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Б) Графички део 

 

Графички прилог 1-Граница Плана са планираном претежном наменом 

површина, Р 1:2500  

 

В) Прилог 

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног 

гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза. ("Службени лист Града 

Зрењанина", бр. 32/2020) и Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за 

викенд зону код Перлеза ("Службени лист Града Зрењанина", бр. 32/2020). 

 



 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РАГУЛАЦИЈЕ (ПДР) ЗА 

ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА  

МОP 4 bar ЗА ВИКЕНД ЗОНУ КОД ПЕРЛЕЗА 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Текстуални део 
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УВОД 

 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу 

дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза ("Службени лист 

Града Зрењанина", бр. 32/2020) приступа се изради Плана детаљне регулације за 

изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза (у даљем 

тексту:План). 

 

Наручилац израде Плана је предузеће “БОБАР БЕШКА” доо Нови Сад 

Бранка Бајића 9, Нови Сад. 

Обрађивач Плана је предузеће „Сапутник-М“ доо, Сомбор, огранак 

„Меридијанпројект - урбанистичко и просторно планирање“, Батинска 1/16, 

Сомбор. 

 

На основу члана 45а, 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, 83/18, 31/19 и 

37/19 - др. закон), прописано је да "након доношења одлуке о изради просторног, 

односно урбанистичког плана, носилац израде плана организује упознавање 

јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој 

просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима 

планирања.", што се реализује кроз рани јавни увид. 

 

У Елаборату припремљеном за рани јавни увид дефинише се обухват и опис 

границе Плана, општи циљеви израде Плана, даје се извод из планских докумената 

вишег реда и остале документације за израду плана, опис постојећег стања, начин 

коришћења простора и ограничења у простору и предлажу се основни 

урбанистички параметри, као и очекивани ефекти планирања у погледу унапређења 

начина коришћења простора. 

 

Основни повод за израду Плана је потреба насеља и становништва на 

подручју Града Зрењанина за системским снабдевањем топлотном енергијом које 

ће се омогућити кроз изградњу дистрибутивног гасовода, мерно-регулационих 

станица и пратеће гасне мреже. 

  

Да би се то омогућило потребно је обезбедити плански основ у коме ће се 

дефинисати сви просторно-урбанистички услови и параметри за регулацију, 

уређење и грађење, као и услови заштите добара и животне средине. Тај плански 

основ ће представљати управо овај План детаљне регулације.    

 

Елаборат припремљен за рани јавни увид израђен је на дигиталним 

подлогама добијеним од стране СКН Зрењанин и садржи основне податке и 

елементе које се односе на концепцију развоја, претежну намену површина и 
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предлог основних урбанистичких параметара, док ће се све тематске области 

детаљније обрадити у Нацрту Плана. 

 

Заједно са израдом Плана, а на основу Одлуке о приступању изради 

стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног 

гасовода МОР 4 bar за викенд зону код Перлеза ("Службени лист Града 

Зрењанина", бр. 32/2020), израдиће се и Извештај о стратешкој процени утицаја 

Плана на животну средину. 
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1. Обухват и опис границе Планског документа  

 

Простор обухваћен планом се налази у јужном делу општине Зрењанин и 

прелази преко парцела у катастарским општинама Перлез и Стајићево. Оквирна 

граница Плана обухвата границе парцела кроз које ће пролазити будући 

дистрибутивни гасовод МОР 16 bar. То су парцеле површине јавне намене – 

саобраћајнице Државног пута Ib реда бр.13 Хоргош-Зрењанин-Београд.  

Граница Плана обухвата трасу будућег гасовода у регулацији Државног пута 

(ДП) Ib реда бр.13 Хоргош-Зрењанин-Београд од раскрснице са ДП IIа реда број 

129 Каћ-Перлез-Сечањ код насеља Перлез до раскрснице са путем за викенд насеље 

Бело Блато у близини насеља Стајићево, у дужини од око 7,8 km. 

Граница обухвата следеће катастарске парцеле:  

- 3360, К.О. Перлез и 

- 1678/1, К.О. Стајићево. 

 

Коначна граница ће бити дефинисана у Нацрту плана. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом Плана износи 

30,4 ha (304.129,4 m²).  

