
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

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

града Зрењанина'', бр. 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 10.03.2023. године утврдило Предлог Одлуке о 

доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину, 

на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и 

доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Ђурђина Грбић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 



 

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

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 10.03.2023. године разматрао 

Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' 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 ''Багљаш'' у Зрењанину, 

који је утврдило Градско веће.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-2/23-20-II 

Дана: 10.03.2023. године 

З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура  

 

 

 

ЈХ/  
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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) и члана 36. тачка 5. Статута града Зрењанина 

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

Зрењанин, на седници одржаној  _______ 2023. године, донела  

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1.                                                                                                                             

 

 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' 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 ''Багљаш'' у 

Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/22).  

 

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. 5: План претежне намене простора 

2. Карта бр. 6: Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне 

намене и нивелационим котама улица и површина јавне намене и зонама ограничења 

3. Карта бр. 10: Начин спровођења плана 

 

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) 

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) примерка у 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 

''Багљаш'' 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 12.07.2022. године Одлуку о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину под бројем: 06-94-

1/22-I (''Службени лист Града Зрењанина број 18/22). 

 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 ''Багљаш'' 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 ''Багљаш'' у 

Зрењанину , у предложеном текту. 

 

 

 

                        ОБРАДИО: 

                   Младен Паскулов 

 
                
            НАЧЕЛНИК  

         ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 

                    Ђурђина Грбић   

         

 

                                                                      ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                          Милош Королија  

 

 

 

У ПРИЛОГУ као саставни део образложења дају се : 

- Информација о процедури израде и контроле Плана 

- Извештај о стручној контроли Нацрта  плана 

- Извештај  о обављеном јавном увид у Нацрт плана 
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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 Р М А Ц И Ј У 

О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 I ОДЛУКА О ИЗРАДИ 

 

Комисија за планове на седници одржаној 01.07.2022. године, разматрала је Предлог 

Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину, 

заједно са Решењем о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-88/22-IV-

05-01 од 30.06.2022. 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 ''Багљаш'' у Зрењанину на седници одржаној 12.07.2022. године 

под бројем: 06-94-1/22-I  (''Службени лист града Зрењанина'' број 18/22).  

 У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне регулације 

''Багљаш'' 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 

материјал 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 ''Багљаш'' у Зрењанину у локалном листу “Зрењанин” 

и дневном листу “Ало” дана 02.12.2022. године 

Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 02. децембра 2022. год. до 17. 

децембра 2022. год. Елаборат за израду Измена и допуна Плана генералне регулације 

''Багљаш'' 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: 

- Одсек за имовинско правне послове од 12.12.2022. године 

- „NISAR“ с.р. од 15.12.2022. године 

- „Екометал-комерц“ д.о.о. од 16.12.2022. године 

- „Minel FEPO“ д.о.о. од 16.12.2022. године 

-  Друштво архитеката Зрењанин од 16.12.2022. 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 30.01.2023. 

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 
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''Зрењанин'' и у дневном листу „Ало“ 03.02.2023. године, јавни увид је трајао од 03. 

фебруара 2023. год. до 05. марта 2023. 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).  

 ЈАВНА седница Комисије за планове одржана је у Мултимедијалној сали 

(канцеларији бр. 101), Трг слободе бр. 10, дана 09.03.2023. године. 

У току трајања Јавног увида у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације 

''Багљаш'' у Зрењанину на писарницу органа Градске управе града Зрењанина пристигла је 

примедбама „Еко градње инвест“ д.о.о од 06.03.2023. године. Примедба „Еко градње 

инвест“ д.о.о на Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“ послата је 

03.03.2023. године редовном поштом а запримљена на писарници органа Градске управе 

града Зрењанина 06.03.2023. године. 

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

седницу 09.03.2023. године, разматрала и формирала Извештај о обављеном Јавном увиду 

Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' 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                                                  



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН 

Број:IV-05-01-06-15/2023 

Дана: 30.01.2023. 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 30.01.2023. 

године, по обављеној стручној контроли НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАГЉАШ“ У ЗРЕЊАНИНУ пре 

упућивања на јавни увид, доноси следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„БАГЉАШ“ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

 Комисија за планове разматрала је на 107. седници која је одржана 

01.07.2022. године Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне 

регулације “Багљаш” у Зрењанину, заједно са Одлуком о неприступању израде 

стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације “Багљаш” 

у Зрењанину на животну средину бр. 501-88/22-IV-05-01 од 30.06.2022. 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 ''Багљаш'' у Зрењанину на седници одржаној 

12.07.2022. године под бројем: 06-94-1/22-I (''Службени лист града Зрењанина'' број 

18/22).  

