
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ    
Број: 020-3/22-104-III 
Дана: 02.09.2022. године 
З р е њ а н и н 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 
 
 

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

ДВ/ 
 
 
 



 
  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 ''Доља'' 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 ''Доља'' у Зрењанину, који 
је утврдило Градско веће.  
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 020-2/22-39-II 
Дана: 02.09.2022. године 
З р е њ а н и н 
                               
 
 
 
                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                           Симо Салапура  
 
 
 
ДВ/  
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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   
''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
Члан 1.                                                                                                                             

 
 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' 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 ''Доља'' у 
Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/21).  
 

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 бр. 6: Грађевинско подручје са поделом на урбанистичке зоне и целине 
и претежном наменом простора  
2. Карта бр. 7: Површине јавне намене и саобраћајно решење са регулационим 
линијама улица и нивелационим котама раскрсница улица 

3. Карта бр. 8: Постојећа и планирана генерална решења за трасе коридоре и 
капацитете термоенергетске инфраструктуре 

4. Карта бр. 12: Начин спровођена плана 

5.  Карта бр. 19: детаљ 7 (а, б, в, г) 

6.  Карта бр. 20: детаљ 8 (а, б) 

7.  Карта бр. 21: детаљ 9 

8.  Карта бр. 23: детаљ 11(а, б) 

9.  Карта бр. 25: детаљ 13 

10.  Карта бр. 30: детаљ 18 

 
Члан 3. 

 
 Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа 
и организација на којој се заснива План, чува се у: 
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-  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.  

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 ''Доља'' 
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 19.02.2021. године Одлуку о изради 
Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину под бројем: 06-28-
1/21-I (''Службени лист Града Зрењанина број 4/21). 

 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 ''Доља'' 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 ''Доља'' 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

''ДОЉА'' У ЗРЕЊАНИНУ

I ОДЛУКА О ИЗРАДИ

Комисија за планове на седници одржаној 09.02.2021. године, разматрала је Предлог
Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину, заједно
са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана
генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-18/21-IV-05-01 од
05.02.2022. 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 ''Доља'' у Зрењанину на седници одржаној 19.02.2021. године под
бројем: 06-28-1/21-I (''Службени лист града Зрењанина'' број 04/21).

У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне регулације
''Доља'' 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 материјал за израду Измена
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и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину у локалном листу “Зрењанин” и
дневном листу “Ало” дана 19.11.2021. године

Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 19. новембра 2021. год. до 04.
децембра 2021. год. Елаборат за израду Измена и допуна Плана генералне регулације
''Доља'' 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:
- “ЕКО GRADNJA” д.о.о. од 03.12.2021. године
- “DIN TEHNIK” д.о.о. од 06.12.2021. 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 21.06.2022.
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“ 24.06.2022. године, јавни увид је трајао од 24. јуна
2022. год. до 24. јула 2022. 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).
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ЈАВНА седница Комисије за планове одржана је у сали Градског већа у згради
Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, дана 27.07.2022. године.

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

- Месна заједница “Доља-Црни шор” од 22.07.2022. године
- Друштво архитеката Зрењанин од 22.07.2022. године
- Агрорит од 22.07.2022. године
- Радованов Биљана од 21.07.2022. године
- General Solutions SLN од 20.07.2022. године

У складу са чланом 67. Правилникa, Комисија за планове је одржала ЗАТВОРЕНУ
седницу 27.07.2022. године, разматрала и формирала Извештај о обављеном Јавном увиду
Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' 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: 21.06.2022. 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 21.06.2022. године, по обављеној
стручној контроли НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ДОЉА“ 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
„ДОЉА“ У ЗРЕЊАНИНУ

Комисија за планове је на 48. седници одржаној 09.02.2021. године
разматрала Предлог Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне регулације
''Доља'' у Зрењанину, заједно са Одлуком о неприступању израде стратешке
процене утицаја Измена и допуна плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину
на животну средину бр. 501-18/21-IV-05-01 од 05.02.2021. 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 ''Доља'' у Зрењанину на седници одржаној
19.02.2021. године под бројем: 06-28-1/22-I (''Службени лист града Зрењанина'' број
04/21).