 

 

2. Извод из планских докумената вишег реда  

 

2.1. Просторни план Града Зрењанина ("Службени лист Града Зрењанина", 

11/11 и 32/15) 

 

III Имплементација 
1.Смернице за израду планске документације за подручје плана 

План детаљне регулације регулације 

Планови детаљне регулације израђиваће се увек када је неопходно 

успостављање нове регулације и у случајевима када је предвиђено утврђивање 

јавног интереса. 

План детаљне регулације за изградњу објеката комуналне и друге 

инфраструктуре може се донети и ако овим планом није одређена његова израда. 

 

2.Приоритетна планска решења и пројекти 

Термоенергетска инфраструктура 

У периоду до 2014. године, у складу са приоритетним пројектима јавних 

предузећа енергетске инфраструктуре: 

- Гасификација насељених места: Тараш, Лукино Село, Орловат, 

Томашевац, Бело Блато, Книћанин, Перлез, Чента, Фаркаждин; 
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II пропозиције просторног развоја 

Правила грађења 

3.4. Правила грађења за термоенергетску инфраструктуру 

Правила грађења за полиетиленске гасоводе притиска до 4 бара 

Полиетиленске гасоводе пририска до 4 бара изградити у потпуности према 

важећим законима, правилницима и стандардима за ову област, условима 

управљача и према следећим правилима: 

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката 

високоградње. У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод поставља се дуж 

трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за 

транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању 

којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20 oС. 

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, 

минимално светло растојање износи 40cm, а у изузетним случајевима може бити 

најмање 20cm. 

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, 

минимално светло растојање износи 20cm, а при вођењу гасовода поред темеља 

1m. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1m (у 

зависности од услова терена). Дубина укопавања дистрибутивног гасовода може 

бити и 0.5m, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите. 

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са 

железничким пругама износи 1.5m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до 

горње ивице прага, са индустријским колосецима износи 1m, а са путевима и 

улицама износи 1m. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2m, 

при чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се 

полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. 

Укрштање се може извести и без заштитне цеви, односно канала, ако се 

претходном прорачунском провером утврди да је то могуће. 

 

 

2.2. Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе 

“Стари Бегеј-Царска Бара” ("Службени лист АПВ" бр. 8/2009) 

 

6.2.ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.3.1. Гасоводна инфраструктура 

Гасификација свих насељених места на простору обухвата Просторног 

плана, изградњом разводне и дистрибутивне гасоводне мреже. Природни гас за 

планиране потрошаче ће се обезбедити проширењем постојеће гасоводне мреже 
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на територији општине Зрењанин, односно изградњом разводне гасоводне мреже 

са припадајућим мерно-регулационим станицама за насеља Перлез, Бело Блато и 

Лукино селокао и дистрибутивне гасоводне мреже у поменутим насељима, са 

местом прикључења на постојећи разводни гасовод за насеље Стајићево. 

 

8.3. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И ОБЈЕКТИ 

8.3.5. Термоенергетска инфраструктура 

Гасоводна мрежа ниског притиска 

Дубина полагања гасовода је од 0,6 до 1,0 m. Локација ровова треба да је у 

зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара 

и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод 

уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за 

одвод атмосферске воде на дубини од 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, 

гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и 

других оштећења. 

 

 

3. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних 

ограничења 

 

3.1. Природне и друштвено-економске карактеристике подручја 

 

Подручје у обухвату Плана се налази у средњебанатском округу, јужно од 

града Зрењанина. 

На подручју преовлађује пољопривредно земљиште испресецано атарским 

путевима и мелирационим каналима. 

 

Карактеристике земљишта 

Земљиште у обухвату Плана је изузетног квалитета, погодно за ратарство, 

повртарство, виноградарство, говедарство и свињарство. Најзаступљенији тип 

земљишта је чернозем и његови варијетети.   

 

 

Климатске карактеристике 

На подручју Града Зрењанина влада умерено-континентална клима са 

великим годишњим колебањима температуре ваздуха. Топла лета, хладне зиме и 

променљиве пролећне и јесење температуре карактеришу ово подручје. Клима је 

условљена и струјањем ваздушних маса из Руске низије и средње Европе, 

струјањем са југа и југозапада и ваздушним масама са Атлантског океана. Прве 

доносе континенталне и поларне одлике, док масе са Атлантика доносе влажно и 

нестабилно време. 
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Доминирајући ветар на територији града Зрењанина је југо - источни, познат 

под називом кошава. Присутни су повремено и олујни ветрови који спадају у групу 

опасних хидрометеоролошких појава када удари ветра прелазе 17,2 м/сек. 

 

 

Површинске и подземне воде 

У обухвату Плана не постоји водно земљиште. Атмосферске воде са 

саобраћајнице се одводе у околно земљиште и отворене канале. 

Ниво подземних вода зна да буде доста висок у време обилних падавина.  

 

Друштвено-економске карактеристике 

Обухват Плана представља веома битну саобраћајницу-државни пут IIа реда 

које се свакодневно користи и експлоатише у саобраћајне сврхе. Овај саобраћајни 

правац је веома битан у повезивању становника друштвено-економским везама.  

 

  

3.2. Начин коришћења простора 

 

С обзиром да план обухвата само површину јавне намене-саобраћајницу, 

целокупно подручје у обухвату Плана се користи за одвијање бициклистичког, 

колског и теретног саобраћаја, као и за пролаз углавном надземне инфраструктуре.  

 

 

3.3. Инфраструктурни системи 

 

 

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

Траса гасовода се у оквиру границе обухвата Плана целом дужином води 

кроз регулацију Државног пута Ib реда бр.13 Хоргош-Зрењанин-Београд који 

повезује насељена места Перлез и Стајићево. У регулацији државног пута су 

изграђене две коловозне траке, док не постоји изграђена пешачка и бициклистичка 

стаза. На крају трасе, код насеља Перлез, Државни пут Ib реда бр.13 се укршта са 

Државним путем IIа реда бр.129 Каћ-Перлез-Сечањ. 

Траса гасовода се укршта са неколико атарских путева који су углавном 

земљани и неопремљени инфраструктуром.  

 

 

3.3.2. Водна инфраструктура 

 

У обухвату Плана не постоје изграђени линијски објекти водне 

инфраструктуре.  
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Западно од Државног пута Ib реда бр.13 Хоргош-Зрењанин-Београд у чијој 

регулацији ће бити изграђен планирани гасовод се налази подручје посебне намене 

специјалног резервата природе “Стари Бегеј-Царска Бара” које великим делом 

представља водно земљиште-река Бегеј, Царска Бара, Бело Блато, рибњак Ечка, 

канали и речни рукавци.  

Одвођење атмосферских вода са саобраћајнице је решено правилном 

нивелацијом терена и отвореним каналима дуж пута. 

 

3.3.3. Енергетска инфраструктура и електронске комуникације 

 

Источно од државног пута Ib реда бр.13 Хоргош-Зрењанин-Београд је 

изграђен далековод 20 kV Перлез-Томашевац. 

Траса гасовода се у оквиру границе обухвата Плана укршта са следећим 

објектима линијске електроенергетске инфраструктуре: 

- далековод 35 kV ТС „Зрењанин 1“-ТС „Перлез“- ТС „Тител“; 

- три 20 kV надземна вода који представљају огранке 20 kV далековода 

Перлез-Томашевац; 

- надземна 0,4  kV мрежа. 

 

У регулацији државног пута Ib реда бр.13 је изграђен оптички кабел 

Зрењанин-Београд који је веома значајан за функционисање телекомуникационог 

система Србије. 

 

 

3.4. Заштита простора 

 

Заштићена природна и културна добра 

 

Подручје у обухвату Плана се налази у оквиру границе Просторног плана 

подручја посебне намене специјалног резервата природе “Стари Бегеј-Царска 

Бара”, али не обухвата заштићена природна добра у обухвату овог просторног 

плана. Такође, у обухвату Плана не постоје заштићена културна добра. 

 

 

Заштита животне средине 

 

Подручје у обухвату Плана спада у руралне пределе које одликује 

доминантна матрица пољопривредног земљишта. 

Квалитет ваздуха је на задовољавајућем нивоу, а највећи потецијални 

загађивачи су моторна возила која се крећу државним путем Ib реда.  

Квалитет земљишта је углавном очуван, а односи се на земљиште које се 

налази у оквиру регулације државног пута. Ово земљиште је искоришћено за 

пролаз моторних возила (коловоз), садњу травнатих површина и дрвећа, одвођење 
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атмосферских вода, пролаз надземне инфрастуктуре и оно је изложено повременом 

девастирању. На загађење земљишта највише утиче сам пут, односно моторна 

возила која се њиме крећу. 

У обухвату Плана нема присутних сталних изворa јонизујућег зрачења 

(радиоактивни громобрани и радиоактивни јављачи пожара), а као извор 

нејонизујућег зрачења могу бити 35 kV и 20 kV далеководи који се укрштају са 

планираним гасоводом. 