У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне 

регулације ''Багљаш''  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 ''Багљаш'' у Зрењанину у 

локалном листу "Зрењанин" и дневним новинама “Ало” дана 02.12.2022. године. 

 Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, од 02. децембра 2022. год. 

до 17. децембра 2022. год. Елаборат за израду Измене и допуне Плана генералне 

регулације ''Багљаш'' 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 

22.12.2022. године и констатовала да су у току трајања раног јавног увида у 

Елаборат за израду Измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' у 

Зрењанину на писарницу органа Градске управе града Зрењанина пристигле 

примедбе следећих подносилаца: 

- Одсек за имовинско правне послове од 12.12.2022. године 

- „NISAR“ с.р. од 15.12.2022. године 

- „Екометал-комерц“ д.о.о. од 16.12.2022. године 

- „Minel FEPO“ д.о.о. од 16.12.2022. године 

-  Друштво архитеката Зрењанин од 16.12.2022. године 

 

 Комисија за планове је на својој 130. Седници, одржаној 30.01.2023. 

године у  сали Градског већа у згради Скупштине града Зрењанина, Трг слободе 10, 

извршила стручну контролу Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације 

''Багљаш''. 

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, 
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8.Ђурица Доловачки, дипл.прост.планер, из Панчева- ЈП ''Дирекција за изградњу 

и уређење града Панчева'', представник Покрајинског секретаријата– члан, 

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: Ђурђина Грбић 

дипл.маш.инж, Младен Паскулов дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк 

Сантрач, дипл.инж.арх., Биљана Табачки дипл.инж.арх., Светлана Килибарда дипл. 

правник, Драгица Илић, маст. инж. геодез и Срђан Крајновић, маст. инж. геодез . 

 

Седницу Комисије је отворио и водио Председник Комисије Драган Вујовић 

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

кворум.  

 

 Бранка Бајовић, дипл.просторни планер, одговорни урбаниста образлаже 

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'', и такође напомиње 

да је током израде Нацрта измена и допуна Плана случајно изостављена реченица 

„У трећем ставу текста одељка -Услови за формирање грађевинске парцеле- израз 

800m2 мења се изразом 600 m2“ (Примедба бр. 1.2 Одсека за имовинско правне 

послове од 12.12.2022. године) која ће бити накнадно убачена. 

Након излагања оговорног урбанисте Председник Комисије отвара дискусију. 

 

др Сања Симеунчевић Радуловић члан Комисије има следеће примедбе на Нацрт 

Плана: 

Примедба број 1: 

У текстуалном делу Нацрта Измена и допуна ПГР Багљаш, наводи се да се текст 

мења/допуњује на одређеним странама. Није јасно на бројеве страна из ког 

документа се то односи. Бројеви страна требали би да се односе на бројеве страна 

Службеног листа у коме је објављен документ. Потребно у тексту Измена и допуна 

јасно навести.  

Нигде у тексту се не спомиње важећи ПГР Багљаша и важеће Измене и допуне,  и 

бројеви Службеног листа у којима су објављени. Потребно допунити. 

Такође, велики број наведених страна није тачан.  

Примедба број 2: 

У тексту Нацрта Измена и допуна који се односи на Предшколске установе (стр. 4 

Нацрта Измена и допуна) се наводи Правилник о ближим условима за почетак рада 

и обављање делатности установа за децу („Службени гласник РС“, број 1/2019). 

Важећи правилник којим се регулишу предшколске установе је „Правилник о 

ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске 

установе“ („Службени гласник РС“, број 1/2019 и 16/2022). Исправити и 

усагласити. 

Примедба број 3: 

У тексту Нацрта Измена и допуна који се односи на Основно образовање (стр. 5 

Нацрта Измена и допуна) се наводи следеће: „а изузетно са индексом изграђености 

већим од 2,5 величина локације може бити минимално 15 m2 по ученику.“ 

Наведено није у складу са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак 
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рада и обављање делатности основне школе  („Службени гласник РС“, број 5/2019 

и 16/2020). Предметним правилником је дефинисано да је минимално прихватљиво 

18 m2 површине локације по ученику, а конкретна минимална вредност је 

дефинисана у складу са бројем ученика школе. Ускладити са Правилником.  

Такође, формулација „Услови за изградњу објеката основног образовања су: - 

узраст деце 6,5 – 15 година -100%“ није јасна шта значи. 

Примедба број 4: 

Нацртом Измена и допуна ПГР-а предвиђена је обавезна израда УП-а за изградњу 

предшколске установе. Због чега није предвиђено исто и за изградњу основних 

школа? 