У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне
регулације ''Доља'' 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.
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''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 ''Доља'' у Зрењанину у
локалном листу "Зрењанин" и дневним новинама “Ало” дана 19.11.2022. године.

Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 19. новембра 2021. год.
до 04. децембра 2021. год. Елаборат за израду Измене и допуне Плана генералне
регулације ''Доља'' 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
07.12.2021. године и констатовала да су у току трајања раног јавног увида у
Елаборат за израду Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у
Зрењанину на писарницу органа Градске управе града Зрењанина пристигле
примедбе следећих подносилаца:
- “ЕКО GRADNJA” д.о.о. од 03.12.2021. године
- “DIN TEHNIK” д.о.о. од 06.12.2021. године.

Комисија за планове је на својој 105. Седници, одржаној 21.06.2022.
године у сали Градског већа у згради Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10,
извршила стручну контролу Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације
''Доља''
Комисија је радила у саставу:
1.Бранка Бајовић, дипл.просторни планер, из Зрењанина, запослена у ''ЈП за
Урбанизам'' Зрењанин, заменик председника Комисије,
2.Драгана Шијак, дипл.инж.арх., из Зрењанина, запослена у Заводу за заштиту
споменика културе Зрењанин – секретар,
3. Бошко Гаврић, дипл.инж.грађ, из Зрењанина, - члан,
4.Владимир Солдо, дипл.инж.саоб., из Зрењанина, запослен у ''ЈП за Урбанизам''
Зрењанин – члан,
5.Душко Јанковић, дипл.инж.грађ., из Зрењанина, запослен у ЈВП ''Воде
Војводине,'' - члан,
6.мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада, Покрајински секретаријат за
енергетику грађевинарство и саобраћај, представник Покрајинског секретаријата –
члан,
7.Ђурица Доловачки, дипл.прост.планер, из Панчева- ЈП ''Дирекција за изградњу
и уређење града Панчева'', представник Покрајинског секретаријата– члан,
8.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 присуствовала Марија Самарџијевић,
дипл.прост.планер, одговорни урбаниста на изради Измена и допуна плана
генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину.
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Седницу Комисије је отворила и водила заменица председника Комисије
Бранка Бајовић која је констатовала да Комисија може да ради и пуноправно
одлучује пошто има кворум. Констатује се да су Ђурица Доловачки,
дипл.просторни планер и Владимир Солдо, дипл.инж.саоб. благовремено најавили
своје одсуство и доставили своје примедбе, мишљења и ставове електронским
путем, а Председник Комисије Драган Вујовић, дипл.инж.ел. je из оправданих
разлога биo спречен да присуствујe и достави своје ставове електронским путем.

Марија Самарџијевић, дипл.прост.планер, одговорни урбаниста образлаже
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' и наводи техничку
грешку која је настала у току израде. У поднаслову 3.3.1. Правила грађења за зоне
породичног становања грешком је остало да се на парцелама преко 2000m2 може
градити више стамбених објеката, кориговано је у „…више објеката
вишепородичног становања са већим бројем стамбених јединица...”.

Заменица председника Комисије отвара даљу дискусију.
Комисија на Нацрт измена и допуна плана генералне регулације ''Доља''

нема примедби.

Комисија је мишљења да je Нацрт измена и допуна Плана генералне
регулације ''Доља'', 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 доноси

ЗАКЉУЧАК
и даје

МИШЉЕЊЕ

Комисија на НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Доља'' У ЗРЕЊАНИНУ, даје позитивно МИШЉЕЊЕ, и упућује Нацрт плана 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 27.07.2022. године сачињава 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ 

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

 
 