Заштита животне средине треба да задовољи све услове и стандарде 

квалитета дате кроз припадајућа законска решења и услове надлежних имаоца 

јавних овлашћења. Заштита животне средине биће посебно обрађена у фази израде 

Нацрта Плана. 

 

 

 

3.5. Основна ограничења у простору 

 

Приликом планирања уређења и грађења у обухвату Плана потребно је 

узети у обзир сва ограничења која се јављају у простору. Ова ограничења се односе 

на заштиту и начин коришћења природних ресурса, животне средине, као и на 

прелазак преко подручја постојеће и планиране саобраћајне, водне и енергетске 

инфраструктуре. Сви горе наведени субјекти имају своје услове коришћења и 

заштите на основу којих ће се дефинисати посебна правила уређења и изградње у 

њиховом окружењу, као и посебне мере заштите.  

 

 

Као основна ограничења издвaja се следеће: 

- паралално вођење у оквиру државног пута Ib реда бр.13 Хоргош-

Зрењанин-Београд; 

- укрштање са далеководом 35 kV ТС „Зрењанин 1“-ТС „Перлез“- ТС 

„Тител“; 

- пролазак у близини заштићеног подручја-специјалног резервата природе 

“Стари Бегеј-Царска Бара”. 

- укрштање са Државним путем IIа реда бр.129 Каћ-Перлез-Сечањ. 

 

 

4. Општи циљеви израде плана 

 

Основни циљ израде и доношења Плана је стицање услова за изградњу 

дистрибутивног гасовода уз поштовање обавеза које проистичу из Просторног 

Плана Града Зрењанина и важеће законске регулативе. 

Циљ израде Плана је и обезбеђење рационалне организације, уређења и 

коришћења простора у обухвату Плана.  

Доношењем овог плана омогућиће се остваривање циљева дефинисаних у 

Просторном плану Града Зрењанина и инфраструктурни развој обухваћеног 
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простора, уз све прописане мере заштите. Планска решења ће бити усмерена ка 

искоришћењу природних и локацијских погодности простора, што ће допринети 

просторном и економском развоју, како за кориснике тако и за Град Зрењанин у 

целини. 

 

 

5. Претежна намена површина, основни урбанистички параметри и 

процена бруто развијене грађевинске површине 

 

 

5.1. Планирана претежна намена површина 

 

Простором у коме се налази обухват Плана преовлађује пољопривредно 

земљиште. 

Претежна наменa површина у обухвату Плана се планира као површина 

јавне намене-саобраћајница кроз коју ће траса гасовода пролазити целокупном 

дужином. Дужина трасе износи око 7,8 km. 

 

 

5.2. Предлог основних урбанистичких параметара 

 

С обзиром да ће траса гасовода пролазити кроз постојећи саобраћајни 

коридор, Планом неће бити планирана изградња објеката високоградње, већ само 

изградња линијске термоенергетске инфраструктуре.  

Изградња гасовода ће се у свему вршити према правилима грађења датим у 

Просторном плану Града Зрењанина, као и према условима надлежних имаоца 

јавних овлашћења. 

За гасоводе притиска до 4 бара основни принципи изградње су да је 

потребно поштовати минимална дозвољена растојања при паралелном вођењу и 

укрштању са другим инсталацијама, као и са путевима. Уколико се ова одстојања 

не могу испоштовати, потребно је заштитити цеви са одговарајућим мерама. 

Минимална дубина укопавања гасовода је 0.8 m.  

Детаљнија правила грађења и услови за укрштање и паралелно вођење са 

другим инсталацијама биће дефинисани у Нацрту плана. 

 

5.3. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине 

 

Намена површина Површина (m²) % 

Површина јавне намене-

саобраћајница 
304.129,4 100,0 

УКУПНО: 304.129,4 100,0 
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6. Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина 

коришћења простора  

 

Израдом Плана ће се обезбедити неопходни услови за уређење и изградњу на 

подручју у обухвату Плана. Очекују се следећи како општи тако и непосредни 

ефекти планирања у погледу уређења и коришћења простора: 

- обезбеђење планског основа којим се резервише, односно дефинише 

простор за изградњу;  

- обезбеђење стабилности и поузданости система, која омогућава 

дугорочно функционисање и испуњење основних циљева реализације 

гасовода; 

- планским решењима биће утврђено коришћење, уређење и заштита 

простора у функцији спровођења смерница и циљева развоја 

утврђених релевантном документацијом;  

