РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:020-3/20-50-III
Дана: 10.12.2020. године
Зрењанин

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 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 10.12.2020. године утврдило Предлог Одлуке о изради
Плана детаљне регулације радне зоне ''Перлез'', на исти нема примедби и упућује га
Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Љиљана Пецељ Лубурић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

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), Градоначелник града Зрењанина је дана 10.12.2020.
године разматрао Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне
''Перлез'' и дао следеће

МИШЉЕЊЕ

Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о
изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Перлез'', који је утврдило
Градско веће.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/20-70-II
Дана: 10.12.2020. године
Зрењанин

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Симо Салапура

ЈХ/

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 ________2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ПЕРЛЕЗ''

Члан 1.
Назив планског документа
У складу са Законом о планирању и изградњи и Просторним планом града
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), приступа се изради
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ПЕРЛЕЗ'' (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирне границе обухвата Плана
План обухвата кат. парцелу бр. 5720, површине 16.35ha и кат. Парцелу 5721 КО
Перлез површине 7.60ha.
Обухват плана је оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се дефинисати Нацртом
плана.
Радна зона ''Перлез'' представља грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског земљишта и као такво одређено је Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15). Радна зона се налази источно од
насељеног места Перлез.

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда,
ширег подручја и развојних стратегија
Простор обухваћен планом се налази у обухвату Просторног плана града Зрењанина
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) којим су дефинисани услови и мере
за спровођење Плана.
Просторним планом града Зрењанина прописана је израда плана детаљне регулације
за радну зону ''Перлез''. У складу са наведеним приступило се изради Плана детаљне
регулације радне зоне "Перлез" у циљу обезбеђивања планског основа за потребе изградње
пословних објеката на захтев потенцијалних инвеститора.
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 и уређење простора заснивају се на принципима одрживог
привредног развоја кроз интегрални приступ планирању, равномерног територијалног
развоја, рационалног кориштења земљишта уз обезбеђење учешћа јавности у планирању и
обликовању простора, усаглашености са европским прописима и стандардима из области
планирања и уређења простора као и заштите животне средине.

Члан 5.
Визија и основни циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите простора:








опредељење је да се активирају локалитети који имају најбоље могућности за
изградњу објеката у функцији производње,
подстицати вертикално повезивање примарне производње са прерађивачком
индустријом,
стварање могућности доласка домаћих и страних инвеститора, који би са собом
донели: нове модерне технологије, знања, организацију,
да се формирањем радних комплекса, остваре максимални економски ефекти,
озелењавање комплекса и формирање континуалног зеленила дуж путева и околних
садржаја,
квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром, са могућношћу проширења
на нове технологије,
да се разграниче јавне површине од површина других намена, утврде регулациони,
нивелациони и аналитичко-геодетски елементи, ради стварања основа за уређење и
изградњу на овом простору.
Члан 6.

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења
земљишта
Концептуални оквир планирања дефинисан је планским поставкама утврђеним у
Просторном плану града Зрењанина, (''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15)
у којима је овај простор намењен радној зони ван градског грађевинског подручја.

Члан 7.
Назив носиоца израде Плана, начин финасирања израде Плана и рокови за израду
Израда Плана уступа се ''Јавном предузећу за урбанизам'' (у даљем тексту: ЈП
Урбанизам) коју је основала јединица локалне самоуправе за обављање послова просторног
и урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета Града Зрењанина.
Рок за израду Плана је 120 (стодвадесет) дана од обављеног раног јавног увида од
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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 дневном листу,
локалном листу као и на интернет страни. О излагању на јавни увид стара се носилац
израде плана. Рани јавни увид обавља Комисија за планове града Зрењанина. По завршеном
раном јавном увиду носилац израде планског документа припрема извештај о обављеном
раном јавном увиду који усваја Комисија и који садржи податке о извршеном раном јавном
увиду са свим примедбама, сугестијама и закључцима Комисије у виду смерница.
Након израде Нацрта 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 дневном и локалном листу. 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 неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека за урбанизам и просторно планирање,
Градске управе града Зрењанина бр. 501-132/20-IV-05-01 од 23.11.2020. године одлучено је
да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације радне зоне
"Перлез" на животну средину, а на основу претходно прибављеног мишљења од Одељењa
за привреду, Одсека за заштиту и унапређивање животне средине број: IV-08-04-501-136 од
23.11.2020. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације радне зоне "Перлез" на животну средину, бр. 501-132/20-IV-0501 од 23.11.2020. године, која се заједно са овом Одлуком објављује у "Службеном листу
града Зрењанина".
Члан 10.
Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику
План ће бити израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у
дигиталном облику.
Донет, потписан и оверен План у аналогном облику и дигиталном облику чуваће се
у:
- Скупштини града Зрењанина 1 (један) примерак
- Одељењу за урбанизам, Одсеку за урбанизам и просторно планирање Градске
управе града Зрењанина 2 (два) примерка и 1 (један) примерка у дигиталном облику
- ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин 2 (два) примерка и 1 (један) примерка
у дигиталном облику