 
I  УВОДНИ ДЕО 
 
 
 Скупштина града Зрењанина је усвојила Одлуку о изради Измена и допуна Плана 
генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину на седници одржаној 19.02.2021. године под 
бројем: 06-28-1/21-I  (''Службени лист града Зрењанина'' број 4/21) чији је саставни део и 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне 
регулације ''Доља'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-18/21-IV-05-01 од 05.02.2021. 
године. 
 У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 
''Доља'' 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 ''Доља'' у Зрењанину у локалном листу ''Зрењанин'' дана 19.11.2021. 
године и дневном листу “Ало”. Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 19. 
новембра 2021. год. до 04. децембра 2021.год. 
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 Стручна контрола Нацрта Плана обављена је на седници одржаној 21.06.2022. 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 ''Доља'' у Зрењанину дана 24.06.2022. године, у локалном листу “Зрењанин” и 
дневном листу “Ало”. 
 Јавни увид одржавао се у трајању од 30 дана, од 24. јуна 2022. год. до 24. јула 2022. год. 
Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' 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 27.07.2022. 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. 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. Из ''ЈП за урбанизам'' Зрењанин седници је 
присуствовала Марија Самарџијевић, дипл.прост.планер, одговорни урбаниста на изради Измена 
и допуна плана генералне регулације ''Доља''  у Зрењанину. Такође на Јавној седници Комисије је 
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присуствовао и Стеван Шушак, дипл.инж.арх. подносиоц писмене примедбе на Нацрт измене и 
допуне Плана генералне регулације “Доља” 

Седницу Комисије је отворила и водила Заменик председника Комисије Бранка Бајовић 
која је констатовала да Комисија може да ради и пуноправно одлучује пошто има кворум. 
Констатује се да су мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., Душко Јанковић дипл.инж.грађ., 
Владимир Солдо, дипл.инж.саоб. и Драган Вујовић, дипл.инж.ел. благовремено најавили своје 
одсуство и доставили своје ставове електронским путем.  

Председник Комисије констатује да су у току трајања Јавног увида у Нацрт Измена и 
допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину на писарницу органа Градске управе 
града Зрењанина пристигла примедба следећих подносиоца: 

- Месна заједница “Доља-Црни шор” од 22.07.2022. године 
- Друштво архитеката Зрењанин од 22.07.2022. године 
- Агрорит од 22.07.2022. године 
- Радованов Биљана од 21.07.2022. године 
- General Solutions SLN од 20.07.2022. године 
 

 Заменик председника Комисије даје реч обрађивачу, одговорном урбанисти Марији 
Самарџијевић, дипл.прост.планер, да прочита став обрађивача по поднетим примедбама као и 
Стевану Шушаку, дипл.инж.арх. – подносиоцу писмене примедбе да је пред Комисијом додатно 
образложи. 
   
 Комисија за планове је на ЗАТВОРЕНОЈ седници одржаној 27.07.2022. године  у сали 
Градског већа у згради Скупштине града Зрењанина и разменом електронске поште, разматрала 
и формирала Извештај о обављеном Јавном увиду Нацрта Измена и допуна Плана генералне 
регулације ''Доља'' 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.просторни 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, 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. и Биљана Табачки дипл.инж.арх. 
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Седницу Комисије је отворила и водила Заменик председника Комисије Бранка Бајовић, 
дипл.просторни планер, која је констатовала да Комисија може да ради и пуноправно одлучује 
пошто има кворум. Констатује се да су мр Милутин Татић, дипл.инж.грађ., Душко Јанковић 
дипл.инж.грађ., Владимир Солдо, дипл.инж.саоб. и Драган Вујовић, дипл.инж.ел. благовремено 
најавили своје одсуство и доставили своје ставове електронским путем.  

Заменик председника Комисије је приступила процедури доношења закључка по поднетим 
примедбама претходним излагањем примедбе и одговора обрађивача плана и отварањем даље 
дискусије.  
 
III  ПРИМЕДБЕ И ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 
 
ПРИМЕДБА БР. 1:   - Месна заједница “Доља-Црни шор” од 22.07.2022. године 
“Примедба на Измену и допуну плана генералне регулације „Доља“који се тренутно налази на 
јавном увиду. 
У листу Зрењанин под бројем 24.066. одељење за Урбанизам у Зрењанину је огласио: Јавни увид 
у нацрт измена и допуне плана генералне регулације „ДОЉА“ у Зрењанину, па Месна заједница 
„ДОЉА-ЦРНИ ШОР“ 
ПРЕДЛАЖЕ: 
Да се парцела 5085/1КО Зрењанин која се налази између улица: Милетићеве,Томићеве и Ђурђа 
Смедеревца прогласи ТРГОМ.” 
СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедба бр. 1 се НЕ ПРИХВАТА 
Образложење:  
Катастарска парцела бр. 5085/1 КО Зрењанин I према Плану ГР „Доља“ налази се у површинама 
за остале намене претежне намене мешовито становање, у приватном је власништву и изграђена. 
У овој фази израде Плана није могуће извршити промену намене и издвајање дела предметне 
кат. парцеле у јавне површине.  
У процесу израде ГУП-а дату примедбу ћемо анализирати као и простор у ком се налази кат. 
парцела бр. 5085/1 КО Зрењанин I и могућност промене дела остале површине у јавне. 
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 
Примедба бр. 1 се НЕ ПРИХВАТА уз образложење обрађивача плана. 
  
ПРИМЕДБА БР. 2: - Друштво архитеката Зрењанин од 22.07.2022. године 
“ДАЗ 
Друштво архитеката Зрењанина 
Македонска 11, 23000 Зрењанин 
Датум: 22.07.2022. 
Предмет: Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Доља" 
Поштовани, 
ДАЗ (Друштво архитеката Зрењанина) је невладина, непрофитна струковна организација 
основана 1998 г., а 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 примедбе Друштва на Нацрт измена и допуна ПГР "Доља" 
како следи: 
Примедба бр. 2.1 – Нејасна објашњења појмова спратних етажа Галерија (Г) и Мезанин (М) 
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Извод из текстуалног дела Измена и допуна Плана генералне регулације "Доља": 
На стр. 343 у наслову 5. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА у тачки Спратна етажа, додати нову реченицу 
тако да гласи: „Под спратном етажом подразумевају се и Галерија (Г) и Мезанин (М): етажа је 
отворена тј. не пружа се изнад целе површине етаже испод. “ 
као и, 
На стр. 343 у наслову 5. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА у тачки Мезанин (М) после речи међуетажа 
се додаје нова реченица: „тј. сваки нижи спрат који се налази између два виша,“ 
налазимо нејасним у смислу објашњења појмова спратних етажа галерије и мезанина, тј. 
подложним различитом и произвољном тумачењу. 
План не даје посебно објашњење за појам Галерија (Г). Додату нову реченицу објашњења појма 
Мезанин (М) налазимо нејасном, обзиром да нам из праксе није позната нужност постављана 
етаже мезанина као нижег спрата између два виша. 
Молимо за навођење Правилника који су кориштени за објашњење појма галерија и мезанин. 
 
Сматрамо да је појмове спратних етажа Галерија (Г) и Мезанин (М) неопходно дефинисати на 
прецизан и потпун начин, уз навођење минимималних прописаних чистих висина етажа према 
намени, као и ограничења денивелације између готовог пода мезанина и ниже етаже, према 
предлогу: 
Галерија (Г) је отворена или затворена етажа у оквиру простора и изнад дела површине ниже 
етаже, и са прописаном минималном чистом висином према намени. Део површине ниже етаже 
испод галерије мора имати прописану минималну чисту висину према намени. Када се налази 
испод косог крова, етажа галерије може имати надзидак максималне висине 160cm, тј. 
минималну прописану чисту висину према намени над ивицом готовог пода. [граф. прилози 1а и 
1б). Прилазно степениште до етаже галерије се обрачунава у нето и бруто површину етаже 
галерије. 
Мезанин (М) је отворена или затворена међуетажа у оквиру простора и изнад дела површине 
ниже етаже (граф. прилог 1а), тј. отворена или затворена међуетажа између две или више нижих 
или виших спратних етажа, а при денивелацији од 150-220cm од готовог пода ниже етаже до 
готовог пода етаже мезанина, и са прописаном чистом висином према намени (граф. прилог 1б). 
Прилазно степениште етажи мезанина се обрачунава у нето и бруто површину етаже мезанина. 
Такође, мишљења смо да дефиниције појмова под насловом 5. Објашњење појмова, пре 
одговарају потребама озакоњења постојећих објеката, него потребама израде техничке 
документације новопројектованих објеката обзиром на неусклађеност са важећим 
Правилницима, те да је неопходна ревизија истих, што смо претходно образлагали и у 
пимедбама на Нацрт измена и допуна ПГР Југоисток” од 08.07.2022. са предлозима које овде 
понављамо како следи: 
 