Примедба број 5: 

У тексту Нацрта Измена и допуна који се односи на услове за изградњу 

енергетских производних објеката (стр. 6 Нацрта Измена и допуна) се наводи де је 

у намени радне зоне могућа изградња и енергетских објеката – електране на биогас 

и биогориво, и то за комерцијалне сврхе. Дате намене нису прикладне за лоцирање, 

посебно великих капацитета за комерцијалне намене, у оквиру грађевинског 

подручја, у непосредној близини стамбених зона.  

Примедба број 6: 

У тексту Нацрта Измена и допуна који се односи на услове за изградњу 

енергетских производних објеката (стр. 6 Нацрта Измена и допуна)  се наводи 

следеће: „Прилоком изградње енергетских производних објеката важе правила 

грађења за радне зоне уз обавезну изграду урбанистичког пројекта. Може доћи до 

одступања у делу највећи дозвољени индекс заузетости.“ Шта се подразумеава под 

одступањем у индексу заузетости, може да буде 55% или 100%? Потребно јасно 

дефинисати. 

Примедба број 7: 

Текст „Услови за изградњу енергетских производних објеката – соларне 

електране....“ представља посебан део, и не треба да се додаје у одељак „Правила 

грађења за трафо-станице“, већ треба да представља посебан одељак. 

Примедба број 8: 

У тексту Нацрта Измена и допуна које се односе на Локације за које се обавезно 

израђује УП (стр. 7 Нацрта Измена и допуна), наводи се следеће: „За изграђене 

комплексе у зонама вишепородичног становања за које је израђен Урбанистички 

пројекат - урбанистичко архитектонске разраде, за изградњу нових објеката који 

нису обухваћени Урбанистичким пројектом није потребна израда новог 

урбанистичког пројекта, већ ће се примењивати правила грађења прописана 

Планом.“ Шта се подразумева под овим? Да ли је дозвољена изградња још једног 

вишепородичног објекта без израде УП-а, или помоћних објеката? Потребно јасно 

дефинисати. 

Примедба број 9: 

Потпуно је нејасна формулација са стр. 7 Нацрта Измена и допуна, која гласи „За 

парцеле кат. бр. 14120/25 и 14118/3 КО Зрењанин I која немају ширине парцеле 

дате правилима грађења, грађевинска линија може бити мин. 10 m.“ 

У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину 

и поступки израде докумената просторног и урбанистичког прланирања, правила 

грађења се дефинишу по зонама или наменама, не по појединачним парцелама. 

Примедба број 10: 
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У тексту Нацрта Измена и допуна који се односи на Услове за прикључење на 

саобраћајну инфраструктуру (стр. 7 Нацрт Измена и допуна) се наводи „За зону 

вишепородичног становања у урбанистичкој целини III која се налазе уз јавне 

површине и зону вишепородичног становања у Улици Милана Станивуковића која 

је уз заједничке блоковске површине, могућа је изградња паркинга за становање и 

пословање, на јавним површинама и заједничким блоковским површинама.“  

У закључку Комисије из Извештаја о обављеном раном јавном увиду Елабората за 

израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“ у Зрењанину (број 

IV-05-01-06-6/2023 од 22.12.2023. године) наведено је да се размотри следећа 

сугестија:  

„Приликом израде Нацрта плана дефинисати паркинге на заједничким блоковским 

површинама на којима се омогућава паркирање за становање и пословање, за 

планирану изградњу наведених објеката вишепородичног становања који се 

наслањају на заједничке блоковске површине. Спречити могућу ситуацију да 

Плански документ дозвољава решавање паркирања за овакве објекте на јавној 

површини, док у заједничким блоковским површинама не постоје капацитети за 

додатна паркинг места.“ 

Предлогом Нацрта Измена и допуна ПГР-а нису предвиђене и јасно дефинисане 

нове јавне површине за паркирање, а дозвољава се да ново вишепородично 

становање у потпуности решава потребе паркирања на јавним површинама и 

заједничким блоковским површинама. Није урађена ни анализа реалних 

просторних могућности за пријем нових паркинг места. Потребно извршити 

анализу и јасно дефинисати површине за нове јавне паркинге.  

Такође, поставља се питање зашто се ово правило прописије само за улицу Милана 

Станивуковића, а не и за улицу др. Тихомира Остојића. 

др Сања Симеунчевић Радуловић сугерише да се текст коригује на следећи начин: 

„За зону вишепородичног становања у урбанистичкој целини III која се наслања на 

јавне површине и део зоне вишепородичног становања у Улици Милана 

Станивуковића која се наслања на заједничке блоковске површине, могућа је 

изградња паркинга за становање и пословање, на јавним  површинама и 

заједничким блоковским површинама. 

Примедба број 11: 

У закључку Комисије из Извештаја о обављеном раном јавном увиду Елабората за 

израду Измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“ у Зрењанину (број 

IV-05-01-06-6/2023 од 22.12.2023. године) наведено је:  

„По питању пристигле примедбе бр. 2 „NISAR“ с.р.  и примедбе бр. 3 „Екометал-

комерц“ д.о.о., детаљан начина уређења и правила грађења за намену прераде 

секундарних сировина, складиштење и третман опасног отпада потребно разрадити 

кроз Нацрт плана (које врсте отпада се смеју складиштити, а које врсте третмана 

отпада планирати у простору)“. 

У достављеном Нацрту Измена и допуна није извршена разрада врсте отпада које 

се сме складиштити и врсти третмана отпада који се може планирати у простору у 

радној зони у оквиру грађевинског подручја и у близини стамбених зона. 

Примедба број 12: 

На графичком прилогу План претежне намене простора није дефинисана 

(означена) намена у блоку око трафостанице 110 kV (у целини III). По тренутно 

важећем плану ту је дефинисана намене заштитног зеленила око ТС и далековода 
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110 kV. Нацртом Измена и допуна, у прилогу Начин спровођења се за овај простор 

прописује обавеза израде урбанистичког пројекта. Због чега? 

Примедба број 13: 

У тексту Нацрта Измена и допуна који се односи на Положај објекта у односу на 

регуацију и у односу на грание грађевинске парцеле (стр. 9 Нацрта Измена и допуна)  

се наводи следеће: „За изградњу објеката на кат. парцели број 13184/19 КО 

Зрењанин I, удаљење грађевинске линије и удаљења у односу на суседне парцеле 

може бити мања у односу на правила дата планом, али не мања од 2m.“ Није 

могуће дефинисати удаљење у радној зони на овако малом растојању, без обавезе 

испуњавања противпожарних услова. Такође, не треба формулисати правила 

изградње појединачно по парцелама, већ искључиво по зонама или наменама.  

 

Светлана Килибарда, дипл.правник, стручни сарадник износи следећа мишљења 

на Нацрт Плана:  

Мишљење број 1: 

На страни 13 текста одељак Предшколске установе, мења се и гласи.... 

У наведеном тексту нема ни речи о постојећим комплексима предшколских 

установа, било би добро додати реченицу да се у свим постојећим комплексима 

дозвољавају радови реконструкције, доградње и надоградње прем утврђеним 

параметрима , и то без обавезе израде урбанистичкопг пројекта, који остаје као 

обавеза за планирани комплекс предшколске установе 

Мишљење број 2: 

На страни 29  на крају текста одељка Правила грађења за трафо станице додаје се 

текст који гласи.. 

Како текст који се додаје представља нов одељак тако треба и написати, да се 

додаје нов одељак  

У тексту који се додаје  наводе се и електране на биогас, биогориво и сл......заиста 

град жели ову врсту обновљивог извора енергије у грађевинском подручју насеља, 

по правилу се биоенергане граде у атару насеља, на пољопривредном земљишту, уз 

фарме. 

Мишљење број 3: 

На страни 52 текст одељка 3.2.2 Локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат, односно расписује конкурс мења се и гласи: 

„За потребе спровођења плана, односно за потребе урбанистичко-архитектонске 

разраде, израђује се урбанистички пројекат за планирану изградњу објеката спорта 

и рекреације, 

објекте вишепородичног становања, верске објекте, термоенергетске објекте, 

објекте опасног отпада и изградњу станица за снабдевање моторних возила 

горивом.  

Урбанистички пројекат се израђује и за изградњу енергетских производних 

објеката. Правила уређења и грађења утврђена овим планом су основ и смерница за 

израду урбанистичких пројеката.  

За изграђене комплексе у зонама вишепородичног становања за које је израђен 

Урбанистички пројекат - урбанистичко архитектонске разраде, за изградњу нових 

објеката који нису обухваћени Урбанистичким пројектом није потребна израда 

новог урбанистичког пројекта, већ ће се примењивати правила грађења прописана 

Планом.“ 
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У наведеном тексту изостала је обавеза израде урбанистичког пројекта за 

планирани комплекс предшколске  установе, а иста је прописана на страни 13 у 

одељку Предшколске установе. 

