова.”
СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедба бр. 2 се НЕ ПРИХВАТА
Образложење:
Планским документом дефинисано је да грађевинске парцеле које имају директан приступ са
јавног пута морају имати минимално један колски приступ парцели, без обзира на прописан
индекс заузетости парцеле и дефинисани су нормативи за обезбеђивање простора за паркирање.
Обрађивач плана сматра да су ајнфорт капије једини начин решавања колског приступа
парцелама у случају изградње нових објеката у низу.
Поступак спровођења обједињене процедуре није предмет плана генералне регулације.
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К:
Примедба бр. 2 се ПРИХВАТА. Чланови Комисије на седници одржаној 20.07.2022. године
доносе закључак да се у Плански документ дода следећа реченица:” Изградња ајнфорт капије
обавезна је осим за случајеве:
- где то налажу противпожарни услови
- где се не обезбеђује паркирање унутар парцеле
- где је већ започета изградња објекта на парцели”, такође остављају могућност Обрађивачу да
предложи адекватну измену текста након сагледавања свих неопходних чињеница, коју ће
доставити свим члановима Комисије на сагласност 21.07.2022. године.

Обрађивач предлаже да се текст Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације
коригује тако да гласи: “ 7.5 Правила грађења за вишепородично становање, Услови и начин
обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање
За објекте за које је издата грађевинска дозвола до тренутка усвајања плана, у случају измене
локацијских услова није обавезна изградња ајнфорт капије.

На седници Комисије одржаној 27.07.2022. године Комисија прихвата предлог обрађивача
уз образложење да би било каква друга формулација изазвала контрадикторности са осталим
правилима уређења и грађења прописаним планским документом.

ПРИМЕДБА БР. 3: - Друштво архитеката Зрењанин од 15.07.2022. године
“Датум: 15.07.2022.
За: Градска управа / Одељење за урбанизам, Трг слободе 10, Зрењанин
Предмет: Предлози и примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Центар"
Поштовани,
ДАЗ (Друштво архитеката Зрењанина) је невладина, непрофитна струковна организација
основана 1998 г., а која данас окупља 30 чланова, и у складу са Статутом Друштва и
професионалним кодексом УАС-а делује са циљем афирмације, унапређења и заштите
архитектуре, урбанизма и културе простора града Зрењанина.
У наставку дописа вам достављамо предлоге и примедбе Друштва на Нацрт измена и допуна
ПГР “Центар” како следи:
ПРИМЕДБА БР. 3.1 Висина “надзидка” повученог спрата
Извод из,текстуалног дела Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације "Центар":
“Повучене спратне етаже
Повучена спратна етажа може се планирати према претходно наведеној табели, где су наведене
максималне спратности.
Објекат (у смислу спратности) може имати или једну повучену спратну етажу са "равним
кровом" (тах. до 8° пада) или поткровље ако је наведено у табели макималне спратности. Не
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дозвољава се (у смислу спратности) изградња и поткровља и повучене спратне етаже. Надзидак
(Пс-а) може бити маx. 1m и у оквиру максималне дозвољене висине. Изузетно у основи објекта.
део објекта може имати поткровље, а део повучену спратну етажу под условом да је према улици
оријентисан само један тип спратности.”

Повучени спрат (Пс) нема надзидак. Уколико се мисли на атику ниже етаже, иста може бити у
виду зидане или транспарентне ограде кровне терасе, у висини од 110cm, у складу са
Правиником o условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (“СЛ.
гласник РС” бр. 58 од Јуна 2012, 74 од 26. августа 2015, 62 од 28. септембра 2015 (члан 31).

Висина заштитне ограде на степеништима и отвореним просторима у стану и згради (лођама,
балконима, терасама и слично) подигнутим над околним тереном више 45 cm мерено од
финално обрађеног пода, до седме надземне етаже износи 110 cm, а преко седме надземне етаже
120cm.“

ПРИМЕДБА БР. 3.2—Оглашавање планских докумената
Молимо да се у складу са чланом 58. Правилника о садржини, начину, и поступку израде
планског документа просторног и урбанистичког планирања, у огласу излагања планског
документа, поред податка о времену и месту излагања планског документа на јавни увид, такође
наведе и податак о времену и месту одржавања јавне седнице.
С поштовањем,”
СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедба бр. 3.1 НИЈЕ ОСНОВАНА
Образложење:
Висина надзидка повучене спратне етаже дефинисана је условима надлежне установе заштите
непокретних културних добара. Став обрађивача је да се под висином надзидка повучене
спратне етаже подразумева висина надзидка крова повучене етаже, тј. атике, а не висина ограде
терасе повучене етаже.
Примедба бр. 3.2 НИЈЕ ОСНОВАНА
Образложење:
Оглашавање планских докумената није предмет плана генералне регулације
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К:
Примедба бр. 3.1 се ПРИХВАТА. Чланови Комисије на седници одржаној 20.07.2022. године
доносе закључак да се у Плански документ у делу “Oбјашњење појмова” дода следећа
реченица: ”Надзидак повучене спратне етаже подразумева висину надзидка крова повучене
етаже, тј. атике, а не висина ограде терасе повучене етаже”. Такође остављају могућност
Обрађивачу да предложи адекватну измену текста након сагледавања свих неопходних чињеница,
коју ће доставити свим члановима Комисије на сагласност 21.07.2022. године.