- предложена решења биће усмерена ка максималној искоршћености 

ресурса и капацитета, уз превазилажење постојећих ограничења у 

простору, унапређење фактичког стања и усклађивања државног и 

локалног интереса;   

- непосредни подстицај за привредни развој подручја и економска 

исплативост инвестиције;  

- јачање привредне конкурентности након реализације које ће утицати 

на подизање инвестиционе привлачности окружења. 
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Б) Графички део 
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В) Прилози 

 
 

 



18. децембар 2020. год.          Број 32     Службени лист града Зрењанина                              Страна 1141 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

и 9/20). 
 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени утицаја  Планa детаљне 

регулације за изградњу дистрибутивног 

гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир - МРС 
Тараш и ГМРС Елемир - МРС Јанков Мост на 

животну средину обезбедиће се у складу са 

уговором бр. 11-20/2020 од 20.11.2020. године 

склопљеним између ''Бобар Бешка'' доо Нови 
Сад и „Сапутник М“ д.о.о. Сомбор. 

 

Члан 9. 
 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 

изради Планa детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС 

Елемир - МРС Тараш и ГМРС Елемир - МРС 

Јанков Мост и објављује се у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање- 
Број:  501-130/20-IV-05-01 

Дана: 23.11.2020. године 
З р е њ а н и н  

 

       НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ  

               Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 

   

 

- ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
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На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),  члана 32.-36. 
Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Службени гласник 
РС'', бр. 32/19), Правилника о класификацији 

намене земљишта и планских симбола у 

документима просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, број 
105/2020) и члана 36. тачка 5. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 17/20 – пречишћен текст) уз прибављено 

Мишљење Комисије за планове од 25.11.2020. 

године, Скупштина града Зрењанин, на 

седници одржаној 18.12.2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОР 4 

bar ЗА ВИКЕНД ЗОНУ КОД ПЕРЛЕЗА 

 

Члан 1. 

 

Назив планског документа 

 
 У складу са Законом о планирању и 

изградњи, Просторним планом града 

Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' 
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бр. 11/11 и 32/15) приступа се изради  Планa 

детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд 

зону код Перлеза (у даљем тексту: План).    

 

Члан 2. 
 

Оквирне границе обухвата Плана 

 
План обухвата парцеле кат. бр.  3360, 

К.О. Перлез и 1678/1, К.О. Стајићево. 

Списак парцеле које представљају 

обухват плана је оквирни, а тачан опис 
обухвата плана ће се дефинисати Нацртом 

плана. Укупна дужина трасе гасовода је 8.0 km, 

од постојеће дистрибутивне мреже насеља 
Перлез до викенд зоне у Перлезу. Укупна 

површина подручја обухваћеног Планом 

износи око 30.4 ha. 
 

Члан 3. 

 

Услови и смернице планских докумената 
вишег реда,  

ширег подручја и развојних стратегија   

 
 Плански документи вишег реда и 

ширег подручја са којима је потребно 

ускладити планска решења Плана су: 
- Просторни план града Зрењанина  

(''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 

32/15)  

 За израду Плана користиће се 
топографске, катастарско-топографске подлоге, 

дигитални катастарски планови и дигитални 

ортофото планови као и друге подлоге које буду 
неопходне за израду планског документа. 

  

Члан 4. 

 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора 

 
Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима:  
- одрживог просторног развоја енергетске 

инфраструктуре - коришћењем еколошки 

прихватљивих извора енергије, посебно 

ресурса природног гаса који представља део 
европске енергетске мреже, уз постизање 

економске оправданости, социјалне 

прихватљивости и еколошке одрживости; 
- смањивања штетног утицаја на животну 

средину - сагледавањем квалитета животне 

средине, њеним унапређивањем и очувањем 
безбедности квалитета, применом мера 

заштите и превенцијом од негативних утицаја 

и ризика за животну средину у зони гасовода; 

- заштите природних ресурса, природног и 
културног наслеђа - адекватном заштитом и 

одрживим коришћењем природних ресурса, у 

погледу очувања постојећих екосистема 

 
 Принципе изградње предметног 

гасовода потребно је реализовати уз 

поштовање: закона и подзаконских аката и 
добре праксе планирања изградње и 

коришћења гасовода; еколошке поузданости, 

којом се обезбеђује заштита од негативних 

утицаја на животну средину, природу, 
природне и културне вредности у коридору 

гасовода. 

