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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

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

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 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 06.03.2023. године 

утврдило Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта на територији 

града Зрењанина за 2023. годину, на исте нема примедби и упућује га Скупштини 

града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Јелена Травар Миљевић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

ЈХ/ 
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На основу члана 94. ст.1. Закона о планирању и изградњи (,Службени гласник РС, бр. 72/09, 

81/09 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС  50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС- одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 и 

52/2021), а у вези са чланом 47. ст. 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења 

програма уређивања грађевинског земљишта (,,Службени гласник РС , број 27/15“) и члана 36. и 

128. Став 1. Статута Града Зрењанина (,,Службени лист Града Зрењанина, број 17/20- пречишћен 

текст”), Скупштина Града Зрењанина на седници одражној дана ________________ године донела 

је  

   

      ПРОГРАМ  

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  

               Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину (у даљем тексту: Програм), 

уређује се грађевинско земљиште на територији Града у складу са важећом планском 

документацијом. 

  

Члан 2. 

  

Програм обухвата: радове на припремању земљишта, радове на комуналном опремању 

земљишта, као и трошкове реализације инвестиција.  

  

Члан 3. 

  

 За  реализацију  Програма  планирају  се  средства  у  укупном  износу  од  :                          

2.420.416.447,70 динара, и то према изворима прихода:  

  

  

Средства из буџета Града Зрењанина и Републике Србије 

 

1.Средства из буџета града Зрењанина                                    261.765.000,00 динара  

2.Средства са виших нивоа власти                     2.158.651.447.70 

динара

 

УКУПНО:                                                                     2.420.416.447,70 динара  

   

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:  

 

1. Радови на припремању земљишта                                        180.284.837,50 динара  
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2. Радови на комуналном опремању земљишта                    2.099.160.227,30 динара 

3. Трошкови  реализације инвестиција     140.971.382,90 динара  

 

УКУПНО:                                                                           2.420.416.447,70 динара    

          

          Градоначелник  Града Зрењанина (у даљем тексту: Градоначелник), на предлог Градске управе  

утврдиће приоритете у извршавању радова предвиђених у програму.  

        Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом, могу се 

изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на 

извршење радова утврђених програмом.  

           

Члан 4. 

 

 Програмом су обухваћени радови на уређивању грађевинског земљишта на 

територији Града Зрењанина, и то радови на припремању земљишта, радови на комуналном 

опремању земљишта као и трошкови реализације инвестиција за следеће локалитете: 

1. Радна зона према Арадцу 

2. Радна зона Плинара  

3. Локалитету Барањска  

4. Радна зона северозапад Елемир  

5. Југоисток II-Б 

6. Југоисток II-Д 

7. Пречистач отпадних вода   

8. Локалитет за фабрику воде 

9. Проширење изворишта 

10. Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка 

11. Канализациона мрежа Елемир  

12. Канализациона мрежа Клек 

13. Канализациона мрежа Лазарево 

14. ПГР  центар 

Члан 5. 

Уређивање грађевинског земљищта се врши на основу постојећих планских 

докумената, постојећих пројеката, пројектно техничке документације која ће се израдити за 

потребе комуналног опремања локалитета, Стратешког плана, стварних потреба и развојних 

пројеката.  
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Члан 6. 

          Информациону основу за израду Програма представља Генерални урбанистички план 

Града Зрењанина од 2006. до 2026. године – („Службени гласник града Општине Зрењанина  

број 19/07 и 01/08 и ''Службени лист града Зрењанина" број 24/08 и 17/09 - Одлука о 

усклађивању плана са законом“, бр.12/11), као и стратешки плански документи, а из кога 

проистичу планови генералне регулације и планови детаљне регулације, који представљају 

планске основе Програма.  

Члан 7. 

          Полазну основу за израду Програма представљају потребе и захтеви физичких и 

правних лица заинтересованих да инвестирају у Граду Зрењанину, као и тежња Града 

Зрењанина да побољша живот грађана изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре. 

Члан 8. 

   Критеријуми на основу којих је извршен избор појединачних локалитета и радова који 

су уврштени у Програм су: 

   - завршетак објеката чија изградња је у току; 

   - изградња нових објеката од општег значаја; 

   -изградња недостајуће инфраструктуре у оквиру планираних радних зона и насељених 

места. 

Члан 9. 

  Садржину програма чине приказ појединачних локација са планираним радовима и 

врстама расхода и издатака, које су обухваћене радовима на припремању земљишта, 

радовима на комуналном опремању земљишта и трошковима реализације инвестиција. 
    

Члан 10. 