- за етажу подрума (По) брисати мин. чисте висине 2.2m тј. 2.4m за становање, уз редефинисање 
на минимум чисте висине 2.2m од готовог пода до најнижег нивоа елемента конструкције, 
инсталација и опреме, тј. 2.6m за породично становање. Намена становање за стамбене, 
стамбено-пословне, и пословно-стамбене вишепородичне објекте није дозвољена. Укопавање 
етаже редефинисати сходно на мин. 1.5m од коте терена. 
- за етажу сутерена (Су) брисати мин. чисте висине 2.4m за становање, уз редефинисање на 
минимум чисте висине 2.2m од готовог пода до најнижег нивоа елемента конструкције, 
инсталација и опреме, тј. 2.6m за становање, односно прописане висине за одређену намену. 
Намена становање за стамбене, стамбено-пословне, и пословно-стамбене вишепородичне 
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објекте је дозвољена само у случају када је најмање један фасадни зид стана у потпуности изнад 
нивоа терена, уз услов да испред фасадних отвора не постоји препрека (суседни објекат, тракт, 
потпорни зид, ограда, и сл. ), на удаљености мањој од 6.0m.Укопавање етаже редефинисати 
сходно на макс. 1.5m од коте терена. 
 
Садашњу нивелацију укопавања сутерена, као подземне етаже, на маx 50cm, налазимо превише 
плитком, уз генерисање структуре етаже са висином од 2+m изнад коте терена. Поставља се 
затим питање оправданости изузећа сутеренске гараже из индекса заузетости уколико се иста 
предвиди са зеленим кровом. На терену је такође присутна непримерена пренамена сутеренских 
гаража у стамбени простор (станове), накнадно по прибављању употребне дозволе. 
 
Горе наведене предлоге налазимо услађеним са ваежећм Правилником о условима и 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (“С/. гласник РС” бр. 58 ода јуна 2012, 
74 од 26. августа 2015, 62 од 28. септембра 2015 (члан 3. и Члан 11), као и Правилником о 
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експолозија (члан 
11) 
Такође, сматрамо неопходним да се сви појмови под насловом 5. Објашњење појмова, јасно и 
недвосмислено прикажу кроз шематски графички прилог Плана. 
 
Примедба бр. 2.2 — Градња објеката вишепородичног становања у зони породичног становања 
У изводу из текстуалног дела Измена и допуна Плана генералне регулације "Доља”: 
 
На стр. 321 у наслову 43.3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА, 
после поднаслова Објекти јавне намене, изменити претпоследњи став тако да гласи: „Задржавају 
се постојећи блокови са наменом за породично становање које се као најоптималнији облик 
становања реализује кроз погушћавање постојећих стамбених зона. За сваку стамбену јединицу 
неопходно је обезбедити 1 паркинг или гаражно место. 
У зони породичног становања на катастарским парцелама преко 2000m2  може се градити више 
објеката вишепородичног становања са већим бројем стамбених јединица, уз поштовање 
правила грађења за зоне породичног становања дефинисаних овим планом, и израду 
урбанистичког пројекта.“ 
сугеришемо брисање назначеног дела извода, уз следећу аргументацију: 
 
Више вишепородичних објектата са већим бројем станова на парцелама преко 2000m2 се 
тренутно гради према правилима градње породичног становања у зонама породичног становања 
града, са следећим негативним утицајима: 
 
