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9. СMЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

9.1. Локације за даљу разраду
9.1.1. Локације за које се ради урбанистички пројекат
Обавезна израда Урбанистичког пројекта (на основу овог Плана) за све комплексе на грађевинско 

земљиште остале намене, као урбанистичко архитектонска разрада локације (садржи и идејно решење и 
приказ технолошког процеса ),  са израдом Студије процене утицаја на животну средину као доказом да су 
испоштовани сви Законом предвиђени услови заштите животне средине, као и израда пројеката парцелације 
и препарцелације са пројектом за геодетско обележавање.

9.2. Статус планске документације
Простор Еко индустријског комплекса „Green field 1“ у Панчеву до сада није био обухваћен урбанистичким 

плановима све до ГП Панчева који је био и једини плански основ за даљу урбанистичку разраду. 
Овај План детаљне регулације постаје након усвајања од стране Скупштине града Панчева једини 

плански основ за будућу изградњу и уређење овог комплекса.

9.3. Услови и мере за спровођење Плана
На целом обухвату плана, Инвеститори су у обавези да појединачно прибаве посебне конзерваторске 

услове Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

9.3.1. Фазе реализације плана
• Одвајање грађевинског земљишта за јавне намене од грађевинског земљишта за остале намене 
• Решавање имовинско правних односа (експропријација, откуп и промена намене земљишта)
• Рефулисање - насипање целог терена или у планираним фазама а у оквиру граница обухвата 

плана, до коте предвиђене овим урбанистичким планом, са свим потребним предрадњама (измештањем 
далековода, архролошка ископавања и сл.), што је предуслов за издавање пратеће документације (локацијске 
и грађевинске дозволе) као и саму изградњу.

• Комунално опремање планом предвиђеном инфраструктуром.

9.3.2. Спровођење плана на грађевинском земљишту остале намене 
Планом је одређено да се за грађевинско земљиште остале намене (за све комплексе) мора радити 

урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонска разрада локације. 
Саставни део Урбанистичког пројекта мора да буде Идејно решење са приказом технолошког процеса, у 

циљу утврђивања могућности грађења објеката конкретне намене са аспекта заштите животне средине (који 
могу бити само са Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – „Сл.Гласник РС“ бр.114/08).

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

У складу са Правиликом о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду  („Сл. гласник РС“ 
бр.75/2003). План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три примерка у аналогном 
облику и четири примерка у дигиталном облику.

Сходно члану 43 и 44 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 81/09-
исправка), поред горе предвиђеног броја примерака, План се ради евидентирања у Централном регистру 
планских докумената, потписује и оверава у једном примерку у аналогном и једном примерку у дигиталном 
облику и доставља Републичком геодетском заводу у року од 15 дана од дана објављивања планског 
документа у службеном гласилу.

Овлашћено лице и одговорни урбаниста  ЈП “Дирекција” као и овлашћено лице Скупштине града 
Панчева, пре оверавања, потписују све примерке Плана израђеног у аналогном облику. 

Оверу потписаног Плана врши овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП “Дирекција”, као и овлашћено 
лице Скупштине града Панчева.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и један примерак Плана 
у дигиталном облику достављају се архиви Скупштине града Панчева.
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Два примерка  донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и два примерка Плана у 
дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровођење.

Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за послове 
урбанизма.

Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП “Дирекција” ће, поред горе предвиђеног броја примерака, 
израдити, оверити и потписати и два примерка Плана у аналогном облику за своје потребе.

Након усвајања од стране Скупштине града Панчева, План се објављује у Службеном листу града 
Панчева.

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО
Број: II-04-06-30/2011
Панчево 11. март 2011. године

Председник Скупштине 
                                                                                                                                       града Панчева: 
    Тигран Киш, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево


