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        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
   ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
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                На основу члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени  

гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
Закон,101/2016 – др закон и 47/2018), члана 77. 

Закона о буџетском систему (''Службени 

гласник РС'' бр. 54/2009, 73/10, 101/2010, 
101/2011, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 

108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 72/19 и 149/20) и члана 36. 
тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен 

текст), а на предлог Градског већа, Скупштина 

града Зрењанина, на седници одржаној 
29.06.2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У  

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА        

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ  
 

- Консолидовани завршни рачун - 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

 

 

 

Члан 1.  
 

 Утврђују се укупни приходи и примања 

са пренетим неутрошеним средствима и 
укупни расходи и издаци буџета града 

Зрењанина у 2020. години у следећим 

износима:  
I  Укупни приходи и примања са пренетим 

неутрошеним средствима 4.858.313 хиљада 

динара 

II  Укупни расходи и издаци 4.748.031 хиљада 
динара 

III Разлика (I - II)     110.282 хиљада динара 
 

Члан 2. 
 

  У Билансу стања на дан 31.12.2020. 

године (Образац 1.) утврђена је укупна актива 
у износу од 42.057.240 хиљаде динара и укупна 

пасива у износу од 42.057.240 хиљаде динара, 

као и ванбилансна актива у укупном износу од 

1.225.809 хиљада динара и ванбилансна пасива 
у укупном износу од 1.225.809 хиљада динара. 

  Структура активе и пасиве на нивоу 

категорије према економској класификацији у 
хиљадама динара: 

  АКТИВА: 

Економска 

класификација 

Опис Износ  

 

010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 35.085.520 

020000 Нефинансијска имовина у залихама 9.806 

110000 Дугорочна финансијска имовина 2.547.904 

120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, 
потраживања и краткорочни пласмани  

 
2.207.045 

130000 Активна временска разграничења 479.056 

 УКУПНА АКТИВА: 40.329.331 

35000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 1.225.809 
 

 ПАСИВА: 

Економска 

класификација 

Опис Износ 

210000 Дугорочне обавезе 147.864 

230000 Обавезе по основу расхода за запослене 41.691 

240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене 10.748 

250000 Обавезе из пословања 404.358 

290000 Пасивна временска разграничења 2.109.001 

310000 Капитал 37.505.387 
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320000 Утврђивање резултата пословања 110.282 

 УКУПНА ПАСИВА: 40.329.331 

350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 1.225.809 
 

Члан 3. 
 

 У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. 
године утврђени су:     

                                                           У хиљадама динара 
Ред. бр. Опис Редни број обрасца 2 Износ: 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине              

 
ОП 2001 

 
4.699.504 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за 

набавку нефинансијске имовине              

 

ОП 2131 

 

4.593.827 

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит                                    ОП 2346                   

4. Кориговање мањка прихода и примања -

буџетски дефицит 

а) увећан за: 

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који је коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године;               

- део новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине;        

- део пренетих неутрошених средстава из ранијих 

година коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године;  
- износ расхода и издатака за нефинансијску 

имовину, финансираних из кредита;                

- износ  приватизационих примања коришћен  за 
покриће расхода и издатака текуће године        

б) умањен за: 

- утрошена средстава текућих прихода и примања 
од продаје нефинансијске имовине за отплату 

обавеза по кредитима;  

- утрошена средстава текућих прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине          

 
 

 

 
 

ОП 2349 

 
ОП 2350 

ОП 2351 

 

 
ОП 2352 

 

ОП 2353 
 

 

 
 

ОП 2355 

ОП 2356 

 

 
 

 

 
 

158.809 

   
- 

- 

 

    
- 

       

- 
     

 

 
 

154.204 

-                                 

    

 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ               ОП 2357    110.282 
   

Структура прихода и примања на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама 

динара: 

Економска 

класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 3.190.834 

720000 Социјални доприноси 0 

730000 Донације и трасфери 946.844 

740000 Други приходи 434.700 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 23.110 

780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 

790000 Приходи из буџета 0 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 4.595.488 

810000 Примања од продаје основних средстава    11.501 

820000 Примања од продаје залиха 0 

840000 Примања од продаје природне имовине 92.515 

 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 104.016 

 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

4.699.504 
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Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 

Економска 

класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.276.682 

420000 Коришћење услуга и роба 2.078.188 

430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  

7.010 

450000 Субвенције 139.813 

460000 Донације, дотације и трансфери 416.366 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 144.041 

480000 Остали расходи 140.166 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 4.202.266 

510000 Основна средства                329.183 

520000 Залихе 2.560 

540000 Природна имовина 59.818 

 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

391.561 

 УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

4.593.827 
 

Члан 4. 
 

 У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3.) у периоду од 01. јануара до 

31. децембра 2020. године, утврђена су укупна примања у износу од  104.016 хиљада динара, укупни 
издаци у износу од 545.765 хиљада динара и мањак примања у износу од 441.749 хиљада динара.  

 Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији у 

хиљадама динара је следећа:  
 

ПРИМАЊА:  

Економска 

класификација 

Опис Износ 

810000 Примања од продаје основних средстава 11.501 

820000 Примања од продаје залиха 0 

830000 Примања од продаје драгоцености 0 

840000 Примања од продаје природне имовине 92.515 

910000 Примања од задуживања 0 

920000 Примања од продаје финансијске имовине 0 

 УКУПНА  ПРИМАЊА: 104.016 
 

 ИЗДАЦИ: 

Економска 

класификација 

Опис Износ 

510000 Основна средства 329.183 

520000 Залихе 2.560 

530000 Драгоцености 0 

540000 Природна имовина 59.818 

610000 Отплата главнице 154.204 

620000 Набавка финансијске имовине 0 

 УКУПНИ ИЗДАЦИ: 545.765 
 

  Мањак примања утврђен је у износу од 441.749 хиљада динара. 
 

Члан 5. 
 

 У Извештају о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. 

године, утврђени су  новчани приливи у износу од 4.699.504 хиљада динара,  новчани одливи у 
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износу од 4.748.031 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 116.370 хиљада 

динара. 
 Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу 

категорије према економској  класификацији у хиљадама динара је следећа: 
 

 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:  

Економска 

класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 3.190.834 

720000 Социјални доприноси 0 

730000 Донације и трансфери 946.844 

740000 Други приходи 434.700 

770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 23.110 

780000 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу  

 

0 

790000 Приходи из буџета 0 

810000 Примања од продаје основних  средстава 11.501 

820000 Примања од продаје залиха 0 

830000 Примања од продаје драгоцености 0 

840000 Примања од продаје природне имовине 92.515 

910000 Примања од задуживања 0 

920000 Примања од продаје финансијске имовине 0 

 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 4.699.504 
 

НОВЧАНИ ОДЛИВИ:  

Економска 

класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.276.682 

420000 Коришћење услуга и роба 2.078.188 

430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 

 

7.010 

450000 Субвенције 139.813 

460000 Донације, дотације  и трансфери 416.366 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 144.041 

480000 Остали расходи 140.166 

510000 Основна средства 329.183 

520000 Залихе 2.560 

530000 Драгоцености 0 

540000 Природна имовина 59.818 

610000 Отплата главнице 154.204 

620000 Набавка финансијске имовине 0 

 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 4.748.031 
 

  Мањак новчаних прилива утврђен је у износу од 48.527 хиљада динара. Салдо готовине на 
почетку године износи 215.799 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства 

у обрачуну у износу од 4.702.025 хиљада динара и коригованим одливом за исплаћена средства у 

обрачуну у износу од 4.801.454 хиљада динара, даје салдо готовине на крају године који износи 
116.370 хиљада динара.  

Члан 6. 
 

  У Извештају о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. 

године, утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива) у износу од 48.527 хиљада динара, 

између укупних прихода и примања у износу од 4.699.504 хиљаде динара и укупних расхода и 
издатака у износу од 4.748.031 хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне 

Покрајине, општине - града, ООСО, донација и осталих извора. 
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 УКУПНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:  

                                                                                                                 у хиљадама динара 

Економска 

класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 3.190.834 

720000 Социјални доприноси 0 

730000 Донације и трансфери 946.844 

740000 Други приходи 434.700 

770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 23.110 

780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  0 

790000 Приходи из буџета 0 

810000 Примања од продаје основних  средстава 11.501 

820000 Примања од продаје залиха 0 

830000 Примања од продаје драгоцености 0 

840000 Примања од продаје природне имовине 92.515 

910000 Примања од задуживања 0 

920000 Примања од продаје финансијске имовине 0 

 УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 4.699.504 
 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  
                                                                                                                   у хиљадама динара 

Економска класификација Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.276.682 

420000 Коришћење услуга и роба 2.078.188 

430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 7.010 

450000 Субвенције 139.813 

460000 Донације, дотације и трансфери 416.366 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 144.041 

480000 Остали расходи 140.166 

510000 Основна средства 329.183 

520000 Залихе 2.560 

530000 Драгоцености 0 

540000 Природна имовина 59.818 

610000 Отплата главнице 154.204 

620000 Набавка финансијске имовине 0 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 4.748.031 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
                 у хиљадама динара  

 О  П  И  С И  З  Н  О  С 

 Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 

(700000+800000) 

4.699.504 

 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (400000+500000) 4.593.827 

 Остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине (900000) 0 

 Извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 

(600000) 

 

154.204 

 Остварена разлика између текућих прихода  и примања и текућих расхода  и  

издатака (мањак новчаних прилива) 

 

48.527 
 

Члан 7. 
 

 Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на нивоу 
групе и по изворима финансирања, у хиљадама динара су следећи: 
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I   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

                 (У хиљадама динара) 

 

Број 

конта 

 

 

Опис 

Износ остварених прихода и примања  

Из 

донација 

 

Из осталих 

извора 
Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Приходи из буџета   

ООСО Укупно  

(од 5 до 10) 

Републике Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
2.348.810 2.211.080 0 0 2.211.080 0 0 0 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 110 1 0 0 1 0 0 0 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 902.060 838.719 0 0 838.719 0 0 0 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 119.300 103.689 0 0 103.689 0 0 0 

715 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ    

ТРГОВИНУ И  ТРАНСАКЦИЈЕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 40.000 37.345 0 0 37.345 0 0 0 

732 ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

13.972 

 

19.221 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

19.221 

 

0 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 
952.362 927.623 637.719 288.339 0 0 0 1.565 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  253.720 210.360 0 0 210.360 0 0 0 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
163.360 161.896 0 0 149.801 0 0 12.095 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 
44.200 40.803 0 0 40.803 0 0 0 

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 

ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 

 

5.586 

 

5.586 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5.586 

 

0 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
10.622 16.055 0 0 16.055 0 0 0 

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
0 0 0 0 0 0 0 0 

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

 

23.500 

 

23.110 

 

0 

 

0 

 

23.110 

 

0 

 

0 

 

0 

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
13.000 11.489 0 0 11.489 0 0 0 

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 
100 12 0 0 12 0 0 0 

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

0 0      0 
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Број 

конта 

 

 

Опис 

Износ остварених прихода и примања  

Из 

донација 

 

Из осталих 

извора 
Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Приходи из буџета   

ООСО Укупно  

(од 5 до 10) 

Републике Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА 
457.669 92.515 0 0 92.515 0 0 0 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
5.343.371 4.699.504 637.719 288.339 3.734.979 0 24.807 13.660 

 

Члан 8.  
 

Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи: 
 

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

                 (У хиљадама динара) 

 

Број 

конта 

 

 

Опис 

Износ извршених расхода и издатака   

Из 

донација 

 

Из осталих 

извора 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Расходи и издаци на терет буџета  

ООСО Укупно  

(од 5 до 10) 
Републике Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
1.005.068 997.756 832 3.424 993.500 0 0 0 

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
169.230 166.249 139 570 165.540 0 0 0 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 7.832 6.271 0 0 6.271 0 0 0 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
56.080 52.959 0 0 52.959 0 0 0 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 32.808 31.723 0 212 31.511 0 0 0 

416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
23.002 21.724 0 0 21.724 0 0 0 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 375.144 312.147 7.856 9.197 252.883 0 6 42.205 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 19.167 15.714 49 5.762 9.882 0 0 21 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 534.201 470.682 19.069 11.562 424.236 0 7.552 8.263 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 828.789 776.719 480.485 3.616 254.341 0 241 38.036 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 577.363 421.313 553 26.316 387.345 0 0 7.099 
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Број 

конта 

 

 

Опис 

Износ извршених расхода и издатака   

Из 

донација 

 

Из осталих 

извора 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Расходи и издаци на терет буџета  

ООСО Укупно  

(од 5 до 10) 
Републике Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОДРЖАВАЊЕ  

426 МАТЕРИЈАЛ 102.986 81.613 350 4.726 73.405 0 0 3.132 

441 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ 

КАМАТА 
7.100 6.982 0 0 6.982 0 0 0 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
100 28 0 0 28 0 0 0 

 

451 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ  

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

164.100 

 

139.813 

 

45.327 

 

0 

 

94.486 

 

0 

 

0 

 

0 

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 
2 0 0 0 0 0 0 0 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ  
484.907 407.832 0 192.116 215.716 0 0 0 

464 ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 

 

4.046 

 

3.513 

 

1.191 

 

0 

 

2.242 

 

0 

 

0 

 

80 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
5.093 5.021 0 0 5.021 0 0 0 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 
181.898 144.041 959 82 129.546 0 5.311 8.143 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
137.224 98.815 0 0 98.172 0 0 643 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ  
14.992 13.182 0 0 12.987 0 0 195 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  
28.860 27.809 0 0 27.335 0 0 474 

 

485 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

 

361 

 

360 

 

0 

 

0 

 

360 

 

0 

 

0 

 

0 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 
456.484 282.779 11.230 2.308 245.165 0 4.495 19.581 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 59.887 43.653 0 4.883 20.735 0 6.720 11.315 

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И  

ОПРЕМА 
2.367 2.296 0 0 1.644 0 0 652 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 762 455 0 0 455 0 0 0 

522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 860 857 0 340 517 0 0 0 

523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 1.923 1.703 0 0 1.703 0 0 0 
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Број 

конта 

 

 

Опис 

Износ извршених расхода и издатака   

Из 

донација 

 

Из осталих 

извора 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Расходи и издаци на терет буџета  

ООСО Укупно  

(од 5 до 10) 
Републике Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПРОДАЈУ 

541 ЗЕМЉИШТЕ 65.680 59.818 0 0 59.818 0 0 0 

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА  
154.210 154.204 0 0 154.204 0 0 0 

 УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
5.502.526 4.748.031 568.040 265.114 3.750.713 0 24.325 139.839 

 

III  УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА                     

                 (У хиљадама динара) 

 

Број 

конта 

 

Опис 

Остварени приходи и примања и расходи и издаци  

Из 

донација 

 

Из 

осталих 

извора 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања 

Из буџета  

ООСО Укупно  

(од 5 до 10) 

 

Републике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

5.343.371 4.699.504 637.719 288.339 3.734.979 0 24.807 13.660 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
5.348.316 4.593.827 568.040  265.114 3.596.509 0 24.325 139.839 

 Вишак прихода и примања  - буџетски 

суфицит 
0 105.677 69.679 23.225 138.470 0 482 0 

 Мањак прихода и примања -  буџетски 

дефицит 
4.945 0 0 0 0 0 0 126.179 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 

И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

154.210 154.204 0 0 154.204 0 0 0 

 ВИШАК ПРИМАЊА  0 0 0 0 0 0 1 

 МАЊАК ПРИМАЊА 154.210 154.204 0 0 154.204 0 0 0 

 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 0 0 69.679 23.225 0 0 482 0 

 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 159.155 48.527 0 0 15.734 0 0 126.179 
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Члан 9. 
 

 Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета града Зрењанина утврђени су у 

следећим износима, и то: 
                                                                                                                    У хиљадама динара  

ОПИС Економска  

класификација 

Остварење у  

2019. години 

1 2 3 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 4.699.504 

1. Текући приходи 7 4.595.488 

2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 104.016 

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 0 

3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 4.748.031 

4. Текући расходи 4 4.202.266 

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 391.561 

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 

6  

154.204 

6.1. Набавка финансијске имовине 62  

III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(7+8+9)-(4+5+6) -48.527 

IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 105.677 

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ  

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (IV+(3.1-6.1)) 

(7+8)-(4+5)+(92-62) 105.677 

  

Буџетски суфицит, као разлика између укупног 
износа текућих прихода,  примања остварених 

по основу продаје нефинансијске имовине и 

укупног износа текућих расхода и издатака за 
набавку нефинансијске имовине, утврђен је у 

износу од  105.677 хиљаде динара. 

 Укупан фискални суфицит је једнак 

буџетски суфицит/дефицит, коригован за 
издатке за набавку финансијске имовине и 

примања од продаје финансијске имовине. 

Укупни фискални суфицит износи  105.677 
хиљада динара.  
   

  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 10.  
 

 Завршни рачун буџета града Зрењанина 
садржи:  

1. Биланс стања (Oбразац 1.) на дан 31.12.2020. 

године;  
2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.) у 

периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године;  
3. Извештај о капиталним издацима и 

примањима (Образац 3.) у периоду 01.01.2020. 

до 31.12.2020. године; 

4. Извештај о новчаним токовима (Образац 4.) 
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

5.  Извештај о извршењу буџета (Образац 5.) у 
периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 

године;  

6. Објашњење великих одступања између 
одобрених средстава и извршења Одлуке о 

буџету града Зрењанина за период јануар – 

децембар 2020. године;  

7. Извештај о примљеним донацијама у 
периоду јануар – децембар 2020. године; 

8. Извештај о примљеним домаћим кредитима, 

и извршеним  отплатама дугова у периоду 
јануар – децембар  2020. године;  

9. Извештај о коришћењу средстава из текуће и 

сталне буџетске резерве за период јануар – 

децембар; 
10. Извештај о гаранцијама датим у току 

фискалне године у периоду јануар – децембар 

2020. године; 

Члан 11.  
 

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

града Зрењанина за 2020. годину је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 12.  
 

 Одлуку о завршном рачуну буџета 
града за 2020. годину, заједно са Извештајем о 

извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 

2020. годину доставити Министарству 
финансија, најкасније до 01. јула 2021. године.  
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Члан 13.  
 

 Ова Одлука ће се објавити у 

''Службеном листу града Зрењанина''.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН                    

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-83-1/21-I 
Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

60 
На основу члана 35. став 7. 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-др. Закон, 9/20 и 

52/21,  у даљем тексту: Закон) и члана 36. тачка 

5. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

Скупштина града Зрењанин, на седници 

одржаној 29.06.2021. године, донела  
 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ 

ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК I'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана 

детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' 
у Зрењанину (у даљем тексту: План) ради 

просторног уређења, а у складу са Законом 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-др. Закон, 9/20 и 

52/21) и Одлукoм о изради Измена и допуна 
Плана детаљне регулације радне зоне 

''Југоисток I'' у Зрењанину (''Службени лист 

града Зрењанина'' број 2/21). 
 

Члан 2. 
 

План је одштампан уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. План се састоји од 
текстуалног дела. Текстуални део Плана 

објављује се у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 

Члан 3. 
 

Аналитичко документациона основа са 

прилозима и условима надлежних органа и 

организација на којој се заснива План, чува се 

у: 
- органу управе – Одељењу за урбанизам,  

- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 

План се објављује и у електронском 
облику  и доступан је путем интернета на 

званичном сајту града Зрењанина:  

www.zrenjanin.rs и у Централном регистру 

планских докумената Републичког геодетског 
завода: www.planskidokumeti.gov.rs. 
 

Члан 4. 
 

Потписивање, оверавање, достављање и 

архивирање вршиће се у складу са одредбама 

Закона.  
План је 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 

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин - 2 (два) примерка 
 

Члан 5.  
 

 Право на непосредан увид у графичке 
прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и 

физичка лица. Прилози се налазе у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам 

града Зрењанина,  
- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин. 

Члан 6. 
 

 Текстуални део Плана објављује се у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 

 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: 06-83-2/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

 

http://www.zrenjanin.rs/
http://www.planskidokumeti.gov.rs/
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- 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

 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. 
 

 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 140-501-

338/2021-05, од 22.03.2021. 

- Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације у Зрењанину – Одсек за 

превентивну заштиту, број 09.12.1-217-

3305/2021, 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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 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 

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 
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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 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  Зрењанин-

Београд (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, 
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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, 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 Површина - Ха 

7 1,91 

8 1,82 

9 1,82 

10 1,84 

11 1,92 

12 2,05 

13 1,64 

14 1,61 

15 1,44 

16 1,44 

17 1,44 

18 1,44 

19 1,30 

20 1,69 

21 1,13 

22 1,03 

23 1,00 

24 1,04 

25 0,85 

26 0,94 

27 1,07 

28 1,10 

29 1,79 

30 1,25 

31 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 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 
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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“.     
 

61 
На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон , 9/2020 и 52/21) и члана 36. тачка 5. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 

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

Скупштина града Зрењанин, на седници 

одржаној 29.06.2021. године, донела  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

''МАЛА АМЕРИКА'' У ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Мала Америка'' у 
Зрењанину (у даљем тексту: План) ради 

просторног уређења, а у складу са Законом о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

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

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
др. закон, 9/2020 и 52/21 у даљем тексту: 

Закон) и Одлукoм о изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације ''Мала Америка'' у 
Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 32/19).  

Члан 2. 
 

План је одштампан уз ову Одлуку и 
чини њен саставни део. План се састоји од 

текстуалног дела и графичког дела. Текстуални 

део Плана објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
  

 Графички део Плана садржи: 
 

1. Kарта бр. 3: План претежне намене 
простора 

2. Карта бр. 4: Саобраћајно решење са 

регулационим линијама улица и површина 
јавне намене и нивелационим котама 

раскрсница улица и површина јавне намене 

и зонама ограничења 
 

Члан 3. 
 

 Аналитичко документациона основа са 

прилозима и условима надлежних органа и 
организација на којој се заснива План, чува се 

у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам,  
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 

План се објављује и у електронском 

облику  и доступан је путем интернета на 

званичном сајту града Зрењанина:  
www.zrenjanin.rs и у Централном регистру 

планских докумената Републичког геодетског 

завода: www.planskidokumeti.gov.rs  
 

 

 

 

http://www.zrenjanin.rs/
http://www.planskidokumeti.gov.rs/
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Члан 4. 
 

Потписивање, оверавање, достављање и 

архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Закона.  

План је 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 

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин 

- 2 (два) примерка 
 

Члан 5.  
 

 Право на непосредан увид у графичке 
прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и 

физичка лица. Прилози се налазе у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам 
града Зрењанина,  

- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 
 

Члан 6. 
 

 Текстуални део Плана објављује се у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 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: 06-83-3/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

- 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

 Изради измена и допуна Плана 

генералне регулације ''Мала Америка'' у 
Зрењанину приступило се на основу Одлуке о 

изради измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Мала Америка'' бр. 06-129-9/19-I 
(Сл. лист града Зрењанина бр. 32/19). 

 За измену и допуну Плана генералне 

регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину 
донето је Решење о неприступању изради 

стратешке процене утицаја измена и допуна 

Плана Генералне регулације ''Мала Америка'' у 

Зрењанину на животну средину бр. 501-138/19-
IV-05-01 (Сл. лист града Зрењанина бр. 32/19). 

 Правни основ за израду измена и 

допуна Плана генералне регулације ''Југоисток 
'' 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 генералне  регулације „Мала 

Америка“ (Сл. лист града Зрењанина, број  
32/19), 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 ''Мала 

Америка'' у Зрењанину је Просторни план 
града Зрењанина (Службени лист града 

Зрењанина, број 11/11 и 32/15) 

 Општи циљеви израде измена и допуна 

Плана се односе на: 
- Преиспитивање и усклађивање планираних 

намена површина и дефинисаних 

урбанистичких параметара; 
- Стварање планских могућности за 

унапређење коришћења постојећих и 

изградњу нових садржаја; 
- Преиспитивање правила уређења и 

грађења; 

- Преиспитивање мера за спровођење Плана. 

 Услови који су добијени од надлежних 
предузећа, институција и завода уграђени су у 

измене и допуне Плана и то: 

- SBB, Српске кабловске мреже д.о.о. број 
0021/ТП,  од 15.03.2021. 

- Телеком Србија, број а335-65723/1-2021 од 

09.03.2021. 

- Транспортгас Србија“, доо Нови Сад РЈ 
„Транспорт“, Зрењанин, број 02-04-10/24 

од 26.02.2021. 

- „Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин, 
број 200/2 од 24.02.2021. 

- Покрајински завод за заштиту природе, 

Нови Сад, бр. 4/2021 од 19.03.2021. 
- Покрајински секретаријат за урбанизам и 

заштиту животне средине, број 140-501-

298/2021-05, од 15.03.2021. 

- Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

број 140-325-197/2021-4, од 02.03.2021. 

- Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
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ванредне ситуације у Зрењанину – Одсек за 

превентивну заштиту, број 09/12/1 број 
217-2578/2021, од 03.03.2021. 

- Република Србија, Министарство одбране, 

Сектор за материјалне ресурсе упрва за 
инфраструктуру, број 3005-2, од  од 

02.03.2021. 

- Покрајински секретаријат за здравство, 

Сектор за санитарни надзор и јавно 
здравље одељење у Зрењанину, број 138-

53-00037-1/2021, од 12.03.2021. 

- Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, Нови Сад, број 

143-310-116/2021-03, од 11.03.2021. 

- Туристичка организација града Зрењанина, 

бр. 132 од 24.02.2021.  
- ЈП „Пошта Србије“ – Регионална радна 

јединица „Суботица, Зрењанин, Сомбор 

Кикинда“ – Подручна јединица 
„Зрењанин“, број 2021-33281/2 од 

01.03.2021. 

- ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, 

бр. 10/040 од 23.02.2021. 
- ЈВП „Воде Војводине“ I-318/4-21, 

примљено 15.03.2021.  

- Одељење за привреду-одсек за заштиту и 
унапређивање животне средине, број 501-

1-27/2021-IV-08-04 од 23.02.2021. 
 

 2 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У 

ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
 

 У свим деловима текста где је наведена 

најмања површина једне стамбене јединице 
27,5 m2 нето површине, треба да пише 26,0 m2. 

 У наслову 2.1.3.1 Зона становања у 

поднаслову социјално становање брише се 
други став. 