 

Члан 5. 

 

Визија и основни циљеви планирања, 
коришћења, уређења и заштите простора: 

 

 Визију и дугорочни циљ просторног 

развоја града Зрењанина представља, између 
осталог, и побољшање енергетске ефикасности 

и коришћење еколошки прихватљивих ресурса 

- извора енергије. Изградња предметног 
гасовода допринела би, пре свега, редовном, 

стабилном, безбедном и еколошки оправданом 

снабдевању гасом потрошача на подручју 
викенд зоне у Перлезу. Дугорочни циљ израде 

Плана је дефинисање коридора, као и правила 

уређења и грађења гасовода до 4 bar, како би се 

омогућили услови за снабдевање и 
прикључење нових корисника у поменутој 

викенд зони. 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, са предлогом 

основних намена простора 
 и коришћења земљишта 

 

Концептуални оквир планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 

подручја подразумева обезбеђење просторних 

услова за реализацију концепта трајно 
одрживог и уранотеженог развоја коришћења, 

уређења и заштите подручја у обухвату плана. 

 Структуру основних намена простора и 

коришћења земљишта у обухвату Плана чине 
површине јавне намене – саобраћајнице, водно 

земљиште и саобраћајна инфраструктура - 

железница. 
 

Члан 7. 

 
Назив носиоца израде Плана, начин финасирања 

израде Плана и рокови за израду 
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 Носилац израде Плана је Градска 

управа града Зрењанина Одељење за 
урбанизам-  Одсек за урбанизам и просторно 

планирање. 

 Министарство рударства и енергетике 

Републике Србије, правни претходник ЈП 
„Србијагас“, и градови и општине са 

територије Републике Србије, потписали су 

''Споразум о сарадњи на реализацији 
гасификације територије републике Србије у 

складу са Националним акционим планом 

Републике Србије'', заведеним у ЈП ''Србијагас'' 

под бројем 586 од дана 21.06.2005. год, а чијим 
чланом 2. је предвиђено да се изградња 

гасоводних објеката финасира и из средстава 

приватног сектора, путем пословног 
партнерства.  

 Уговор о пословно техничкој сарадњи 

на гасификацији насељених места на 
територији града Зрењанина бр. 016-16/18-243-

II-04 године потписан је између града 

Зрењанина, ЈП ''Србијагас'' Нови Сад и ''Бобар 

Бешка'' доо Нови Сад (Стратешки партнер) 
дана 20.09.2018. године. 

 Израда Урбанистичког плана за 

изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar 
за викенд зону код Перлеза се поверава 

предузећу „Сапутник М“ д.о.о. Сомбор, Трг 

Светог Ђорђа 6, огранак Меридијанпројект-
урбанистичко и просторно планирање 

уговором бр. 11-20/2020 од 20.11.2020. године 

склопљеним између ''Бобар Бешка'' доо Нови 

Сад и „Сапутник М“ д.о.о. Сомбор. 
 Рок за израду Плана је 140 дана од 

обављеног раног јавног увида од стране 

Комисије за планове и добијене катастарско-
топографске подлоге и прибављених услова од 

надлежних органа, организација и јавних 

предузећа. 

  

Члан 8. 

 

Место и начин обављања раног јавног увида и 
јавног увида 

 

 После доношења Одлуке о изради 
Плана, носилац израде плана ће организовати 

рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани 

јавни увид се оглашава у средствима јавног 

информисања. О излагању на рани јавни увид 
стара се носилац израде плана. Рани јавни 

увид обавља Комисија за планове града 

Зрењанина. По завршеном раном јавном увиду 
Комисија за планове сачињава извештај који 

садржи податке о извршеном раном јавном 

увиду са свим примедбама, сугестијама и 
закључцима Комисије у виду смерница.  

 Након израде Нацрта плана и доставе 

од стране обрађивача, план се излаже на јавни 
увид у трајању од 30 дана у просторијама 

зграде Градске управе града Зрењанина, а 

време и место одржавања јавног увида се 

оглашава се у средствима јавног информисања. 
О излагању на јавни увид стара се носилац 

израде плана. Јавни увид обавља Комисија за 

планове града Зрењанина. По завршеном 
јавном увиду Комисија за планове сачињава 

извештај који садржи податке о извршеном 

јавном увиду са свим примедбама, сугестијама 

и закључком комисије  по свакој примедби и 
исти доставља обрађивачу плана. 

