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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС,  50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 5. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ број 30/2018) Скупштина општине Пландиште, на седници 
одржаној 28.10.2022. године, доноси  

 

O Д Л У К У  

О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште („Службени лист општинe 

Пландиште“, број 9/2011 и 17/2021). 

 

Члан 2. 

Разлог израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање намене, правила уређења и грађења и регулације 

грађевинских подручја делова појединих насеља, које су одређене Просторним планом општине Пландиште. 

 

  Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

У ставу 5,  уместо реченице „Преиспитати могућност проширења грађевинског подручја и промене намене наведених 
парцела.“ додаје  се „Преиспитати могућност промене намене наведених парцела  у радну зону.“ 

Став 8 и став 9 се брише. 

Досадашњи став 10. до 12 постаје став 8 до 10. 

Досадашњи став 13 постаје став 11,  мења се и гласи: 

„Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на зону спорта и рекреације и зону радних садржаја и 
проширење грађевинског реона на парцели 2490 и 907, као и увођењу зоне заштитног зеленила на парцели 2145.“ 

Став 14 и став 15. се брише 

Досадашњи став 16. постаје став 12. 

Досадашњи став 17. постаје став 13, испред речи „парцеле“ додају се бројеви „1081, 1082“. 

Досадашњи став 18. постаје став 14. 

У досадашњем   ставу 19 који постаје став 15,  бришу се речи „као и промену намене парцела 364/4, 364/2 и 364/3“. 

Досадашњи став 20 до 21 постаје став 16. до 17. 

После става 17 додају се нови ставови 18, 19 и 20, који гласе: 

„Обухват Измена и допуна Плана је део насеља Дужине. 

Оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана односе се на парцелу 379, 380, 381. Преиспитати могућност 
проширења грађевинског подручја у овом делу насеља.  

На потезу између насеља Пландиште и Маргита формирати нову радну зону.“ 

 

Члан 4. 

            Члан 6. мења се и гласи: 

Досадашњи став 2 и 3, постаје став 2 мења се и гласи: 

„Преиспитати могућност промене намена површина на парцелама 517 и 593 у насељу Барице.“  

Досадашњи став 4 постаје став 3 мења се и гласи: 

„-Постојећу зону спорта и рекреације предвидети за заштитно зеленило у насељу Јерменовци.“ 

Досадашњи став 5 постаје став 4 и допуњује се тако што се после речи „парцелама“ додаје број „2031“. 

Досадашњи став 6 постаје став 5. 
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У досадашњем ставу 7 који постаје став 6, испред броја „380,“ додају се бројеви „379, 381“. 

Досадашњи став 8. и 9 постаје став 7 и 8 

Досадашњи став 10. постаје став 9,  мења се и гласи: 

„-Проширење граница грађевинског реона насеља Маргита на парцелу 2490 и 907 формирања нове радне 
зоне на њој. Формирање зоне заштитног зеленила на парцели 2145.“ 

Досадашњи став 11 постаје став 10. 

Став 12 се брише. 

Досадашњи став  13 постаје став 11. Испред речи „парцеле“ додају се бројеви „1080, 1081“.  

После става 11 додаје се нови став 12 који гласи. 

„-На потезу између насеља Пландиште и Маргита формирати нову радну зону.“ 

 

Члан 5. 

У преосталом делу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште („Службени лист општинe 

Пландиште“, број 9/2011 и 17/2021) остаје неизмењена и на снази. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Пландиште". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 350-17/2022-I 

Дана: 28.10.2022. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е                                            

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Горан Доневски, дипл.економиста с.р. 