 У наслову Биланс површина 

грађевинског земљишта, мења се табела и 

гласи: 
 

 

Табела: Биланс површина грађевинског земљишта  

р.бр. Грађевинско земљиште у 

грађевинском подручју 

површина 

постојеће 

(ha) 

% површина 

планирано 

(ha) 

% 

површине за јавне намене 

1. јавни објекти 10,20 16,04 10,20 16,04 

2. спорт и рекреација 1,05 1,65 1,05 1,65 

3. јавно зеленило 1,87 2,94 2,33 3,66 

4. водене површине 3,23 5,08 3,23 5,08 

5. Јавне површине (улице, тргови, плажа, 

паркинзи 

10,86 17,09 13,11 20,65 

 УКУПНО 27,21 42,80 29,94 47,08 

површине за остале намене 

6. вишепородично становање са 

заједничким блоковским површинама 

8,60 13,52 5,95 9,36 

7. мешовито становање 10,34 16,26 9,08 14,25 

8. породично становање 13,07 20,55 14,00 22,15 

9. пословно-услужна намена - - 0,19 0,29 

10. верски објекат-Реформаторска црква  0,45 0,71 0,45 0,71 

11. спорт и рекреација  0,32 0,50 0,32 0,50 

12. станица за снабдевање погонским 

горивом 

0,16 0,25 0,16 0,25 

 УКУПНО 32,94 51,79 30,21 47,51 

посебна намена 

13. касарна „Светозара Марковића – Тозе“ 3,25 5,11 3,25 5,11 

14. дом војске 0,12 0,19 0,12 0,19 

15. кат. парцела бр.5889 0,07 0,02 0,07 0,02 

 УКУПНО 3,44 5,41 3,44 5,41 
 

р.бр. Грађевинско земљиште у 

грађевинском подручју 

површина 

постојеће (ha) 

% површина 

планирано (ha) 

% 

1. површине за јавне намене 27,21 42,79 29,94 47,08 

2. површине за остале намене 32,94 51,79 30,29 47,51 

3. посебна намена 3,44 5,41 3,44 5,41 

 УКУПНО 63,59 100 63,59 100 
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У наслову 2.1.6.1 Саобраћајна инфраструктура 

у поднаслову Инфраструктура друмског 

саобраћаја мења се текст и гласи: 

 Инфраструктура друмског саобраћаја 
 Улична мрежа на простору 

обухваћеним Планом категорисана је у складу 

са Уредбом о критеријумима за категоризацију 
јавних путева (''Службени гласник РС'' бр. 

33/19) на: 

- примарне улице I реда, 
- примарне улице II реда, 

- секундарне улице, 

- терцијарне улице. 

 Улична мрежа формирана је тако да 
садржи саобраћајну и осталу инфраструктуру. 

 Саобраћај на уличној мрежи регулисан 

је саобраћајном сигнализацијом. 
 Улична мрежа формирана је тако да 

садржи саобраћајну и осталу инфраструктуру. 

 Саобраћај на уличној мрежи регулисан 

је: хоризонталном, вертикалном и светлосном 
сигнализацијом. 

 Примарне улице I реда су оне улице 

које су истовремено трасе државних путева 
који пролазе кроз град. 

 На простору обухваћеним Планом то је: 

 - улица Бригадира Ристића која је 
уједно и део трасе државног пута IБ реда бр. 12 

и део трасе државног пута IБ реда бр. 13. 

 Задржавају се постојећи, изграђени, 

прикључци на државним путевима IБ реда бр. 
12 и 13, а изградња нових је могућа уз 

прибављање услова надлежног предузећа. 

 Примарне улице II реда повезују 
примарне улице I, повезују делове града са 

примарним улицама I реда и повезују 

међусобно делове града. 
 На простору обухваћеним Планом то су 

улице: Змај Јовина и улица Народне Омладине 

(од Змај Јовине ка Малом мосту). 

 Елементи попречног профила 
примарних улице II реда су: 

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 

3m по траци; 
- обострани ивичњаци; 

- обострани зелени заштитни појас 

минималне ширине 1m; 

- обострани тротоари минималне ширине 1,5 
m, а код реконструкције постојећих улица - 

II реда ширина ће бити одређена у 

функцији просторних могућности; 
- обострани или једнострани попречни пад 

минимално 2%; 

- у зони раскрсница траке за престројавање; 
- аутобуска стајалишта; 

- одводњавање затвореном кишном 

канализацијом. 

 Примарне улице II реда треба да буду 

оспособљене да поднесу осовинско оптерећење 
од најмање 11,5t / осовини. 

 На овим улицама где постоје просторне 

могућности, дозвољена је и изградња 
обостраних бициклистичких стаза минималне 

ширине 1,50 m. 

 Секундарне улице повезују примарне 
улице  II реда и повезују урбанистичке 

садржаје са примарним улицама. 

 На простору обухваћеним Планом то су 

улице: Стевице Јовановића и Народне 
Омладине (од Змај Јовине ка Језеру 1). 

 Елементи попречног секундарних 

улица  су: 
- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 

3m по траци; 

- обострани ивичњаци; 

- обострани или једнострани тротоари у 
зависности од просторних могућности или 

у зависности од намене, минималне 

ширине 1,5 m, а код реконструкције 
постојећих секундарних улица ширина ће 

бити одређена у функцији просторних 

могућности; 
- обострани или једнострани попречни пад 

минимално 2%; 

- обострани дрвореди или зелени заштитни 

појасеви ширине у функцији просторних 
могућности; 

- одводњавање затвореном кишном 

канализацијом. 
 Ако просторни услови омогућавају, 

дозвољено је да попречни профил садржи: 

- обостране бициклистичке стазе минималне 
ширине 1.50 m; 

- аутобуска стајалишта. 

 Терцијарне улице чине најбројнију 

категорију улица које повезују секундарне 
улице, повезују међусобно урбанистичке 

садржаје и повезују урбанистичке садржаје са 

секундарним улицама. 
 Преостале, ненабројане улице у оквиру 

обухвата Плана припадају овој групи. 

 Елементи попречног профила 

терцијарних  улица  су: 
- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 

3m по траци, изузетно, ради заштите 

амбијенталних или историјских целина, као 
и због ограничених просторних могућности 

могу се дозволити и једносмерне улице са 

коловозом минималне ширине 3m; 
- обострани ивичњаци; 
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- обострани или једнострани тротоари 

минималне ширине 1,5 m; 
- обострани или једнострани попречни пад 

минимално 2%; 

- обострани дрвореди или зелени заштитни 
појасеви ширине у функцији просторних 

могућности; 

- одводњавање затвореном кишном 

канализацијом. 
 Могуће је да поједине терцијарне улице 

буду намењене кретању искључиво једног вида 

саобраћаја. 
 На простору обухваћеним Планом 

планира се: 

- изградња продужетка улице Жарка 

Зрењанина (нова терцијарна улица). 
 Бициклистичке стазе могу се градити и 

у оквиру попречних свих улица, уколико 

просторне могућности то дозвољавају.  
 Пешачке површине (стазе и тротоари) 

су саставни елементи попречног профила свих 

градских улица. Оне се обавезно физички 
издвајају у посебне површине, заштићене од 

осталих видова моторног саобраћаја. Ширина 

тротоара зависи од категорије улице и 

просторних могућности, с тим да је за све 
категорије улица дефинисана минимална 

ширина тротоара. 

 На простору обухваћеним Планом 
паркирање је организовано на следећи начин: 

- у зонама породичног становања – 

паркирањем у оквиру сопствених парцела; 
- у зонама вишепородичног и мешовитог 

становања – изградњом паркиралишта на 

јавним површинама и изградњом паркинг 

гаража у приватном власништву; 
 На јавним површинама где то услови 

дозвољавају, и ако није приказано у графичким 

прилозима, могућа је изградња нових паркинг 
места уз обавезно задржавање и заштиту 

постојећег дрвећа, а у складу са стандардом 

SRPS U.S4.234. У складу са чланом 4. Закона о 

путевима мостови су путни објекти и као такви 
су саставни део јавних путева, односно улица. 

На простору обуваћеним Планом то су Мали 

мост, мост у Змај Јовиној улици, мост преко 
Језера 1 и Мост на сувом. 

 Све постојеће гараже изграђене у 

оквиру заједничких међублоковских површина 
(јавних површина) задржавају, ако су изграђене 

у складу са Правилником о техничким 

захтевима за заштиту гаража за путничке 

аутомобиле од пожара и експлозије (Службени 
лист СЦГ 31/2005) и другим стандардима и 

прописима који регулишу ову област. 

 Приликом изградње, реконструкције, 
одржавања свих елемената (улице, мостови, 

тротоари, пешачке стазе и тротоари, 

бициклистичке стазе, паркиралишта и сл) који 
чине мрежу друмског саобраћаја неопходно је 

поштовати и: 

- Закон о планирању и изградњи; 
- Закон о путевима; 

- Правилник о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама; 

- Закон о безбедности саобраћаја на 
путевима,  

- услове надлежних предузећа, као и  

- све друге законе, правилнике, стандарде 

који регулишу предметну област. 
 У наслову 2.2.2 Локације за које се 

обавезно израђује урбанистички пројекат 

односно расписује конкурс,  брише се шести 
став. 

 У наслову 2.3.1 Правила грађења за 

зоне породичног становања у поднаслову 
Врста и намена објеката који се могу градити 

иза последњег става додаје се став који гласи: 

 „На постојећим грађевинским  

парцелама на  којима је већи број стамбених 
јединица, задржава се постојећи број 

стамбених јединица“. 