 Последњи став  текста каже да за изградњу нових објеката  у изграђеним 

комплексима вишепородичног становања за које је већ израђен УП, није потребно 

радити нов УП,  на које се то нове објекте мисли....надстрешница за ауто или шта.... 

Мишљење број 4: 

На страни 57 први став текста одељка Положај објеката у односу на регулацију и у 

односу на границе грађевинске парцеле мења се и гласи:  

„Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, а удаљеност 

грађевинске линије објекта је 0-5 m од регулационе линије. За објекте у којима је 

планирана гаража у сутерену или подруму минимално растојање између 

грађевинске и регулационе линије објекта је до 8 m.  

За парцеле кат. бр. 14120/25, 14118/3 КО Зрењанин I која немају ширину парцеле 

дату правилима грађења, грађевинска линија може бити мин. 10m“ 

Поводом става 2 текста , морам да констатујем да није добро написано. 

Наиме парцеле које не испуњавају неки од услова за грађевинску парцелу, улични 

фронт или површина, не могу се  ни сматрати грађевинским и на њима изградња 

није дозвољена. 

С обзиром на то како парцеле изгледају и на њихов положај у односу на улицу, оне 

према важећем плану не испуњавају услове да се сматрају грађевинском, на једној 

је изграђен објекат ( 14120/25, није уписан у катастар) а друга 14118/3  је 

неизграђена. 

Сматрам да власницима ове две парцеле треба да буде омогућена изградња, али се 

текст плана мора другачије изменити, и то не само у овом одељку, већ и у одељку 

Услови за формирање грађевинских парцела на страни 56 пречишћеног текста 

плана, и то у ставу 4, реченица друга , која гласи „На постојећим грађевинским 

парцелама, када су мање од утврђених правилима грађења, могућа је 

реконструкција и замена објекта исте или мање површине за изградњу једног 

породичног објекта са једним станом или једног стамбено-пословног објекта са 

једном станом на парцели.“ 

Наиме овако како је написано у плану, испадне да се само могу заменити постојећи 

објекти, или реконструисати, а на ове две парцеле објекта нема , тј на једној има, ал 

је изгледа нелегалан. 

Због тога предлажем да се ова реченица коригује тако да се не односи само на 

изграђене парцеле , већ и на неизграђене, и  ,онда не треба  наводити конкретне 

бројеве парцела, јер то боде очи, него треба формулисати другачије, на 

пример….“На постојећим парцелама , које немају минималну ширину парцеле 

према параметрима плана, грађевинска линија може бити на мин. 10 м“ 

На овај начин се омогућује иизградња и на евентуално другим затеченим  

парцелама, које обрађивач можда није уочио. 

Мишљење број 5: 

На страни 61 у тексту првог става одељка Грађевински елементи објекта након 

речи „оставе“ додаје се реч „вешернице“. 

Мислим да је страна 59 пречишћеног текста, у коме ја нисам успела да пронађем 

реч „оставе“ 

Мишљење број 6: 
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На страни 65 текст одељка Највећа дозвољена спратност објекта мења се и гласи: 

„Максимална спратност за изградњу нових објеката зона вишепородичног 

становања урбанистичких целина I и II је П+4+Пк.  

Максимална спратност за изградњу нових објеката зоне вишепородичног 

становања урбанистичке целине III је П+6+Пк.  

Дозвољава се изградња сутеренске и подрумске етаже где не постоје сметње 

геотехничке или хидротехничке природе.  

Под поткровном етажом се подразумева етажа која може имати два нивоа и 

формирати дуплекс станове. Горња етажа поткровља има везу само преко доње 

етаже поткровља, (степениште у оквиру станова), формирају је кровне равни, нема 

назидак и осветљава се преко кровних прозора, не могу се предвидети кровне баџе. 

Горњи ниво поткровне етаже се не рачуна у предвиђени индекс изграђености. 

Могућа је изградња повучене спратне етаже.“ 

У важећем плану, пречишћен текст, на исти начин је дефинисана поткровна етажа, 

и оно што по мени није у складу са Законом о планирању и изградњи , члан 2,  став 

1 алинеја 12 (индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене 

грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине 

грађевинске парцеле; ) јесте да се горњи ниво поткровне етаже, не рачуна у индекс 

изграђености, јер се и површина у горњем нивоу поткровља урачунава у бруто 

развијену површину   и сматрам да није у реду да није прописана висина надзитка 

поткровне етаже, при чему наравно не мислим на горњи ниво, јер ни не може имати 

надзидак, већ на надзидак у односу на доњи ниво, уобичајено је да се даје висина 

надзитка од 1,6 м, јер једино она или већа даје могућност дуплекса. 