- нарушавају се услови комфора постојећих објеката породичног становања суседа (осунчаност, 
приватност, визуре, звучни комфор,...), 
- узрокује се девалвирање вредности земљишта и постојећих суседних породичних објеката, 
- узрокују се потенцијални проблеми саобраћајне и противпожарне безбедности, 
- деградира се урбано ткиво утапањем мањих парцела у парцеле преко 2000m2, у неким 
случајевима са обликом неповољним за изградњу вишепородичних објеката, 
- реализације су готово по правилу слободностојећи објекти вишепородичног становања, на 
појединачним грађевинским парцелама које карактерише велика дубина, што има за последицу 



7 
 
 

дисперзивну изградњу вишепородичног становања чиме се утиче на промене у густини 
становања унутар блока, умањује се квалитет и породичног и вишепородичног становања, 
- на уским парцелама, формирају се објекти вишепородичног становања, са дубоким уским 
трактом и једнострано оријентисаним становима са неповољном оријентацијом (пружање 
самих парцела је доминатно у правцу југоистока), 
- изградњу не прати потребан капацитет јавних функција (школа и предшколских установа) као 
пратећих садржаја становања, адекватна изградња слободних зелених површина, дечијих 
игралишта, уз паркинг просторе и гараже, 
 
- нарушава се претежна диспозиција постојећих објеката у улици/блоку, док нови принцип 
диспозиције није плански дефинисан, 
-  небезбедна и некомфорна међусобна удаљеност објеката, 
-  иницира се проблем комуналне опремљености целе зоне, 
 
,а што је већ претходно препознато и образложено на јавном раном увиду ГУП-а. 
 
Мешање намене породичног и вишепородичног становања у зони породичног становања никада 
раније није плански предвиђано, како из струковних, тако и етичких разлога. Термин намене 
површине "мешовито становање”, који је и даље местимично заступљен у Плановима, није 
препознат појам. 
 
Алтернативно, предлажемо да се за потребе изградње вишепородичних објеката, испита 
могућност пренамене одређене урбанистичке целине зоне породичног становања, у зону 
мешовите намене, те инкорпорира у нови Генерални урбанистички план тренутно у изради. За 
урб. целину пренамене, сугеришемо потом и израду планова детаљне регулације за улице и 
блокове, са јасно дефинисаним грађевинским линијама (зоном градње), висином, и наменом 
објеката. 
 
У том смислу, подсећамо на идеју претходног ГУП-а да се “урбаном обновом блокова” омогући 
изградња објеката вишепородичног становања у низу или прекинутом низу на регулацији, и на 
тај начин омогући формирање затворених или полузатворених блокова чија би се слободна 
унутрашњост могла користити за зелене површине, дечија игралишта, паркинг и гараже, а чиме 
би ови простори били прелазни визуелни мотиви од вишепородичног ка породичном становању. 
Надамо се да ћете наше примедбе, предлоге и дата образложења истих наћи оправданим. 
С поштовањем,” 
СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  
Примедба бр. 2.1 се ПРИХВАТА 
Примедба бр. 2.2 се НЕ ПРИХВАТА 
Образложење:  
2.1 
Прихватамо предлог да се на страни 343 у наслову 5. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА дода појам 
етажа галерија (Г) тако да гласи: 
Галерија (Г) је отворена или затворена етажа у оквиру простора и изнад дела површине сваке 
етаже у којој се интерполацијом може формирати етажа са прописаном мин. чистом висином 
према намени. Део површине ниже етаже испод галерије мора имати прописану минималну 
чисту висину према намени. Када се налази испод косог крова, етажа галерије може имати 
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надзидак макс. висине 160cm, тј. мин.прописану чисту висину према намени над ивицом готовог 
пода. Прилазно степениште до етаже галерије се обрачунава у нето и бруто развијену површину 
свих етажа. 
 
