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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК - I''

1 УВОД
Изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток - I'' у Зрењанину
приступило се на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток - I'' бр. 06-19-4/21-I (Сл. лист града Зрењанина бр. 2/21).
За измену и допуну Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток - I'' у Зрењанину донето
је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток - I'' у Зрењанину на животну средину бр. 501-11/21-IV-05-01
(Сл. лист града Зрењанина бр. 2/21).
Правни основ за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток - I'' у
Зрењанину је Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.72/09, 81/09-исправка,

64-10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13–Одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилник о садржини, начину и поступку
израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС,
бр.32/19), Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' (Сл. лист града Зрењанина бр. 2/21) као и закони и прописи који посредно или
непосредно регулишу предметне области или су од значаја за планска решења.
Плански основ за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''''Југоисток - I'' '' у
Зрењанину је Просторни план града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина 11/11 и

32/15) и План генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину – пречишћен текст (Службени
лист града Зрењанина 21/20).
Планом генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину (Службени лист града Зрењанина
15/2015), дефинисано је да ће се План детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' и
даље спроводити осим у делу саобраћајног прикључка обилазног пута око Зрењанина
на државни пут IБ реда бр.13.
Планом детаљне регулације радне зоне ''Југоисток – II -A'' (Службени лист града
Зрењанина број 30/18) део плана Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток - I''
стављен је ван снаге (блокови 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Измене и допуне предметног плана односе се на:
- преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са новим захтевима
и потребама корисника простора, могућностима реализације и стањем на терену,
- усклађивање са важећима законима, правилницима, прописима и другим
подзаконским актима,
- врсту и намену објеката који се могу градити под условима одређеним планом - нове
компатибилне намене.
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Услови који су добијени од надлежних предузећа, институција и завода уграђени су у
измене и допуне Плана и то:















а.д. „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ Београд, број 130-00-UTD-003-298/2021-002 од
18.03.2021.
VIP d.o.o број захтева IV-05-01-011-1/21, примљено 29.03.2021.
SBB, Српске кабловске мреже д.о.о. број 0022/ТП, од 15.03.2021.
ЈП ''Србијагас'', Оператор дистрибутивног система, Зрењанин, бр. 05-02-2/208-1 од
15.03.2021.
Телеком Србија, Београд, број а335-89104/2-2021 од 09.03.2021.
„Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин, број 255/2 од 24.02.2021.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, број 140-501338/2021-05, од 22.03.2021.
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Зрењанину – Одсек за превентивну заштиту, број 09.12.1-2173305/2021, од 12.03.2021.
Република Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе упрва за
инфраструктуру, број 4488-2, од 22.03.2021.
Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље
одељење у Зрењанину, број 138-53-00038-2/2021-10, од 18.03.2021.
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, број I-27-3/21, примљено
10.03.2021.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад,
број 104-325-230/2021, од 17.03.2021.
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, бр. 10/67 од 25.03.2021.
Град Зрењанин, Градска управа –Одељење за привреду – Одсек за изградњу и
уређење града, број: 350-3/2021-285-IV-08-03 од 30.03.2021.
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2 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА
У наслови 1.2 Смернице из просторне и урбанистичке документације, мења се
текст и гласи:
Извод из Просторног плана града Зрењанина
Под радним зонама подразумевају се површине за развој индустријских зона (ИЗ),
индустријских паркова (ИП), технолошких паркова (ТП), мешовитих привредних зона
и других облика и намењене су за све производне садржаје, површине за складишта
разнородних делатности (складишта за индустријску робу, складишта за смештај
прехрамбене робе, складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), малу
привреду, трговину, изложбено-продајни салони, занатство, пословни садржаји,
површине за сервисе и магацине и пратећи садржаји, станице за снабдевање друмских
возила погонским горивом, као и остали садржаји који својим радом не угрожавају
животну средину и други објекти као што су специјализовани школски објекти,
туристичко-угоститељски објекти, садржаји за спорт и рекреацију, комунални објекти и
сл.
На територији градског насеља Зрењанина дефинисане су површине за девет радних
зона. Радна зона „Југоисток – I“ налази се у радној зони 8.
Укупна површина за девет радних зона у градском насељу Зрењанин је 1148.5 ha
Приликом израде Планова детаљне регулације за радне зоне, водити рачуна о
формирању заштитног појаса зеленила према другим зонама, тако да ово зеленило не
представља само фрагмент у оквиру појединачних комплекса, већ да чини саставни део
зеленила целе радне зоне.
Сви производни погони са опасним делатностима по животну средину, морају имати
властите уређаје за пречишћавање отпадних вода у складу са условима надлежних
предузећа.
Мере заштите животне средине спроводиће се у складу са Законом о процени утицаја
на животну средину и измене и допуне Законом о процени утицаја на животну средину
и у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
и листе пројеката за које се може захтевати Процена утицаја на животну средину.
Извод из Плана генералне регулације „Доља“
Радна зона лоцирана је на југу и југоистоку града. Анализирајући ружу ветрова ова
локација није најповољније место јер је најизразитији ветар на овим просторима
кошава која дува из југоисточног и источног правца, због тога у просторима радних
зона потребно је постићи урбо-економски ефекат у уређењу неизграђених простора и
лоцирању сродних садржаја из области привредних делатности који захтевају велике
површине грађевинских парцела намењених за производњу, пословање, трговину,
складиштење.
У радним зонама дозвољени су сви садржаји индустрије, складишта разнородних
делатности (складишта за индустријску робу, складишта за смештај прехрамбене робе,
складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси и сл.), пословни објекти,
магацини, сервиси и услуге, производно занатство, трговина на велико. Као пратећи
садржаји дозвољени су: угоститељски објекти, објекти спорта и рекреације.
Радна зона у урбанистичкој целини VII
Посматрајући простор радне зоне, у јужном делу урбанистичке целине 7, на улазу у
град из правца Београда формирана је тзв. радна зона „Југоисток I“. Новоизграђени
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пословни објекти радне зоне „Југоисток I“ су: Alpin, OM Inženjering, Eurowind, MG
Remedy, ITS Balkan, Altis Chemicals, доо Ћирком, доо Јовановић.
Постојећи комплекси се задржавају или се реструктурирају и деле на мање комплексе.
На слободним- неизграђеним површинама радне зоне у обухвату Плана планира се
изградња нових радних комплекса. Простор је специфичан због покривености зоном
ограничене изградње која штити инфраструктурни електроенергетски и
термоенергетски коридор.
Приликом планирања и изградње у оквиру радне зоне, треба водити рачуна о лоцирању
сродних производних технологија које би се међусобно употпуњавале, које не
угрожавају животну средину и интезивирати подизање зелених површина у циљу
заштите животне средине.
У наслову 1.3 Опис границе обухвата плана, мења се текст и гласи:
„Постојећа радна зона "Југоисток I" налази се у КО Зрењанин I.
Граница подручја обухваћеног планом почиње од најсеверније тачке подручја (П) која
се налази на државном путу I – Б реда број 13 Зрењанин – Београд на катастарској
парцели број 12991/1 у КО Зрењанин I, тачније од саме раскрснице са осом асфалтног
пута и постојећег саобраћајног прикључка за радне зоне "Југоисток I" Зрењанин, где се
граница ломи у правцу југоистока осом асфалтног пута саме радне зоне, који се налази
на катастарској парцели број 15367/8 у КО Зрењанин I, ту се граница плана левом
страном граничи се са Планом детаљне регулације радне зоне "Југоисток II-Б"
Зрењанин, све до краја асфалтног пута тј. до прве раскрснице у дужини око 292m,
граница даље наставља у правцу југоистока осом постојећег бетонског пута твз.
"бетонске писте" све до границе катастарске парцеле број 15367/1 у КО Зрењанин I у
дужини око 193m, где се ломи у правцу југозапада према тромеђи катастарских парцела
бр. 15367/1, 15365/82 и 15365/179 све у КО Зрењанин I. Од поменуте тромеђе граница
иде у правцу југозапада све до четворомеђе катастарских парцела бр. 15365/82,
15365/118, 15365/178 и 15365/179 све у КО Зрењанин I, где даље наставља пратећи
међну границу кат. парцела бр. 15365/118 и 15365/178 КО Зрењанин I све до саме
тромеђе са границом катастарских парцела бр. 15365/108, 15365/118 и 15365/178 у КО
Зрењанин I, где поново у полукругу наставља до тромеђе са границом катастарских
парцела бр. 15365/30, 15365/108 и 15365/178 у КО Зрењанин I. У поменутој трмеђи
граница се ломи у правцу југоистока, пратећи међну границу кат. парцела бр. 15365/30
и 15365/108 КО Зрењанин I, где долази до нове тромеђе кат. парцела бр. 15365/30,
15365/108 и 15365/109 КО Зрењанин I, наставља у истом правцу до тромеђе кат.
парцела бр. 15365/29, 15365/30 и 15365/109 КО Зрењанин I, где се поново ломи у
правцу југозапада и долази до тромеђе кат. парцела бр. 15365/29, 15365/82 и 15365/109
КО Зрењанин I. Граница наставља у правцу југоистока и у полукругу долази до тромеђе
кат. парцела бр. 15365/28, 15365/29 и 15365/82 КО Зрењанин I, где поново у правцу
североистока наставља пратећи међну границу кат. парцела бр. 15365/28 и 15365/82 КО
Зрењанин I долази до тромеђе кат. парцела бр. 15365/25, 15365/28 и 15365/82 КО
Зрењанин I. У поменутој тромеђи граница плана се поново ломи у правцу југоистока
пратећи међну границу кат. парцела бр. 15365/25 и 15365/82 КО Зрењанин I где долази
до самог пута „Обилазнице“, тачније до четворомеђе кат. парцела бр. 15365/25,
15365/82, 15365/92 и 15365/94 КО Зрењанин I, где поново граница наставља у правцу
југоистока пратећи међну границу кат. парцела бр. 15365/92 и 15365/94 КО Зрењанин I,
долази до осе асфалтног пута „Обилазнице“. У поменутој оси пута „Обилазнице“
граница се поново ломи у правцу југозапада пратећи осу пута поменуте „Обилазнице“,
долази до новоформиране кат. парцеле бр. 12991/2 КО Зрењанин I, граница даље
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наставља у истом правцу и долази до осе новоизграђене кружне раскрснице на
државном путу I – Б реда број 13 Зрењанин – Београд, који се налази на кат. парцели
бр. 12991/2 у КО Зрењанин I. У поменотој оси пута граница плана се ломи за 2720 у
правцу северозапада, прелази новоизграђену кружну раскрсницу, наставља даље у
правцу северозапада, прати осу државног пута I – Б реда број 13 Зрењанин – Београд,
долази до границе кат. парцели бр. 12991/1 у КО Зрењанин I и даље осом поменутог
пута долази до почетне тачке описа најсеверније тачке подручја плана (П) и тако
затвара описану границу.
Површина границе обухвата измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне
"Југоисток I" Зрењанин износи око 51,06 ha са укупном дужином око 3857m.
У случају неслагања бројева катастарских парцела са текстом и катастром
непокретности, меродаван је графички прилог“.
У наслову 2.1 Подела земљишта обухваћеног планом на јавно и остало
грађевинско земљиште, у трећем ставу уместо „72,01 ha“, треба да пише „51,06 ha“.
У наслову 2.1.1. Јавно грађевинско земљиште, у првом ставу уместо „21,01 ha“,
треба да пише „14,96 ha“.
У наслову 2.1.1. Јавно грађевинско земљиште, трећи став се мења и гласи:
„Јавно грађевинско земљиште формирају парцеле: 15365/80, 15365/82, 15365/92,
15365/107 (трафо станица), 15365/115, 15367/8, 15370/1, 12991/1, 15365/106 (ГМРС)
КО Зрењанин I. У случају неслагања бројева катастарских парцела са текстом и
катастром непокретности, меродаван је графички прилог“.
У наслову 2.1.2. Остало грађевинско земљиште, у првом ставу уместо „51,00 ha“,
треба да пише „36,10 ha“
У наслову 2.2. Подела на урбанистичке целине – блокове и концепт просторне
организације, мења се текст и гласи:
„Основном мрежом саобраћајница које се везују на постојећи државни пут ЗрењанинБеоград (државни пут IБ реда бр. 13) и планираном обилазницом, цео комплекс
подељен је на 25 блокова, површине 36,10 ha
Зависно од саобраћајница и потребе за проласком примарне инфраструктуре,
дефинисане су ширине регулације од 30m између блокова.
Сваки блок опслужују саобраћајнице истог хијерархијског значаја ширине 6м.
За планиране блокове предвиђају се сви садржаји индустрије, складишта разнородних
делатности (складишта за индустријску робу, складишта за смештај прехрамбене робе,
складишта грађевинског материјала, хладњаче, силоси), пословни објекти, магацини,
сервиси и услуге, производно занатство, трговина на велико, изложбено-продајни
салони, котларнице за производњу водене паре или производњу топле или вреле воде
снаге до 50MW, објекти за третман индустријског и осталог отпада у складу са
најбољим доступним технологијама, као и пратећи садржаји: угоститељска делатност,
спорт и рекреација и други објекти из секундарних и терцијалних делатности. У случају
функционисања слободне подзоне могуће је оснивати банке и друге финасијске
организације за пословање осигурања и реосигурања.
На простору обухваћеном планом, планира се изградња објеката за које се издаје
привремена грађевинска дозвола као што су асфалтне базе, фабрике бетона,
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привремене саобраћајнице и прикључци, градилишни камп, прикључци на комуналну
мрежу за потребе грађења или експолатације објекта, као и друга не поменута изградња
за коју се издаје привремена грађевинска дозвола.
Сва потребна инфраструктурна мрежа предвиђена је на јавној површини, између
саобраћајнице и тротоара, постављена на прописаној дубини, са оптималним
размацима.
Поред простора за јавне намене, највећи део простора радних зона предвиђен је за рад и
пословање. Заштитно зеленило предвиђено је ка државном путу Зрењанин-Београд и
по ободу комплекса.
Изградњи објеката на грађевинским парцелама претходи повезивање саобраћајница око
блокова и повезивање на примарну инфраструктуру.
Блокови
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Површина - Ха
1,91
1,82
1,82
1,84
1,92
2,05
1,64
1,61
1,44
1,44
1,44
1,44
1,30
1,69
1,13
1,03
1,00
1,04
0,85
0,94
1,07
1,10
1,79
1,25
1,54
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У наслову 2.3.1 Саобраћајна инфраструктура четврти и пети став се бришу.
У наслову 2.6 Локације прописане за даљу разраду, из петог става додаје се шести
став који гласи:
„За објекте за које се издаје привремена грађевинска дозвола не израђује се
Урбанистички пројекат“.
У наслову 2.7.3 Заштита од пожара, елементарних непогода и ратних разарања у
поднаслову Мере заштите од пожара, мења се текст и гласи:
„У погледу мера заштите од пожара и експлозија, обезбеђују се мере заштите од пожара и то:
-