Такође мислим да  није  добро да се не дефинише  висина објекта, као што сада 

јесте за делове улица, јер је то ограничавајући фактор. 

Уколико постоји оправдан разлог, изграђени објекти у суседству, онда се може 

додати реченица да се морају уклопити са суседним изграђеним објектима. 

Мишљење број 7: 

На страни 72 текст одељка Положај објекта у односу на регулацију и у односу на 

границе грађевинске парцеле након четвртог става додаје се пети став и гласи: За 

изградњу објеката на кат. парцели број 13184/19 КО Зрењанин I, удаљење 

грађевинске линије и удаљења у односу на суседне парцеле може бити мања у 

односу на правила дата планом, али не мања од 2m. 

Мислим да је страна 71 

Зашто се само на овој парцели прави изузетак од правила, на суседним парцелама 

објекти су изграђени у складу са планом, имају одобрење за употребу и на 

довољној су удаљености да не ометају организацију на овој парцели. 

 

Ђурица Доловачки члан Комисије има следећа питања везана за Нацрт Плана: 

Питање број 1: 

У Одлуци о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у 

Зрењанину у члану 5 наводи се као један од циљева и исправка регулационих 

линија за објекте у поступку озакоњења који су незнатно изашли на јавну 

површину (у поступку озакоњења део захтева се односи на објекте који су незнатно 

изашли на јавну површину, тако да је неопходно за такве објекте који не 

угрожавају постојећу инфраструктуру уз прибављене услове имаоца јавних 



 

9 

 

 

 

 

овлашћења, урадити исправку регулационе линије), да ли су те парцеле обрађене у 

графичком прилогу или у самом тексту Нацрта плана. 

 

 Комисија је мишљења да je Нацрт измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Багљаш'', 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 примедбе бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 чланa Комисије др 

Сањe Симеунчевић Радуловић које ће на одговарајући начин бити уграђене 

у Нацрт плана.  

Примедбе бр. 10, 11 се делимично прихватају 

По питању примедбе бр. 1 Комисија доноси закључак да је потребно 

обрисати бројеве страна, а написати у ком одељку и ком ставу се налазе 

предметне измене. 

По питању примедбе бр. 4, одговорни Урбаниста наводи да је дошло до 

техничке грешке и да ће у тексту одељка Предшколске установе бити 

обрисана реченица: „Обавезно се израђује урбанистучки пројекат за 

изградњу предшколске установе.“  

По питању примедбе бр. 5, Комисија доноси закључак да изградњу 

енергетских објеката – електрана на биогас и биогориво није прикладно 

лоцирти у оквиру грађевинског подручја, у непосредној близини стамбених 

зона, већ на пољопривредном земљишту у близини ресурса неопходних за 

њихово функционисање. 

По питању примедбе бр. 6,  Комисија доноси закључак да је потребно јасно 

дефинисати максимални индекс заузетости парцеле за изградњу енергетских 

производних објеката у радним зонама. 

По питању примедбе бр. 8,  Комисија доноси закључак да је за изграђене 

комплексе у зонама вишепородичног становања за које је израђен 

Урбанистички пројекат, за изградњу нових објеката који нису обухваћени 

Урбанистичким пројектом потребна израда новог Урбанистичког пројекта. 

 По питању примедбе бр. 9, Комисија прихвата предложену формулацију 

 одговорног Урбанисте: „На постојећим парцелама, које немају минималну 

 ширину парцеле према параметрима плана, а могу остварити удаљења у 

 односу на суседне парцеле, грађевинска линија може бити на min. 10 m.“ 

 По питању примедбе бр. 10,  Комисија  прихвата предложену формулацију 

 одговорног Урбанисте која неће доводити до забуне. Прихвата се 
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 формулација: „За зону вишепородичног становања у урбанистичкој 

 целини III која се наслања на јавне површине и део зоне 

 вишепородичног становања у Улици Милана Станивуковића која се наслања 

 на заједничке блоковске површине, могућа је изградња паркинга за 

 становање и пословање, на јавним  површинама и заједничким блоковским 

 површинама.“ 

 По питању примедбе бр. 11, Комисија прихвата одговор одговорног 

 Урбанисте да се у Нацрту измене и допуне Плана генералне регулације 

 Багљаш за радне зоне наведе могућност складиштења и третман опасног и 

 неопасног отпада уз израду Урбанистичког пројекта. Такође Комисија 

 наглашава да је потрбно ставити ограничење да складиштење и третман 

 опасног отпада може бити само у затвореном објекту.  