 У наслову 2.3.1 Правила грађења за 
зоне породичног становања у поднаслову 

Положај објекта у односу на регулацију и у 

односу на границе грађевинске парцеле, пети 
став се мења и гласи: 

 „Уколико се постојећи објекат који се 

уклања налази на међи или на удаљености 

мањој од прописане, могућа је  изградња новог 
објекта на међи или на удаљености мањој од 

планом прописане, исте спратности, у дужини 

постојећег зида, без сагласности суседа, али 
отварање отвора на фасади према суседу није 

могућа, без сагласности суседа“. 

 У наслову 2.3.1 Правила грађења за 

зоне породичног становања у поднаслову 
Најмања међусобна удаљеност објеката, други 

став се мења и гласи: 

 „Главни објекат, објекат производног 
занатства и магацини за пословне услуге који 

се граде у дну парцеле мора бити удаљен min. 

0,6 m бочне границе парцеле, односно min. 2,4 
m од наспрамне бочне и задње границе 

парцеле. Помоћни објекти који се граде у дну 

парцеле морају бити удаљени min. 0,6 m од 

задње границе парцеле и бочних граница 
парцеле. 

 У наслову 2.3.3 Правила грађења за 

зоне вишепородичног становања у поднаслову 
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Највећа дозвољена спратност иза другог става 

додаје се став који гласи:  
„У урбанистичкој целини 4 у намени 

вишепородично становање на кат. парелама 

преко 3000 m2 могућа је изградња 
вишепородичних стамбених објеката висине до 

30 m. Зависно од облика парцеле објекти се 

могу постављати у два низа (један ка Улици 

Бригадира Ристића, а други ка језеру). Објекти 
у низу моги имати различиту спратност 

(висину). За изградњу ових објеката обавезна 

су геомеханичка истраживања носивости 
земљишта пре израде Урбанистичког 

пројекта“. 

 У наслову 2.3.3 Правила грађења за 

зоне вишепородичног становања у поднаслову 
Услови и начин обезбеђења приступа парцели 

и простора за паркирање,  мења се текст  и 

гласе: 
 „Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња објеката из ове намене могу 

имати приступ парцели директно са јавног пута 
или индиректно. 

 Грађевинске парцеле на којима се 

планира изградња објеката из ове намене, а 

имају директан приступ са јавног пута, морају 
имати минимално један колски приступ-

прикључак прилазног пута на јавни пут, 

ширине од 3,5 до 7 m. Остале елементе колског 
приступа-прикључка прилазног пута на јавни 

пут (радијус прикључка прилазног пута, 

коловозну конструкцију, услове одводњавања 
и сл) одређује управљач условима за сваки 

појединачни случај изградње. 

 Све грађевинске парцеле у овој намени 

могу имати више колских приступа-
прикључака прилазних путева на јавни пут, уз 

услове управљача за сваки појединачни случај 

изградње. 
 Колске приступе-прикључке прилазних 

путева на јавни пут реализовати тако да немају 

штетне последице за несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја. 
 Тротоар испред парцеле на јавној 

површини, по завршетку изградње, вратити у 

првобитан положај тако да се кота нивелете и 
материјали ускладе са постојећим тротоарима и 

са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката 
којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама (Службени гласник Републике 

Србија, бр. 22/2015). 
 Простор за паркирање возила је 

потребно обезбедити у оквиру сопствене 

парцеле, по принципу један стан-једно паркинг 
место. 

 Изградити паркинг места у складу са 

стандардом SRPS U.S4.234:2005. 
 Паркинг места изградити од растер 

коцки. 

 Ако се планира гаража она може бити у 
оквиру објекта у сутеренској, подрумској или 

приземној етажи.  

 Приликом планирања простора за 

паркирање возила за пословне и 
вишепородично стамбено - пословне објекте, 

потребно је поштовати и следеће нормативе: 

- пословна установа - једно ПМ на 70 m² 
корисног простора; 

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² 

корисног простора; 

- угоститељски објекат - једно ПМ на 
користан простор за осам столица 

- стандарде приступачности - у складу са 

Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње 

објеката којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама 

(''Службени гласник РС'' бр. 22/15). 

 Изузетно за пословне и вишепородично 

стамбено - пословне објекте, може се 
дозволити да се део паркинга за пословне 

садржаје може предвидити на јавној површини 

или у јавној гаражи, уколико постоје просторне 
могућности. У овом случају потребно је 

прибавити услове управљача за сваки 

појединачни случај изградње и склопити 
уговор са надлежним органом града 

Зрењанина, а паркинг места градити према 

следећим правилима: 

- паркинг места градити у складу са 
стандардом SRPS U.S4.234:2005; 

- паркинг места формирати искључиво на 

јавној површини испред парцеле; 
- паркинг места се израђују од растер плочи; 

- растер плоче не постављају се око стабала 

дрвећа у пречнику мањем од 1 m. 

 Уколико се граде објекти који су 
допуна постојећих блокова вишепородичног 

становања, где се парцеле формирају у 

површини објеката са заштитним тротоаром, 
паркирање - гаражирање је могуће обезбедити 

у оквиру објекта, сутеренске или приземне 

етаже и на јавној површини, односно 
заједничким блоковским површинама, а према 

просторним могућностима, склапањем уговора 

са надлежним органом града Зрењанина. 

 Уколико се приликом изградње 
објеката у зони вишепородичног становања не 

може обезбедити потребан броја паркинг 

места, иста или део њих решити у складу са 
одговарајућом градском одлуком“. 



  Страна 378                Број 16                  Службени лист града Зрењанина                    29. јун 2021. год.  

62 

На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

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

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон, 9/2020 и 52/21) и члана 36. тачка 5. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

Скупштина града Зрењанин, на седници 

одржаној 29.06.2021. године, донела  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

АРАДАЦ  
 

Члан 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ДОНОСИ СЕ  План генералне 

регулације насељеног места Арадац (у даљем 
тексту: План) ради просторног уређења, а у 

складу са Законом о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/21 у даљем тексту: Закон), Просторним 

планом града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Одлукoм 
о изради Плана генералне регулације 

насељеног места Арадац (''Службени лист 

града Зрењанина'' број 29/13). 
 

Члан 2. 
 

План је одштампан уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. План се састоји од 
текстуалног дела и графичког дела. Текстуални 

део Плана објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''.  
 Графички део Плана садржи: 

1. Извод из Просторног плана града 

Зрењанина (намена простора) 

2. Граница плана и обухват постојећег 

грађевинског подручја са постојећом 
претежном наменом површина 

3. Граница плана и граница планираног 

грађевинског подручја са поделом на 
карактеристичне целине 

4. Граница плана и граница планираног 

грађевинског подручја са претежном 
планираном наменом површина 

5. Регулационо – нивелациони план 

6. Планирана генерална решења за трасе, 

коридоре и капацитете за енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру 

7. Начин спровођења плана, културна добра у 

обухвату плана и зоне заштите 
 

Члан 3. 
 

 Аналитичко документациона основа са 

прилозима и условима надлежних органа и 
организација на којој се заснива План, чува се 

у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам,  
- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин. 
 

 План се објављује и у електронском 

облику  и доступан је путем интернета на 

званичном сајту града Зрењанина:  
www.zrenjanin.rs и у Централном регистру 

планских докумената Републичког геодетског 

завода: www.planskidokumeti.gov.rs. 
 

Члан 4. 
 

Потписивање, оверавање, достављање и 

архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Закона.  

План је 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 

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин 
- 2 (два) примерка 

 

Члан 5.  
 

 Право на непосредан увид у графичке 

прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и 

физичка лица. Прилози се налазе у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам 
града Зрењанина,  

- ''Јавном предузећу за урбанизам'' 

Зрењанин. 

Члан 6. 
 

 Ступањем на снагу овог Плана ставља 

се ван снаге Урбанистички план МЗ Арадац 

(„Међуопштински сл. лист Зрењанин, бр. 8/89, 

11/03) и Одлука о спровођењу Урбанистичког 
плана МЗ Арадац („Сл. лист општине 

Зрењанин“ бр. 3/91). 

http://www.zrenjanin.rs/
http://www.planskidokumeti.gov.rs/
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Члан 7. 
 

 Текстуални део Плана објављује се у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 
 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: 06-83-4/21-I 
Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

- 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

 Изради Плана генералне регулације 
приступило се на основу Одлуке о изради 

Плана генералне регулације насељеног места 

Арадац бр. 06-170-4/13-I  (Сл. лист града 
Зрењанина бр. 29/13). 

 Одлуком Одељења за урбанизaм 

Градске управе града Зрењанина бр. 501-

178/13-IV-05-01, одлучено је да се приступи 
изради стратешке процене утицаја Плана 

генералне регулације насељеног места Арадац 

на животну средину и донета је Одлука о 
приступању изради стратешке процене утицаја 

плана генералне регулације насељеног места 

Арадац на животну средину ( ''Службени лист 
града Зрењанина'' бр. 29/13). 

 Носилац израде плана је Градска управа 

града Зрењанина - Одељење за урбанизам, а 

израда плана уступљена је ''ЈП за урбанизам" 
Зрењанин. 