Прихватамо предлог да се  у  наслову 5. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА редефинише појам мезанин 
(М),  тако да гласи: 
Мезанин (М) је отворена или затворена међуетажа у оквиру простора и изнад дела површине 
сваке етаже у којој се интерполацијом може формирати етажа са, тј. отворена или затворена 
међуетажа  између две или више нижих или виших спратних етажа, а при денивелацији од 150-
220 cm од готовог пода ниже етаже до готовог пода етаже мезанина и са прописаном чистом 
висином према намени. Прилазно степениште етаже мезанина се обрачунава у нето и бруто 
развијену површину свих етажа. 
Дате предлоге за редефинисање појмова подрум (По) и сутеренска етажа (Су) ћемо анализирати 
приликом израде нових планских докумената 
2.2 
У ПГР „Доља“ дата су правила: 
-  да се у зони породичног становања на грађевинским парцелама преко 2000 m2 може градити 
више објеката вишепородичног становања са већим бројем стамбених јединица, уз поштовање 
правила грађења за зоне породичног становања дефинисаних овим планом и израду 
урбанистичког пројекта .  
- најмања међусобна удаљеност слободностојећих објеката на парцели условљена је наменом и 
не сме износити мање од  3m. 
Изменама ПГР „Југоисток“ промењена су правила грађења што се тиче међусобне удаљености 
главних објеката на парцели, где је било 3m, као што стоји и у ПГР „Доља“, а новим изменама је 
дато, да најмања међусобна удаљеност главних објеката на парцели износи половину висине 
вишег објекта, али не мање од 6m. 
 
Овим изменама ПГР “Доља“ усагласиће се са параметрима из ПГР „Југоисток“ у делу који се 
односи на зоне породичног становања на грађевинским парцелама преко 2000 m2  .  
На стр. 323 у поднаслову: најмања међусобна удаљеност објеката, после првог пасуса додати нов 
пасус, тако да гласи: „Најмања међусобна удаљеност главних објеката на парцели преко 2000 m2  
износи половину висине вишег објекта, али не мање од 6m.“ 
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 
Примедба бр. 2.1 се ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА. Комисија закључује да се примедба прихвата 
у делу који се односи на ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА. У нацрту измене плана треба брисати 
следеће ставове: 
На стр. 343 у наслову 5. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА у тачки Спратна етажа, додати нову реченицу 
тако да гласи: „Под спратном етажом подразумевају се и Галерија (Г) и Мезанин (М): етажа је 
отворена тј. не пружа се изнад целе површине етаже испод. " 
На стр. 343 у наслову 5. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА у тачки Мезанин (М) после речи међуетажа 
се додаје нова реченица: „тј. сваки нижи спрат који се налази између два виша," 
Објашњења појмова у важећем плану за спратну етажу и мезанин су довољно јасна и није их 
потребно мењати. 
Део примедбе који се односи на промену формулације појмова подрум (По) и сутеренске етаже 
(Су) се не прихвата из разлога што измена ових појмова повлачи преиспитивање и значајну 
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измену правила грађења у целом тексту, што није обухваћено предметним Изменама и допунама, 
те ће се ови појмови редефинисати након детаљне анализе на нивоу целог града, не само целине 
„Доља". 
Примедба бр. 2.2 се НЕ ПРИХВАТА.  Комисија се слаже са ставом обрађивача да је потребно 
пооштрити правила грађења за главне објекте на парцелама преко 2000m2 и да је потребно 
додати да најмања међусобна удаљеност главних објеката на парцели износи половину висине 
вишег објекта, али не мање од 6m.  
 
ПРИМЕДБА БР. 3:  - Агрорит од 22.07.2022. године 
“Агрорит  
Примедба на план генералне регулације доље 
Као власници пословног објекта у београдској улици у зрењанину подносимо следећу примедбу 
на План генералне регулације Доље: 
Потребно је унети у правила грађења да се у радним и пословним комплексима омогући 
постављање билборда и других светлећих реклама за сопствене и друге потребе. 
С поштовањем,” 
СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедба бр. 3 се ПРИХВАТА 
Образложење:  
На стр 335, поднаслову: Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели, 
додаће се нов пасус који гласи: „У радним зонама и пословним комплексима, постоји 
могућност постављања  билборда и светлећих реклама „ 
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 
Примедба бр. 3 се ПРИХВАТА. Комисија доноси закључак да је потребно убацити следећу 
формулацију у Плански документ: ”На осталом грађевинском земљишту - радним зонама и 
пословним комплексима могућа је изградња билборда, светлећих реклама и слично без потребе 
израде Урбанистичког пројекта”  
 