 По питању примедбе бр. 12, Комисија закључује да је потребно са Карте 

 спровођења плана уклонити ознаку да је за предметни локалитет (у блоку 

 око трафостанице 110 kV (у целини III)) потребна израда Урбанистичког 

 пројекта, али у текстуалном делу Плана дефинисати да се УП-ом за 

 вишепордичну изградњу уколико се паркирање организује на јавној 

 површини обухвата и разрада овог дела.  

2. Прихватају се мишљења бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 стручног сарадника  Светлане 

Килибарде. По питању мишљења бр. 6 Комисија закључује да је потребно 

обрисати следећу реченицу : „Горњи ниво поткровне етаже се не рачуна у 

предвиђени индекс изграђености”. 

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  

''Багљаш'' У ЗРЕЊАНИНУ, даје позитивно МИШЉЕЊЕ, а након поступања 

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  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН 

Број: сл/2023 

Дана: 09.03.2023. 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 09.03.2023. године сачињава 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ 

НАЦРТА  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

I  УВОДНИ ДЕО 

 

 Скупштина града Зрењанина је усвојила Одлуку о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину на седници одржаној 12.07.2022. године под 

бројем: 06-94-1/22-I  (''Службени лист града Зрењанина'' број 18/22) чији је саставни део и 

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-88/22-IV-05-01 од 30.06.2022. 

године. 

 У складу са чланом 7. Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

''Багљаш'' 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. 40. Правилника огласила Рани јавни увид у Елаборат за израду Измена и допуна 

плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину у локалном листу ''Зрењанин'' дана 

02.12.2022. године и дневном листу “Ало”. Рани јавни увид одржавао се у трајању од 15 дана, 

од 02. децембра 2022. год. до 17. децембра 2022.год. 

 Стручну контролу Нацрта Плана обавила  је комисија за планове на седници одржаној 

30.01.2023. год. када је и састављен Извештај о обављеној стручној контроли који садржи 

примедбе и сугестије чланова комисије и закључак комисије који садржи ставове о датим 

примедбама по којима обрађивач поступа у уграђује у Нацрт плана. 
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Констатује се да је Нацрт усаглашен са Законом, Правилником, одлуком о изради планског 

документа, донетим планским документима ширег подручја, стандардима и нормативима, 

прибављеним условима као и са другим законима и прописима.  

 

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 ''Багљаш'' у Зрењанину дана 03.02.2023. године, у локалном листу “Зрењанин” и 

дневном листу “Ало”. 

 Јавни увид одржавао се у трајању од 30 дана, од 03. фебруара 2023. год. до 05.  марта 

2023. год. Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' 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 у Мултимедијалној сали (канцеларији 

бр. 101) у згради Скупштине града Зрењанина, Трг слободе бр. 10, дана 09.03.2023. године. 

 

 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, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 

– секретар, 

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

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

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

грађевинарство и саобраћај, представник именован на предлог Покрајинског секретаријата – 

члан, 

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

именован на предлог Покрајинског секретаријата – члан, 

8. 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: Ђурђина Грбић дипл.маш.инж, 

Младен Паскулов дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх., Биљана 

Табачки дипл.инж.арх., Светлана Килибарда дипл.правник, Драгица Илић, маст. инж. геодез. и 

Срђан Крајновић, маст. инж. геодез. На Јавној седници Комисије је присуствовао и Горан Грујић  

– представник подносилаца писмене примедбе „Еко градње инвест 023“ на Нацрт измене и 

допуне Плана генералне регулације “Багљаш”. Такође јавној седници Комисије су 

присуствовали и Миодраг Пушкарић, Ајдар Драган и Јована Шормаз. 

 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 Ђурица Доловачки дипл.просторни планер благовремено најавио своје одсуство и доставио 
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своје ставове електронским путем. Бошко Гаврић дипл.инж.грађ, је због оправданих разлога био 

спречен да присуствује и да достави своје ставове електронским путем. 

Председник Комисије констатује да су у току трајања Јавног увида у Нацрт Измена и 

допуна Плана генералне регулације ''Багљаш'' у Зрењанину на писарницу органа Градске управе 

града Зрењанина пристигла примедба „Еко градње инвест“ д.о.о. Примедба „Еко градње инвест“ 

д.о.о на Нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „Багљаш“ послата је 03.03.2023. 

године редовном поштом, а запримљена на писарници органа Градске управе града Зрењанина 

06.03.2023. године. 