изворишта снабдевања водом и капацитет водоводне мреже који обезбеђују довољно
количине воде за гашење пожара;
приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објеката;
безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије,
сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
могућности евекуације и спасавања људи.

Приликом пројектовања и изградње објеката , морају се обезбедити основни захтеви заштите
од пожара, тако да се у случају пожара:
-

очува носивост конструкције током одређеног времена
спречи ширење ватре и дима унутар објекта
спречи ширење ватре на суседне објекте
омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање

Приликом изградње објеката, испунити следеће услове у погледу мера заштите од пожара и
експлозија:
-

-

-

Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник РС
бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
Објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима
и запаљивим гасовима (Сл.гласник РС бр. 54/15);
Објекте градити у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту
индустријских објеката од пожара (Сл. гласник РС бр. 1/2018);
Објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл лист
СРЈ бр. 8/95);
Предвидети хидрантску мрежу, према Правилнику о тех.нормативима за хидррантску
мрежу за гашење пожара (Сл.гласник РС бр. 3/18);
Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о тех.норамтивима за
ел.инсталације ниског напона (Сл лист СФРЈ бр. 53, 54/88, 28/95) и Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл.лист СРЈ
бр. 11/96);
Уколико се планира изградња електроенергетских постројења и водова исте
реализовати у складу са Правилником о тех.норамтивима за заштиту ел.енергетских
постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ бр. 74/90), Правилником о техничким
нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајужим трафостаницама
(Сл.лист СФРЈ бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норамитива
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за заштиту нисконапонске мреже и припадајућих трафо станица (Сл.лист СФРЈ бр.
37/95).
Грађевински објекти у којима се производе, прерађују и држе запаљиве, експлозивне и сличне
материје, могу се градити само на таквим местима и на такав начин да се тиме не ствара
опасност од пожара и екплозије за друге објекте.
Предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна
документација од домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање
атеста, уз поштовање процедура признавања иностраних исправа о усаглашености у скалду са
Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл гласник РС бр.
36/09).
У поступку обједињене процедуре, прибавити услове у погледу мера заштите од пожара или
услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за сваки објекта и доставити на
сагласност пројекте за извођење објеката надлежном органу Министарства унутрашњих
послова, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, ради
провере примењености датих услова и усклађености са осталом техничком документацијом,
сходно одредбама Закона о планирању и изградњи, Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре (Сл. гласник РС бр. 22/15 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и Закона о
заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закони)“.

У наслову 3.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима
одређеним планом, иза другог става додаје се трећи став који гласи:
„На простору обухваћеном планом, планира се изградња објеката за које се издаје
привремена грађевинска дозвола као што су асфалтне базе, фабрике бетона,
привремене саобраћајнице и прикључци, градилишни камп, прикључци на комуналну
мрежу за потребе грађења или експолатације објекта, као и друга не поменута изградња
за коју се издаје привремена грађевинска дозвола“.
У наслову 3.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима
одређеним планом четврти став се брише.
У наслову 3.3 Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле, први став се брише.
У наслову 3.3 Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле, трећи став се мења и гласи:
„При изградњи управних, репрезентативних простора и портирница, трафо станица и
сл. регулациона и грађевинска линија могу да се поклопе“.
У наслову 3.11.1 Саобраћајна инфраструктура други став се мења и гласи:
„Изградња прикључака на грађевинске парцеле дефинисаће се условима управљача
пута за сваки појединачни случај.“
У наслову 3.11.4 Телекомуникациона инфраструктура иза последњег става додаје се
нови став који гласи:
„За прикључење објеката који се граде на основу привремене грађевинске дозволе
могућ је прилаз објектима ваздушном трасом, односно по стубовима. Након уклањања
објеката изграђених на основу привремене грађевинске дозволе и овако изграђена
мрежа биће уклоњена“.

ЗРЕЊАНИН, 2021

8

ДОКУМЕНТАЦИЈА