 

Основни носилац организације извршења Програма је Градска управа. Носиоци 

појединих стручних послова су:  

 

-Градска управа Одсек за привреду; 

-Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Зрењанин; 

- Јавно предузеће за Урбанизам 

 

и остали учесници у реализацији,  који су изабрани у складу са законом.  

Градска управа града Зрењанина прикупља податке о извршењу Програма и обрађује 

их. 
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Члан 11. 

 

У случају промене обима или структуре средстава у буџету Града за финансирање 

Програма приступиће се изради измена и допуна Програма, а његова садржина ће бити 

утврђена према критеријумима за избор појединачних позиција Програма.  

 

Члан 12. 

 

Процене, прорачуни, структуре, обим, вредности и услови на уређивању земљишта 

приказани су на позицијама у наставку: 

  
  

 

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА                                          180.284.837,50 

 

 

1.1. Прибављање земљишта                                            152.284.837,50  

 

Решавање имовинско правних односа на локалитетима-експропрјација: 

 

- Југоисток II Б              29.805.165,00 

 

- Пробијање Жарка Зрењанина-Мала Америка     122.709.978,75 

 

 

 

1.2. Израда техничке документације________________________ 27.769.693,75 

 

Обухвата израду техничке документације са техничком контролом. 

 

- Радна зона према Арадцу ...........................................................................    8.260.625,00 

(пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Радна зона Плинара.......................................................................................  1.500.000,00 

(пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Локалитету Барањска .................................................................................   2.128.125,00 

(пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Радна зона северозапад Елемир ................................................................   4.355.943,75 

(пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Југоисток II-Б 

(пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре).....   937.500,00 

 

- Југоисток II-Д 

(пројектовање недостајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре) .....  937.500,00 
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- Проширење изворишта...............................................................................    5.000.000,00 

(пројектовање нових бунара са пратећом инфраструктуром) 

 

- Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка.....................................   2.775.000,00 

(пројектовање недостајуће саобраћајне инфраструктуре) 

 

 

 

 

2. РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА        2.099.160.227,30 

 

 

2.1.  Капитални објекти                  1.310.293.125,00  
 

 

- Пречистач отпадних вода .................................................................   1.185.293.125,00 

(изградња колектора, црпне станице, ретензије и саобраћајница) 

  

- Локалитет за фабрику воде ..............................................................    25.000.000,00 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Проширење изворишта .....................................................................   100.000.000,00 

(изградња бунара са пратећом инфраструктуром) 

 

 

2.2. Опремање земљишта                           725.367.102,30
   

 

- Радна зона према Арадцу......................................................................   165.212.500,00 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Радна зона Плинара .............................................................................     29.058.125,00 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Локалитету Барањска..........................................................................     42.562.500,00 

(изградња саобраћајне инфраструктуре) 

 

- Радна зона северозапад Елемир ........................................................     87.118.875,00 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Југоисток II-Б........................................................................................    93.866.423,03 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Југоисток II-Д.......................................................................................   169.375.227,50 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре) 

 

- Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка.............................  102.923.451,78 

(изградња саобраћајне инфраструктуре) 

 

- ПГР  центар..............................................................................................  35.250.000,00 
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(изградња саобраћајне инфраструктуре) 

 

 

2.3. Радови на територији месних заједница     63.500.000,00 

                                      

- Канализациона мрежа Елемир................................................................   21.625.000,00 

 (изградња канализационе мреже отпадних вода) 

 

- Канализациона мрежа Клек.....................................................................  10.625.000,00 

(изградња канализационе мреже отпадних вода) 

 

- Канализациона мрежа Лазарево.............................................................   31.250.000,00 

(изградња канализационе мреже отпадних вода) 

 

   

3. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ИНВЕСТИЦИЈА    _140.971.382,95  

  

Трошкови који улазе у реализацију инвестиција су: 

- Вршење стручног надзора;  

- Технички преглед;  

- Прибављање употребне дозволе; 

- Адмиистративне таксе;  

- Порез на пренос апсолутних права;  

- Услуге вештачења;  

- Услуге јавних бележника; 

- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима;  

- Трошкови утрошка воде на градилишту;  

- Сагласности, накнаде и пројектни услови и друго. 