 

Члан 9. 
Одлука о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину 

  
 Саставни део ове Одлуке је Одлука о 

приступању изради стратешке процене утицаја  

Плана на животну средину, коју је донело 

Одељење за убанизам - Одсека за урбанизам и 
просторно планирање, Градске управе града 

Зрењанина бр. 501-131/20-IV-05-01 од 

23.11.2020. године, која се заједно са овом 
Одлуком објављује у "Службеном листу града 

Зрењанина".  

 

Члан 10. 
 

Саставни део Одлуке о изради Плана 

јесте графички приказ граница и обухвата 
планског подручја који се уз ову Одлуку 

објављује у "Службеном листу града 

Зрењанина". 
 

Члан 11. 

 

Број примерака плана  који је потребно 
израдити у аналогном и дигиталном облику 

 

План ће бити израђен у 7 (седам) 
примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у 

дигиталном облику.  

Донет, потписан и оверен План у 
аналогном облику и  дигиталном облику 

чуваће се у: 

-  Скупштини града Зрењанина  1 

(један) примерак 
- Одељењу за урбанизам, Одсеку за 

урбанизам и просторно планирање Градске 

управе града Зрењанина 2 (два) примерка и 1 
(један) примерка у дигиталном облику 

-  ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин 2 (два) примерка и 1 (један) 
примерка у дигиталном облику 
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-   Наручиоцу 2 (два) примерка у 

аналогном и 3 (три) примерка у дигиталном 
облику 

 

Члан 12. 
 

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: 06-116-9/20-I 
Дана: 18.12.2020. године 

З р е њ а н и н                                         

    
          ПРЕДСЕДНИК     

   СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                  Чедомир Јањић,с.р. 

 
-  На основу члана 9. став 1. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10) у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС', бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 

9/20) и 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, Одсек за 

урбанизам и просторно планирање Градске 

управе града Зрењанина, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ  

УТИЦАЈА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА МОР 4 

bar ЗА ВИКЕНД ЗОНУ КОД ПЕРЛЕЗА 

 

Члан 1. 
 

 За План детаљне регулације за 

изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar 

за викенд зону код Перлеза (у даљем тексту: 
План)  приступа се изради стратешке процене 

утицаја на животну средину (у даљем тексту: 

Стратешка процена).  
 

Члан 2. 

 
 План обухвата парцеле кат. бр.  3360, 

К.О. Перлез и 1678/1, К.О. Стајићево. 

Списак парцеле које представљају обухват 

плана је оквирни, а тачан опис обухвата плана 
ће се дефинисати Нацртом плана. Укупна 

дужина трасе гасовода је 8.0 km, од постојеће 

дистрибутивне мреже насеља Перлез до 

викенд зоне у Перлезу. Укупна површина 
подручја обухваћеног Планом износи око 30.4 

ha. 

 

Члан 3. 

 

 Разлози за вршење Стратешке процене 

су: 
- сагледавање, процена и утврђивање могућих 

значајних утицаја на животну средину на 

простору обухваћеном Планом; 
- потреба да се у планирању просторног 

развоја подручја обухваћеног Планом 

сагледају стратешка питања заштите животне 
средине, у складу са критеријумима из члана 6. 

Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, предложе мере које је 

потребно предузети како би се евентуални 
значајни утицаји на животну средину 

спречили, отклонили или смањили на 

минимум. 
 

Члан 4. 

 
 У оквиру Стратешке процене 

разматраће се следећа питања и проблеми у 

области заштите животне средине: 

- значај Плана са аспекта заштите животне 
средине у контексту одрживог развоја 

планског подручја; 

- дефинисање мера за заштиту и одрживо 
коришћење природних вредности кроз 

заштиту предела и заштићених подручја; 

- очување културног и природног наслеђа на 

подручју Плана, кроз дефинисање 
одговарајућих планских решења; 

- утицај постојећих и планираних 

инфраструктурних објеката и других 
створених вредности са аспекта заштите 

животне средине на планском подручју; 

- успостављање мониторинг система за 
праћење стања квалитета чинилаца животне 

средине. 

Поред ових питања, стратешком проценом 

биће обухваћена и друга питања која могу 
имати утицај на животну средину посматраног 

подручја. 

 

Члан 5. 