Члан 11.
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 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:
Дана:
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне
''Перлез'' садржан је у члану 46. 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 у даљем тексту: Закон) и члану 32.-36. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'', бр. 32/19 у даљем тексту Правилник), а предложену Одлуку ће донети Скупштина
града Зрењанина сходно члану 36. тачка 5. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст).
На основу налога Градоначелника града Зрењанина бр 400-6-14/2020-II од
17.08.2020. године, а у складу са Просторним планом града Зрењанина приступило се
изради Плана детаљне регулације радне зоне "Перлез" у циљу обезбеђивања планског
основа за потребе изградње пословних објеката на захтев потенцијалних инвеститора.
Чланом 46. Закона о планирању и изградњи прописано је да се Одлуком о изради
планског документа дефинише назив планског документа; оквирне границе обухвата Плана
са описом; услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија и
списак подлога; принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора, визија и
циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја; концептуални
оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром
основних намена простора и коришћења земљишта; рок израде планског документа; начин
финансирања израде планског документа; место и начин обављања јавног увида;
приступање изради стратешке процене утицаја на животну средину и други услови везани
за израду Плана, у складу са Законом о планирању и изградњи.
На основу претходно прибављеног мишљења од Одељења за привреду, Одсек за
заштиту и унапређивање животне средине број: IV-08-04-501-136 од 23.11.2020. године.
Одељење за урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно планирање дало је предлог одлуке
да се за План детаљне регулације радне зоне "Перлез" не израђује Стратешка процена
утицаја Плана детаљне регулације радне зоне "Перлез".
У складу са чланом 46. став 1. Закона пре упућивања Одлуке на скупштинско
усвајање неопходно је прибавити мишљење органа надлежног за стручну контролу,
Комисије за планове. На 39. седници Комисије одржаној 25.11.2020. године Комисија је
разматрала предлог Одлуке и донела позитивно Мишљење које достављамо у прилогу.
Обзиром на наведено предлаже се Скупштини града Зрењанина доношење Одлуке о
изради Плана детаљне регулације зоне "Перлез".
Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Перлез" је и
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
радне зоне "Перлез" на животну средину, која се објављује у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
ОБРАДИО:
Младен Паскулов
ШЕФ ОДСЕКА ЗА
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Весна Цигулов
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 32.-36. 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 25.11.2020. године, разматрала је Предлог Одлуке о изради Планa детаљне
регулације радне зоне ''Перлез'', заједно са Одлуком о неприступању изради Стратешке
процене утицаја Планa детаљне регулације радне зоне ''Перлез'' на животну средину бр.
501-132/20-IV-05-01 од 23.11.2020. године, који je саставни део ове Одлуке.
Седница комисије за планове одржана је одржана је елекронским путем,
разменом електронске поште. Комисија је радила у саставу:
1.Драган Вујовић, дипл.инж.ел., ''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, запослен у ''Србијааутопут''доо - члан,
5.Владимир Солдо, дипл.инж.саобр., из Зрењанина, запослен у ''ЈП за Урбанизам''
Зрењанин – члан,
6.Душко Јанковић, дипл.грађ.инж, из Зрењанина, запослен у ЈВП ''Воде
Војводине,''
-члан,
7.мр Милутин Татић, дипл.грађ.инж., из Новог Сада- запослен у Покрајинском
секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај, представник именован на
предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – члан,
8.Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер, из Панчева- запослен у ЈП ''Дирекција
за изградњу и уређење града Панчева'', представник именован на предлог Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – члан,
9.др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл. инж.арх., из Новог Сада – запослена у
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, представник
именован на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине – члан,
Стручни сарадници Комисије Љиљана Пецељ Лубурић, дипл.грађ.инж., Младен
Паскулов дипл.просторни планер, Љубица Ћулибрк Сантрач, дипл.инж.арх. и Биљана
Табачки дипл.инж.арх су координирали разменом електронске поште.
Након спроведене расправе и датих констатација Комисија је
МИШЉЕЊА
Предлог Одлуке о изради Планa детаљне регулације радне зоне ''Перлез'', заједно
са Одлуком о неприступању израде стратешке процене утицаја Планa детаљне
регулације радне зоне ''Перлез'' на животну средину бр. 501-132/20-IV-05-01 од
23.11.2020. године, која је саставни део ове Одлуке, садржи све елементе прописане
законом, стандардима и нормативима и другим прописима донетим на основу закона, те
Комисија упућује исту на скупштинско усвајање.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Вујовић
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