 Планом генералне регулације 

насељеног места Арадац дефинисаће се 
границе плана и обухват грађевинског 

подручја, подела простора на посебне 

карактеростичне целине, претежна намена 

земљишта по зонама, регулационе и 
грађевинске линије, нивелационе коте јавних 

површина (нивелациони план), попис парцела 

за јавне површине, коридори и капацитети за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, услови и мере заштите 

природних и културних добара, животне 
средине и живота и здравља људи, заштита од 

елементарних непогода, хаварија, пожара и 

потреса, локације за које се обавезно израђују 

урбанистички пројекти, правила уређења и 
правила грађења по зонама и други елементи 

значајни за спровођење Плана. 

 Циљ доношења предметног Плана је да 

се: 
- унапреди просторна организација, 

градитељско наслеђе и омогући развијање 

насеља; 
- дестимулише непланско и нерационално 

коришћење земљишта; 

- омогући уређење неизграђених површина; 

- интегришу просторне структуре 
различитих намена у циљу 

рационализације коришћења простора и 

побољшања квалитета живота; 
- обезбеде довољне површине зеленила у 

циљу хуманизације простора и стварању 

повољне микроклиме за живот и рад људи; 

- утврде критеријуми и нивои опремљености 
земљишта за одређене намене, као и други 

релевантни параметри; 

- обезбеде површине за развој, комуналну 
опремљеност, функционалну повезаност и 

комплементарност са другим функцијама; 

- валоризује архитектонско и урбано наслеђе 
и ревитализују напуштене и недовољно 

коришћене површине; 

- ревитализују и унапреде јавне површине; 

- преиспита важећа планска документација, 
као и да се утврде зоне за које је обавезна 

даља разрада; 

- дефинише јавни интерес; 
- заштити и унапреди животна средина; 

- дефинишу правила уређења и грађења за 

издавање локацијских услова и 
грађевинске дозволе. 

 За израду Плана генералне регулације 

насељеног места Арадац прибављени су услови 

ималаца јавних овлашћења. 
 

 2 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

 Правни основ за израду Плана 

генералне регулације насељеног места Арадац: 

 - Закон о планирању и изградњи 
(''Службени 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 - 
др. закон и 9/2020); 

 - Правилник о садржини, начину и 

поступку израде планских докумената 
просторног и урбанистичког планирања 

(''Службени гласник РС'' бр. 32/19); 

 - Одлука о изради плана генералне 

регулације насељеног места Арадац бр. 06-170-
4/13-I  (Сл. лист града Зрењанина бр. 29/13). 
 

 Плански основ за израду Плана 

генералне регулације насељеног места Арадац 
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је Просторни план града Зрењанина  

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11 и 
32/15). 
 

 2.1 Извод из Просторног плана града 

Зрењанина 
 

 Насеље Арадац се налази на западном 

делу града Зрењанина, удаљено је 7 km од 

градског насеља Зрењанин. Река Тиса тангира 
територију насеља са западне стране, а са 

источне стране налази се насељено место 

Зрењанин. Привредна повезаност Зрењанина и 
Новог Сада као и гравитационо дејство 

градског насеља Зрењанин од несумљивог су 

значаја за просторни развој насеља Арадац. 
 О времену и начину постанка села на 

данашњем локалитету не постоје подаци. 

Међутим, поуздано се зна да је овде у средњем 

веку постојало насеље. На основу очуваних 
докумената види се да је Арадац кроз читав 

средњи век припадао новобечејском утврђењу. 

У време турске најезде у ове крајеве, село није 
уништено. Становници села у средњем веку су 

били Срби православне вере. Први пут као 

Арадац село се помиње на Мерсијевој карти 

1723. године. Село су у XIX веку чинила два 
насеља: Српски Арадац и Словачки Арадац 

која се спајају 1931. године. Од 1934. године 

поново се раздвајају и српски део се назива 
Андрејевац, по имену сина краља Александра, 

а други део Словачки Арадац. Поновно 

сједињавање села извршено је 1946. године, 

тако да се граница грађевинског подручја 
насеља налази у две кат. општине: Српски 

Арадац и Словачки Арадац. 
 

 Мрежа насеља - однос градских и 

сеоских насеља и функционално повезивање 

насеља  

 Удео градског у укупном становништву 

се континуирано повећава, тако да се степен 

урбанизације у 2002. године повећао на 60,41 
%. Степен урбанизације и у 2020.години остаће 

на нивоу из 2002.године.  

 Популациона структура насеља на 
основу демографске прогнозе показује 

тенденцију повећања мањих насеља, а смањење 

броја средњих насеља. 

 

табела: популациона структура насеља 

број становника 
број насеља 

2002. 2020. 

до 1000 становника 2 3 

од 1.000 - 2.000 10 9 

од 2.000 - 3.000 2 2 

од 3.000 - 5.000 6 6 

од 5.000 - 7.000 1 1 

преко 7.000 1 1 

 
табела: кретање броја становника 

насељена места 
попис 

2002. 

пројекција    

2009. 

пројекција 

2013. 

пројекција 

2020. 

Арадац 3461 3286 3339 3436 

Зрењанин 132051 125391 127409 131102 

 

Највећи део централних и јавних функција се 
налазе у оквиру градског насеља односно,  

градског центра Зрењанин, који је носиоц 

развоја и административни и културни центар. 
 Повезаност између градског насеља - 

градског центра и сеоских насеља које се 

одражава у веома интензивном двосмерном 
кретању корисника услуга рада и пословања и 

јавних служби, изражена је  првенствено код 

првог прстена села, односно насеља Арадац, 

Клек и Лазарево, која се директно усмеравају 
на градско насеље и не припадају утицајном 

подручју центара заједнице села. 

 Развојем мреже планираних 
саобраћајница остварују се саобраћајне везе и  

развојем  садржаја јавних функција  остварује 
се боље функционално повезивање села.  
 

 Природне карактеристике 
 

 У дубинској геолошкој грађи су 

палеозојске и мезозојске стене - шкриљци, 

конгломерати, кречњаци и лапорци, који су 
подлога квартарним седиментима. 

 На површини је аутропогени нанос 

(насип) који представља рецентну творевину 

скорашњег датума, а продукт је стихијске 
активности човека. Променљиве је дебљине од 

0,3 m до 6 m. Изграђен је од хумифицираног 

материјала, измешан са грађевинским шутом и 
органским отпацима. 
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 Непосредно испод аутропогеног наноса 

су квартарни седименти који се зависности од 
генетског типа настанка сврставају у три 

категорије: 

 - алувијално - барски; 
 - еолско - барски; 

 - језерско - барски. 

 Алувијално - барски седиманти су 

представљени муљевима, еолско - барски 
представљени су копненим, барским лесом и 

песком и језерско барски муљем, муљевитим 

песком и песком. 
 

 Одлике климе 
 Климатске карактеристике територије 

града Зрењанина условљене су: географском 

ширином, (између 450 и 460 с.г.ш. што значи да 

је у централном делу умереног климатског 
појаса), надморском висином, близином 

Карпата, континенталношћу, геолошким и 

педолошким саставом, вегетацијом. 
 Мала надморска висина и 

континенталност доприносе интензивнијем 

загревању и хлађењу ваздуха због чега клима 
овог подручја има континентално обележје - 

врло топла лета, врло хладне зиме и малу 

количину падавина. 

 Годишњи ход средњих вредности 
температура је правилан. Највеће промене 

настају у пролеће од марта до априла и у јесен 

од септембра до октобра и октобра до 
новембра. Највеће колебање температуре 

настаје у фебруару и јануару, а најмање у јулу 

и јуну.  

 Посматрањем вредности за годишња 
доба уочава се да је јесен топлија од пролећа.     

 

табела: температуре ваздуха  (у  0c) за период од 1980 - 2009. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

средње 
врености 

-0,1 1,6 6,4 11,6 17,3 20,3 22,1 21,8 17,1 12,0 5,8 1,4 11,5 

средње 
max.вред. 

3,1 5,9 11,8 17,6 23,2 26,0 28,3 28,4 23,6 18,0 10,0 4,4 16,7 

ср.едње 

min.вред. 
-3,1 -2,1 1,8 6,4 11,3 14,3 15,7 15,5 11,6 7,2 2,4 -1,4 6,6 

апс. max. 17,7 22,5 27,7 30,1 35,2 38,0 42,9 38,8 37,7 30,0 23,9 20,5 42,9 

апс. min. -27,3 -21,9 -17,6 -6,7 -0,5 3,7 6,5 5,4 0,5 -8,6 -13,2 -23,1 -27,3 
 

Са 85 мразних дана у години, територија града 

Зрењанина спада у подручја са ређом појавом 

мраза. Први мразеви се јављају већ крајем 
септембра, а последњи крајем априла. Највише 

мразних дана је у јануару. У вегетационом 

периоду (април - септембар) просечни број 
мразних дана је 2,3. За време мразних дана 

смрзавање тла креће се на дубинама до 30 и 

више cm. 

 Релативна влажност ваздуха има мање 
колебање од осталих метеоролошких 

елемената и у великој мери зависи од 

температуре ваздуха. Највећа је у децембру и 
јануару, када има највише магле и ниских 

облака, а најсувљи месеци су јули и август. 