Обрађивач предлаже да се текст Нацрта измене и допуне Плана генералне регулације
коригује тако да гласи: “ 9 Oбјашњење појмова,
Надзидак крова повучене етаже је висине max. 1 m и мора бити у оквиру прописане максималне
дозвољене висине објеката.

На седници одржаној 27.07.2022. године Комисија доноси закључак да је формулација
надзидка повучене спратне етаже, послата од стране Обрађивача дана 21.07.2022. године,
неадекватна. Потребно је у Плански документ, у делу “Oбјашњење појмова” додати формулацију
која је прихваћена на седници Комисије одржаној 20.07.2022. године
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следећа реченица :” Надзидак повучене спратне етаже подразумева висину надзидка крова
повучене етаже, тј. атике, а не висина ограде терасе повучене етаже”
Примедба бр. 3.2 НИЈЕ ОСНОВАНА уз образложење обрађивача плана.

ПРИМЕДБА БР. 4: - Петар Стелкић од 18.07.2022. године
“У циљу унапређивања правила уређења и грађења предвиђених путем измена и допуна Плана
генералне регулације „Центар“ у Зрењанину, предлажемо измену извода текстуалног дела из
постојећег Плана на страни бр. 10:
„За улицу Др Мирослава Тирша предвиђено је расписивање урбанистичко – архитектонског
конкурса.“
додајући:
„За улицу Др Мирослава Тирша предвиђено је расписивање урбанистичко – архитектонског
конкурса уз могућност решавања простора партиципативним планирањем.“

Неке од могућих дефиниција партиципативног планирања су:
Партиципација је процес путем којег појединци и групе које имају различито стручно знање,
заступају различите интересе и/или представљају оне на које утиче исход процеса, учествују у
процесу планирања или у спровођењу решења.
Партиципативно планирање је процес који усмерава и подржава процес и резултате развоја у
циљу испуњавања захтева и тежњи заједнице и гради обострано корисне односе међу члановима
заједнице који раде у циљу остварења заједничке жељене будућности тако што деле дужности,
овлашћења и одговорност за активности и резултате.
Партиципативно планирање би омогућило учешће свих интересних група (у конкретном слуцају:
иницијатора градских/општинских процеса планирања, струковних организација, грађана,
власника објеката у улици Др Мирослава Тирша и цркве) у процесу планирања и спровођењу
решења.
Сматрамо да би се применом партиципативног планирања
• дубље ушло у особености и проблематику простора простора улице Др Мирослава Тирша него
што би то било могуће само расписивањем урбанистичко-архитектонског конкурса;
• повећао број, проток и квалитет информација а самим тим и могућности за решавање намене и
материјализације простора, исплативости и финансија и свих осталих аспеката простора;
• изградило поверење између чланова заједнице и локалних управа као равноправних партнера у
процесу планирања;
• дошло до свеобухватнијег и адекватнијег решења простора;
• повећала одговорност и брзина спровођења одлука, где би одговорности за спровођење биле
јасно одређене;
• повећало учешће, посвећеност и задовољство људи.
Дефинисање обима и капацитета учешћа појединаца и група као и циљева и стратегија врше
стручна лица - иницијатори градских/општинских процеса планирања и струковне организације
путем информисања, консултовања и доношења одлука а кроз низ осмишљених активности.
Решење простора улице Др Мирослава Тирша треба посматрати као интегрални циљ који као
такав треба да обухвата аспекте све три основне области развоја заједнице: економије, друштва и
животне средине. Његова формулација укључује идеју да ће, уколико буде остварен, овај циљ
позитивно утицати на све три области.”

СТАВ ОБРАЂИВАЧА :
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Примедба бр. 4 НИЈЕ ОСНОВАНА
Образложење:
Начин и поступак за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса је јасно
уређен Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-
архитектонског конкурса ("СЛ. гласник РС", бр. 31/2015), и није предмет Планског документа.

Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К:
Примедба бр. 4 НИЈЕ ОСНОВАНА уз образложење обрађивача плана.
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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