 

 Стратешкоа процена, као документ 
којим се описује, вреднује и процењује могући 

значајни утицаји на животну средину до којих 



18. децембар 2020. год.          Број 32     Службени лист града Зрењанина                              Страна 1145 

може доћи имплементацијом Плана и одређује 

мере за смањење негативних утицаја на 
животну средину, ће да садржи: 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 
- кратак приказ садржаја циљева Плана 

- релевантне планске и друге документе 

- кратка анализа и оцена постојећег стања 
животне средине 

- карактеристике животне средине у областима 

за које постоји могућност да буду изложене 

значајном утицају 
- питања и проблеми заштите животне средине 

разматрани у Стратешкој процени 

- приказ варијантних решења која се односе на 
заштиту животне средине у Просторном плану 

- резултати консултација са заинтересованим 

органима и организацијама 
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 

ИНДИКАТОРА 

- општи и посебни циљеви Стратешке процене 
- индикатори Стратешке процене 

3. ПРОЦЕНУ МОГУЋИХ УТИЦАЈА 

ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА 

ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ 

НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 
- процена утицаја варијантних решења на 

животну средину 

- образложење избора најповољнијег 

варијантног решења 
- процена утицаја Плана на животну средину 

са описом мера за смањење негативних 

утицаја на животну средину 
- приказ начина на који су при процени 

утицаја узети у обзир чиниоци животне 

средине 

- процена утицаја планских решења у односу 
на: вероватноћу, интензитет, 

сложеност/реверзибилност, временску и 

просторну димензију, кумулативну и 
синергијску природу утицаја 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ 

ПРОЦЕНА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
- опис циљева плана 

- индикатори за праћење стања животне 

средине 
- права и обавезе надлежних органа 

- поступање у случају појаве неочекиваних 

негативних утицаја 

6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 

И ТЕШКОЋА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

8. ЗАКЉУЧЦИ (НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ) 

9. ДРУГЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ 

  

Члан 6. 
 

 Израда Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Планa детаљне регулације за 

изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 bar 
за викенд зону код Перлеза на животну 

средину се поверава предузећу „Сапутник М“ 

д.о.о. Сомбор, Трг Светог Ђорђа 6, огранак 
Меридијанпројект-урбанистичко и просторно 

планирање, у складу са уговором бр. 11-

20/2020 од 20.11.2020. године склопљеним 
између ''Бобар Бешка'' доо Нови Сад и 

„Сапутник М“ д.о.о. Сомбор. 

 Израда Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана на животну средину 
пратиће динамику израде Нацрта Плана. 

 Ефективан рок за сачињавање 

Извештаја о стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину од 140 

(сточетрдесет) радних дана започиње од дана 

достављања Обрађивачу: Извештаја о 
обављеном раном јавном увиду у материјал за 

израду Плана, адекватних катастарско-

топографских планова, достављања податка и 

документације који су од значаја за израду 
Плана и неопходних услова од овлашћених 

органа, организација и предузећа који су од 

значаја за израду Плана и Извештаја о 
стратешкој процени утицаја. 

 

Члан 7. 

 
 У току израде стратешке процене 

прибавиће се подаци, мишљења и извршити 

консултације са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама, 

које располажу подацима који су битни за 

сагледавање утицаја и предлагање мера 
заштите на животну средину. 

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће 

изложен на јавни увид, заједно са јавним 

увидом у Нацрт плана, сходно чл. 19 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 

средину ("Службени гласник РС,“ број 135/04 

и 88/10) и чл. 50 Закона о планирању и 
изградњи  (''Службени гласник РС'', број 72/09, 

81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
и 9/20). 
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Члан 8. 

 
 Средства за израду Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Планa детаљне 

регулације за изградњу дистрибутивног 

гасовода МОР 4 bar за викенд зону код 
Перлеза на животну средину обезбедиће се у 

складу са уговором бр. 11-20/2020 од 

20.11.2020. године склопљеним између ''Бобар 
Бешка'' доо Нови Сад и „Сапутник М“ д.о.о. 

Сомбор. 

 

Члан 9. 
 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 

изради Планa детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног гасовода МОР 4 bar за викенд 

зону код Перлеза и објављује се у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање- 
Број:  501-131/20-IV-05-01 

Дана: 23.11.2020. године 

З р е њ а н и н           
 

       НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ  
               Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 

 

 
- ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
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На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),  члана 32.-36. 
Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Службени гласник 

РС'', бр. 32/19), Правилника о класификацији 

намене земљишта и планских симбола у 
документима просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, број 

105/2020) и члана 36. тачка 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 