Највеће колебање релативне влажности има 
месец март, а најмање месец  децембар. 

 Месечне вредности релативне 

влажности не указују на велике промене у току 

дана. Овај метеоролошки елемент има изразит 
двојни ход, те је у ноћним, јутарњим и 

вечерњим часовима знатно повећан у односу на 

релативну влажност ваздуха преко дана. Ова 
промена нарочито је изражена у летњим 

месецима. 

 Ветрови овог подручја су последица 

неједнаких барометарских притисака између 

Атланског океана и Средоземног мора као и 

евро - азијског копна и северне Европе. 

Карактеристика за целу Војводину је да 
ветрови дувају из свих праваца. Доминирајући 

ветар на подручју Зрењанина је југоисточни, 

познат под називом кошава. Просечна честина 
његовог јављања је  207 ‰. Друга врста ветра 

по честини је северозападни, а најређе дува 

источни ветар. Анализирајући честину ветрова, 

констатује се да се у укупном броју осматрања 
ретко јављају, изражених у промилима тишине 

у просеку 81 ‰. Просечна брзина ветра износи 

2,9 m/s. Највећу брзину има кошава 4,5 m/s, а 
најмању источни ветар 1,8 m/sec. 

 У годишњем распореду падавина 

максимална вредност је у месецу јуну, а 
минимална у фебруару. Расподела падавина по 

годишњим добима је прилично равномерна. 

Просечна годишња количина падавина је 594,1 

mm. У току зиме падавине се излучују у 
облику снега. Први снегови падају током 

новембра, а последњи у априлу. Просечан број 

снежних дана је 26. Најчешће пада у јануару, 
просечно 7,5 дана, а дан мање у фебруару и 

децембру. 
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табела: количине падавина за период 1980 - 2009 (у  mm) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

ср. 

вред. 
34,3 2,1 38,2 44,1 53,2 87,3 59,7 41,5 49,0 43,9 48,8 45,9 594.1 

днев. 
max. 

34,3 29,1 38,2 44,1 53,2 87,3 59,7 41,5 49,0 43,9 48,8 45,9 575,1 

 

 Облачност се процењује вредностима од 0 до 10. Са 0 се означава потпуно ведро време, са 5 

ако је небо 50 % прекривено облацима, а са 10 кад је у потпуности покривено облацима. Највећа 

облачност је у децембру  7, а најмања у јулу и августу  4. 
 

табела: годишњи ток облачности на скали од  0 - 10 за период 1980 - 2009 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

ср. 
вред. 

7 6 6 6 5 5 4 4 5 5 6 7 5 

 

 Осунчавање равномерно расте од децембра до јула, а затим равномерно опада. Инсолација је 

највиша у јулу, 288,2 часа, а најмања је у децембру 57,9 часова. Годишња сума износи 2085.9 часова. 
 

табела: инсолација за период 1980 - 2009 ( у h) 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

ср. 
вред. 

66,7 101,8 152,6 186,1 239,4 258,6 288,2 274,6 206,4 161,9 90,8 57,9 
2085,

9 
 

 Хидрографске карактеристике 
 

 Подземне воде      

 Топографску површину града Зрењанина чине водонепропусни алувијални и еолски 
седименти испод којих се налазе водонепропусне глине. Површински слојеви дозвољавају 

атмосферским водама да се кроз њихове шупљине процеђују до глиновитог слоја изнад којег, до 

одређене висине, испуњавају све шупљине, стварајући тако прву фреатску издан различите дебљине. 

Фреатска издан је поред локалних падавина у непосредној вези са водом Бегеја и његових рукаваца, 
те њен ниво са заостајањем у одређеној временској фази прати осцилацију нивоа у Бегеју. 

 Просечна дубина фреатске издани у долини Бегеја креће се између 1- 2,5 m, а најплића је у 

мају и најдубља је у октобру и новембру. На лесној тераси дубина фреатске издани креће се од 4 - 6 
m. 

 Површинске воде 

 Река Тиса чини западну границу града дужине 52 km у атарима Тараша, Елемира, Арадца, 

Мужље, Лукиног Села, Белог Блата и Книћанина. Ширина корита на овом сектору креће се од 200 – 
240 m, а дубина од 4-7 m. 

 Средњи месечни водостај Тисе показује перманентан пад од априла до октобра. 
 

Табела :     Водостаји Тисе код Титела  

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Ср . 

год. 

224 274 373 434 386 357 320 250 170 119 162 216 274 
 

 Највиши водостај јавља се у априлу, а најнижи у октобру. Изузетно високи водостаји јављају 

се кад се подударе високе пролећне суме падавина са топљењем снега. Тада водостаји достижу 

висину и до 791 cm и ниво реке је виши од висине алувијалне равни. 
 

 Сеизмичке карактеристике 
 Према сеизмолошкој карти хазарда региона Зрењанина за повратни период од 500 година, 

која приказује очекивани максимални интезитет земљотреса са вероватноћом појаве 63 %, подручје 

Зрењанинa се налази у зони 8 MCS скале. 
 

 Становништво 
 

број становника   

1961 1971 1981 1991 2002 2011 

4001 3824 3825 3573 3461 3335 
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 У периоду од 1961-2002.години,  Арадац бележи смањење  броја становника. Укупан број 

становника је смањен за 666. 
 Просечна старост становништва је 42,9 г, што спада у просек посматрајући сва насељена 

места у Зрењанину. 
 

Табела: Природни прираштај 2003-2012 

година пр.прираштај Зрењанин 

град 

Арадац 

  живорођени 1304 42 

2003 умрли 1893 51 

  пр.прираштај -589 -9 

  живорођени 1347 40 

2004 умрли 1983 52 

  пр.прираштај -638 -12 

  живорођени 1142 38 

2005 умрли 2019 67 

  пр.прираштај -877 -29 

  живорођени 1149 36 

2006 умрли 1913 62 

  пр.прираштај -764 -26 

  живорођени 1182 33 

2007 умрли 1910 39 

  пр.прираштај -728 -6 

  живорођени 1073 23 

2010 умрли 1994 55 

  пр.прираштај -921 -32 

  живорођени 1088 22 

2011 умрли 1871 68 

  пр.прираштај -783 -46 

  живорођени 1045 19 

2012 умрли 1777 50 

  пр.прираштај -732 -31 
 

 Природни прираштај последњих девет година у Арацу је негативан. Годишње у насељу се 

природним путем ''губи'' до 24 становника. Број становника у периоду 2002-2011. се  смањио за 126, 
што указује на тренд миграције, односно усељавања становника у насеље, с обзиром на негативан 

природни прираштај 
 

                           Број домаћинстава       

Насеље 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Зрењанин н.м. 12525 14517 18736 23809 28529 28608 2871 28085 

Арадац 1065 1139 1220 1276 1362 1307 1239 1227 
 

 Кретање броја домаћинстава прати кретање броја становника, тако да се бележи пораст броја 

домаћинстава до 2002.године. Између последња два пописа је забележено смањење броја 

домаћинстава (-12).  
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Табела: Домаћинства по броју чанова 2011 

ГРАД укупно са 1 

чланом  

2 3 4 5 6 и 

више 

просек 

НАСЕЉЕ               

Зрењанин 44470 10141 11919 9051 8171 3123 2065 2,77 

градска 28085 6459 7538 6082 5270 1742 994 2,71 

остала 16385 3682 4381 2969 2901 1381 1071 2,86 

Арадац 1227 291 356 233 200 84 63 2,72 

 

Просечан број чланова домаћинстава у Арацу 

износи 2,72. 
 

 3 ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 
 

 3.1 Граница плана 
 

 Опис границе Плана генералне 

регулације насељеног места Арадац (у даљем 

тексту граница) полази од граничне преломне 
тачке број П-1 која се налази на најсевернијем 

делу границе насељеног места Арадац, на 

пресеку источне међне линије парцеле 
катастарски број 5984/2 (пут Арадац - Елемир) 

са продужетком северне међне линије парцеле 

катастарски број 2520/2. Од граничне преломне 
тачке број П-1 граница наставља источном 

међном линијом парцеле катастарски број 

5984/2 (пут Арадац - Елемир) у правцу југа. 