ПРИМЕДБА БР. 4:  - Радованов Биљана од 21.07.2022. године 
“Предмет – примедба на регулациони план Доља. Власница сам стамбеног објекта на парц ве 
7122/7, парцеле бр 7122/5 на којем постоји тениски терен и парц бр 7121 окућнице. 
Увидом у геодетски снимак, установила сам да тениски терен који је изграђен 1986.г. излази на 
парце. бр 7122/3 која представља јавну површину. 
Овим путем се обраћам комисији са примедбом да се изврши измена плана у смислу да се 
измени регулациона линија између парцела бр 7122/5 и парц бр 7122/3 за део парцеле 7122/5 
која излази на јавну површину парц бр 7122/3 како би могла да извршим легализацију тениског 
терена а све у циљу утапања свих парцела које су моје власништво за породично становање. 
Уз овај поднесак прилажем геодетски снимак инг геодезије Душана Ковачевића из Зрењанина.” 
СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  
Примедба бр. 4 се НЕ ПРИХВАТА 
Образложење:  
У овој фази израде Плана није могуће извршити промену намене дела јавне површине у остале 
намене и припајање дела к.п бр. 7122/3(улица) кп бр. 7122/5 КО Зрењанин I на којој су изграђени 
тениски терени . 
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 
Примедба бр. 4 се НЕ ПРИХВАТА уз образложење обрађивача плана. Став Комисије је да  
стручна служба ,,ЈП  за урбанизам” изврши анализу предметног локалитета са урбанистичког 
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аспекта приликом следеће измене Плана генералнe регулације “Доља”. Остале аспекте 
предложене примедбе треба да размотри Градска управа Одељење за привреду, Одсек за 
изградњу и уређење града који ће се изјаснити о потреби укидања јавне површине. 
 
ПРИМЕДБА БР. 5: - General Solutions SLN од 20.07.2022. године  
“Предмет : Примедба на ПГР “Доља” у Зрењанину 
Увидом у текст ПГР “Доља” , а и у предлог измена и допуна плана, уочено је да није дата 
могућност и изградње теретних терминала. Примедба је да се кроз правила грађења за радне 
зоне и пословне комплексе омогући изградња теретног терминала, тиме што би се на делу “ 
Врста и намена објеката који се могу градити” навела и та могућност, а у колико је потребно 
додати или кориговати и друге урбанистичке параметре, с обзиром на специфичности ове врсте, 
које већином представљају саобраћајне површине и паркинге. Број парцеле ове зоне је 15062/4, 
К.О. Зрењанин 1, улица Исток 2, власника Генерал Солутионс “СЛН” д.о.о., Зрењанин .” 
СТАВ ОБРАЂИВАЧА :  
Примедба бр. 5 се ПРИХВАТА 
Образложење:  
На стр 333 у поднаслову: Врста и намена објеката који се могу градити, поред набројаних 
објеката а иза зареза реченице, комплекс ауто-базе са царинским терминалом, додати  
реченицу: „изградња теретних терминала„.  
Комисија је једногласно донела З А К Љ У Ч А К: 
Примедба бр. 5 се ПРИХВАТА уз образложење обрађивача плана. Комисија такође 
наглашава да je у делу текста Правила грађења за радне зоне и пословне комплексе у поднаслову 
Индекс заузетости: „За изградњу трговина, тржних центара и сл. на грађевинским парцелама 
преко 5 ha заузетост под објектима и саобраћајним површинама може бити до 70%, а проценат 
учешћа зеленила је 30%, а испод 5 ha заузетост под објектима и саобраћајним површинама може 
бити до 80%, а учешћа зеленила је 20%.“ потребно додати и теретне терминале 
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