 

 

- Радна зона према Арадцу...............................................................................   11.564.875,00 

 

- Радна зона Плинара.........................................................................................   2.034.068,75  

 

- Локалитету Барањска.....................................................................................   2.979.375,00 

 

- Радна зона северозапад Елемир....................................................................   6.098.321,25  

 

- Југоисток II-Б..................................................................................................    4.693.321,15 

 

- Југоисток II-Д..................................................................................................    8.468.761,38 

 

- Пречистач отпадних вода...............................................................................  82.970.518.75   

 

- Локалитет за фабрику воде............................................................................   1.750.000,00 

 

- Проширење изворишта...................................................................................   7.000.000,00 

 

- Пробијање Жарка Зрењанина - Мала Америка........................................   7.204.641,62 
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- Канализациона мрежа Елемир.....................................................................   1.513.750,00  

 

- Канализациона мрежа Клек.........................................................................      743.750,00 

 

- Канализациона мрежа Лазарево..................................................................   2.187.500,00 

 

- ПГР  центар......................................................................................................   1.762.500,00 

 

 

 

Члан 13. 

 

 

Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа средстава планираних за 

намене предвиђене Програмом. 

У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду искоришћена планирана 

средства, могућа је пренамена дела тих средстава на друге позиције из Програма, у оквиру исте 

економске класификације, а за које су планирана средства недовољна и то у износу до 5% планираних 

средстава за ту позицију. 

Уколико се планирана буџетска средства остварују у мањем обиму, сразмерно ће се смањити 

и планирани обим Програма. 

Градоначелник, или лице које он овласти, даје иницијативу за реализацију позиција Програма 

уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину. 

             Иницијативу из претходног става Градоначелник даје на основу захтева Градске управе Одсек 

за привреду. Након што је од стране Градоначелника, или лица које он овласти, дата иницијатива, 

приступа се реализацији Програма у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 Члан 14. 

 

  

          Грађевинско земљиште које није уређено у смислу Закона о планирању и изградњи и није 

предвиђено за уређивање по овом Програму, а обухваћено је планским документом на основу кога се 

могу издати локацијски услови односно грађевинска дозвола, може се припремити односно опремити 

и средствима физичких и правних лица.  

     Лица из става 1. овог члана подносе захтев Градској управи - Одељењу за привреду са 

предлогом о финансирању припремања односно опремања грађевинског земљишта по коме је 

надлежни орган дужан да поступи у року од 15 дана  од дана пријема предлога.  

 

Члан 15.  

  

Градска управа подноси Скупштини Града Зрењанина на усвајање годишњи извештај о 

реализацији програма.  

      Градска управа дужна је да, на захтев Градоначелника, достави периодични извештај о 

реализацији програма.  
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Члан 16.  

  

           Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града 

Зрењанина и примењује се од дана објављивања. 

 

 

 

          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
 ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА                                        
Број:                                            

 Дана:                                          

З Р Е Њ А Н И Н  

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                                   

                                                                                                          Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е   

 

Правни основ за доношење Програма уређивања Грађевинског земљишта за 

2023. годину на територији града Зрењанина, је члан 94. став 1. Закона о планирању 

и изградњи (,Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС  50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС- 

одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 и 

52/2021) који предвиђа да се уређивање грађевиннског земљишта обавља у складу са 

важећим планским документом, према средњорочним и годишеим програмима 

уређивања које доноси јединица локалне самоуправе уз старање о заштити, 

рационалном и одрживом коришћењу земљишта.  

    Чланом 47. ст. 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења 

програма уређивања грађевинског земљишта (,,Службени гласник РС , број 27/15“)  

прописано је да јединица локане самоуправе доноси годишњи програм уређивања. 

Програм садржи елементе прописане одредбама Правилника о садржини, 

поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта 

(„Службени гласник РС“ број 27/15).  

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, 

планирано је : 2.420.416.447,70 динара.              

Средства за реализацију ће бити обезбеђена из буџета Града Зрењанина и 

виших нивоа власти. Средства из буџета Града Зрењанина, којима се финансира 

Програм остварују се на основу Одлуке о буџету Града Зрењанина за 2023. годину.  

Садржином и начином доношења Програма обезбеђено је да радови на 

уређивању грађевиснког земљишта у 2023. години буду усклађени са потребама и 

могућностима просторног развоја и изградње на територији Града Зрењанина, 

утврђеним кроз урбанистичке планове и развојне програме.   

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, обухваћени 

су радови на припремању земљишта, радови на комуналном опремању земљишта,  

као и трошкови реализације инвестиција. 

   На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Програм уређивања грађевинског земљишта на територији града Зрењанина за 2023. 

годину у датом тексту. 

 

Припрема: 

Jeлена Травар Миљевић 

Соња Драгаш 

Стеван Греговић 

 

Контролише: 

Начелник Одељења за привреду 

Јелена Травар Миљевић 

 

Одобрава:  

Заменик начелника Градске управе 

Милош Королија 