 Председник Комисије даје реч обрађивачу, одговорном урбанисти Бранки Бајовић 

дипл.прост.планер, да прочита став обрађивача по поднетој примедби као и Горану Грујићу – 

представнику подносилаца писмене примедбе да је пред Комисијом додатно образложи. 

   
 И поред тога што своје примедбе нису доставили писмено у складу са  чланом 62. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19), председник комисије је дао реч Пушкарић 

Миодрагу и Драгану Ајдару. Обојица су  указали на проблем Асфалтне базе која се налази у 

радној зони a у непосредној близини зоне породичног становања. Изјаснили су се да су се више 

пута обраћали службама Градске Управе и указивали на овај проблем. 

 Чланови комисије су им објаснили да на овој комисији не могу разматрати њихове 

примедбе упућене усменим путем. Такође, уколико се карактер њихових примедби, за које они 

тврде да су упућивали одређеним органима, не односи на поступак израде и усвајања планског 

документа, указали су да то није у надлежности ове комисије, већ треба да се обрате надлежним 

органима Градске Управе. 

 

 Комисија за планове је на ЗАТВОРЕНОЈ седници одржаној 09.03.2023. године у 

Мултимедијалној сали (канцеларији бр. 101) у згради Скупштине града Зрењанина, разматрала и 

формирала Извештај о обављеном Јавном увиду Нацрта Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Багљаш'' 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, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин 

– секретар, 

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

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

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

грађевинарство и саобраћај, представник именован на предлог Покрајинског секретаријата – 

члан, 

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

именован на предлог Покрајинског секретаријата – члан, 

8. 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: Ђурђина Грбић дипл.маш.инж, 

Младен Паскулов дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх., Биљана 

Табачки дипл.инж.арх., Светлана Килибарда дипл.правник, Драгица Илић, маст. инж. геодез. и 

Срђан Крајновић, маст. инж. геодез.  

 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 Ђурица Доловачки дипл.просторни планер благовремено најавио своје одсуство и доставио 

своје ставове електронским путем. Бошко Гаврић дипл.инж.грађ, је због оправданих разлога био 

спречен да присуствује и да достави 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:   „Еко градње инвест“ д.о.о од 06.03.2023. године 

“На Нацрт Измене ПГР Багљаш стављамо следеће примедбе: 

1. У Објашњењу појмова да се измени формулација која се тиче Повучене спратне етаже. 

У важећем плану стоји: 

„Уколико се објекат налази на углу две улице, етажа се повлачи од предње и задње фасадне 

равни објекта у односу на грађевинску линију обе улице.“ 

Предлажемо да се преузме формулација из ПГР Граднулица где је наведено: „Уколико је парцела 

ограничена са две и више страна регулационом линијом, етажа се повлачи од фасадних равни 

објекта оријентисаних према регулационој линији.“ 

 

2. У Објашњењу појмова додати „Галерију у пословној приземној етажи“. како би се омогућила 

изградња галеријског простора у оквиру приземне пословне етаже. Уколико се приземна етажа 

користи за трговину, продајни простор се пројектује са већом висином, али одређене просторије 

које су везане за трговину али нису продајни простор (нпр. магацински простор, канцеларије, 

тоалети и сл) могу да се пројектују са мањом спратном висином, те би изнад њих могла да се 

формира галерија и искористи за додатни канцеларијски простор.” 

СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедба бр. 1.1 се ПРИХВАТА 

Образложење:  
У објашњењу појмова биће преформулисана дефиниција за повучен спрат на начин како је 

дефинисано ПГР ''Граднулица'' у Зрењанину, тј: ''Повучена спратна етажа (Пс) може се градити 

уместо поткровља. То је последња етажа, повучена од предње и задње фасадне равни објекта 

посматрано у односу на регулациону линију. Уколико је парцела ограничена са две и више 

страна регулационом линијом, етажа се повлачи од фасадних равни објекта оријентисаних 

према регулационој линији''. 

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

Примедба бр. 1.1 се ПРИХВАТА уз образложење обрађивача плана. 

 

 СТАВ ОБРАЂИВАЧА : Примедба бр. 1.2 се НЕ ПРИХВАТА 

Образложење:  
Могућност изградње галерије није дата правилима грађења по наменама, што би значило 

промену правила грађења за све намене у којима је могућа изградња пословних садржаја. 

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

Примедба бр. 1.2 се НЕ ПРИХВАТА уз образложење обрађивача плана. 
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         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ                              НАЧЕЛНИК 

        Драган Вујовић                                            ОДЕЉЕЊА ЗА  УРБАНИЗАМ                                                   

                                                                                             Ђурђина Грбић 

 

 

         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                            
 