Долази до  преломне тачке број 2 где се ломи 
за око 90° и даље наставља изломљеном 

линијом, северном међном линијом парцела 

катастарски број 913, 914, 915, 918. 917/2, 
917/1, 1023, 437/19, 1019 и 1018. Долази до  

преломне тачке број 3 где се ломи за око 210° и 

даље наставља југоисточном међном линијом 

парцеле катастарски број 1018 (некатегорисани 
пут). Долази до  преломне тачке број 4 где се 

ломи за око 90° и даље наставља изломљеном 

линијом, северном међном линијом парцела 
катастарски број 2228/1, 2227/1, 2234 

(економија), 2137 (некатегорисани пут) и 2251 

(економија). Долази до  преломне тачке број 5 
где се ломи за око 320° и даље наставља  даље 

југозападном међном линијом парцеле 

катастарски број 2251 (економија) пресеца 

парцелу катастарски број 2527/1 (улица 
Радничка). Долази до  преломне тачке број 6 

где се ломи за око 250° и даље наставља 

јужном међном линијом парцеле катастарски 
број 2527/1 (улица Радничка). Долази до  

преломне тачке број 7 где се ломи за око 100° и 

даље наставља у правцу југа међном линијом 
парцела катастарски број 2252 – 2233. Долази 

до  преломне тачке број 8 где се ломи и даље 

наставља јужном међном линијом парцела 

катастарски број 2529 и 2528. Долази до  

преломне тачке број 9 где се ломи за око 100° и 

даље наставља југозападном међном линијом 

парцеле катастарски број 2528, 3853, 3856, 
3857 и 3822/1. Долази до  преломне тачке број 

10 где се ломи за око 200° и даље наставља 

јужном међном линијом парцела катастарски 

број 3822/1, 116(улица Ђуре Јакшића), 144, 
145/1, 146/1, 147/1, 276 (улица Бранка 

Радичевића), 3822/5, 3822/13, 411 (улица Жарка 

Зрењанина) и 3822/14. Долази до  преломне 
тачке број 11 где се ломи за око 270° и даље 

наставља западном међном линијом парцела 

катастарски број 3822/14, 3822/12, 413, 414, 
417, 418, 421, 422, 424-432, 434, 437-441, 442/1, 

442/2, 445, 446, 449, 450 (улица Партизанска), 

452, 453, 456, 457/1, 457/2, 460, 461, 464, 465, 

468, 469, 472/1, 472/2, 473, 476, 478, 479, 82/1 
(улица Новосадска), 482, 486, 487, 490, 491/1, 

491/2, 494, 495, 498 (улица Кукучинова), 499, 

501, 502/1, 502/2, 503, 506, 507, 508, 509, 512, 
513, 515, 516, 517, 518, 520, 519, 521, 524, 525, 

527 (улица Трг Брадства), 634, 635, 638, 639, 

642, 643, 646, 647, 648, 650, 651, 654, 655, 656, 

662, 663, 664 (улица Танаска Рајића), 665, 666 и 
667. Долази до  преломне тачке број 12 где се 

ломи за око 220° и даље наставља изломљеном 

линијом, североиточном међном линијом 
парцела катастарски број 667, 668, 669, 672, 

674, 67(улица Иве Лоле Рибара), 5988 

(некатегорисани пољски пут), 3806 и пресеца 
парцелу катастарски број 5988 (некатегорисани 

пољски пут). Долази до преломне тачке број 13 

која се налази на тромеђи парцела катастарски 

број 5988 (некатегорисани пољски пут), 697 и 
698 где се ломи за око 90° и даље наставља у 

правцу севера међном линијом парцела 

катастарски број 698, 701, 702, 711(улица 
Виноградски Ред), 700, 707 (некатегорисани 

пут), 2541 и 2542. Долази до  преломне тачке 

број 14 где се ломи за око 260° и даље 
наставља северноммеђном линијом парцела 

катастарски број 2542, пресеца парцелу 

катастарски број 5988 (некатегорисани пољски 

пут), 2538/2 (гробље), 2538/1, 252/2 пресеца 
парцелу катастарски број 5984/2 (пут Арадац - 
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Елемир) и долази до граничне преломне тачке 

број П-1. 
 Насељено масето Арадац обухвата две 

катастарске општине: Словачки Арадац и 

Српски Арадац. Промена граница катастарских 
општина могућа је у складу са Законом о 

државном премеру и катастру изградњи 

(''Службени гласник РС'' бр. 72/2009, 18/2010, 

65/2013, 15/2015 - одлука УС, 96/2015, 47/2017 
– аутентично тумачење, 113/2017-др.закон, 

27/2018 - др. закон,  41/2018 - др. закон, 9/2020 

- др. закон). 
 

 4 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

 Грађевинско подручје насеља Арадац 
обухвата површину од 353ha. 

 Насеље је панонског типа. Има 

правилну основу и простире се правцем 

северозапад – југоисток. 

 Куће у насељу сличне су оним у другим 

насељима Баната. Старије куће су грађене од 
набоја. Карактеристично је да многе старе куће 

имају кошеве за кукуруз поред улице. Друга 

карактеристична физиономија кућа је да су 
словачке у новије време са улице најчешће 

обележене плочицама јарких боја. За старије 

куће у селу карактеристичан је дрвени забат. 

 Последњих деценија граде се куће 
различитог облика и величине, од тврдог 

материјала. 

 Арадац представља пример 
организованог вида насеља у оквиру којег се 

просторно диференцирају две целине према 

националности: словачка и српска. Свака 

просторна целина има свој центар, односно део 
централне функције које су груписане око 

евангелистичке цркве, односно православне. 

 Зона породичног становања заузима 
највећи део површине насеља. 

 

Табела: Број станова 1971-2011. 

    Станови за стално становање Укупан бр. станова 

Година 1971 1981 1991 2002 2011 2002 2011 

Арадац 1175 1400 1412 1346 1385 1482 1618 
 

 Посматрајући временски период од 

1971-2011 године, приметна је тенденција 

пораста станова, како оних за стално 
становање, тако и укупног броја. 

 Објекти од значаја за насеље су: јавни 

објекти, објекти трговине и угоститељства, 
објекти за спорт и рекреација. Од јавних 

објеката који су намењени за јавно коришћење 

заступљени су: школа, пошта, здравствена 

станица, месна заједница, месна канцеларија, 
ватрогасни дом, две цркве. Јавни објекти су 

распоређени дисперзивно по насељу.  

 На уласку у насеље из правца 
Зрењaнина, са десне стране налази се д.о.о 

''Уљарице Бачка''  које се бави ратарском 

производњом. 
 У насељу објекти трговине и 

угоститељства  задовољавају потребе 

становника. 

 Занаство је заступљено само услужно у 
приватном сектору и своју делатност обављају 

у оквиру свог стамбеног објекта. 

 Зона спорта и рекреације се налази у 
центру насеља. 

 Од комуналних објеката у насељу 

постоје два гробља, ватрогасни дом, зелена 

пијаца.  
 У обухвату грађевинског подручја 

налази се неизграђено грађевинско земљиште, 

углавном у периферним деловима насеља. Ово 
земљиште је неуређено и неопремљено 

инфраструктуром, а користи се као 

пољопривредно земљиште. 
 

 Објекти и површине за јавне потребе 
 

 Заступљеност објеката јавне намене у 

Арацу је задовољавајућа. 
 

 Објекти јавне намене 
 

 У објекту који се налази на Тргу палих 
бораца налазе се: месна заједница, месна 

канцеларија, пошта и ватрогасни дом. Објекат 

је изграђен почетком прошлог века на 

површини од око 3653 m² и опремљен 
инсталацијама: НН, ТТ, гас и водовод.  

 ОШ “Братство“ је саграђена 1980. 

године. Површина објекта је око 300m², а 
површина комплекса је 1200m². Прикључен је 

на струју, воду, гас и ТТ. Грађен је од чврстог 

материјала, спратности П+1. Фискултурна сала 

је недавно изграђена у комплексу школе. 
 Предшколска установа се налази у 

склопу школе.  

 Објекат здравствене станице Арадац је 
изграђен око 1968. године на око 300m². У 

оквиру здравствене станице постоји лекарска, 

стоматолошка ординација и апотека. Објекат је 
опремљен потребном инфраструктуром. 

Објекат је грађен од чврстих материјала, 

спратности П+1 и одговара у потпуности 

намени. 
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 Спортски објекти  

 У центру насеља налази се фудбалски 
терен, уз који се налазе свлачионице са 

гардеробом и трибине. Објекат је опремљен 

електричном и водоводном инсталацијом. 
Стадион је затрављен, изграђен 1955. године.  
 

 Kомунални објекти 
 Ватрогасни дома налази се у 

заједничком објекту са месном заједницом, 

месном канцеларијом и поштом. У оквиру 
објекта налазе се гараже са танком – 

ватрогасним возилом. 

 Зелена пијаца  се налази у ул. Трг палих 
бораца на бетонираном платоу испред месне 

канцеларије са 15 тезги, нема дефинисану 

површину и није опремљена  инсталацијом. 

 У насељу постоје два гробља: 
Евангелистичко и Православно  

 Евангелистичко гробље се налази у 

источном делу насеља, а Православно гробље 
се налази у северном делу насеља. 
 

 Верски објекти 

 Постоје два верска објекта: 

Православна црква и Евангелистичка црква. 

 Православна црква се налази на Тргу 
палих бораца. Објекат је изграђен 1791. године, 

на комплексу, површине 1400 m2. 

 Евангелистичка црква се налази на углу 
улица Кукучинове и маршала Тита, на 

површини од 4250 m2. Изграђена је 1907. 

године. 
 

 Јавно зеленило 
 У насељу постоје два парка: на Тргу 

палих бораца и непосредна околина споменика 

који се налази преко пута здравствене станице, 

уређена је као парковска, а зелене површине 
насеља заступљене су у виду линеарног - 

уличног зеленила у већини улица које треба 

обнављати врстом дрвећа која доминира, уз 
редовно одржавање (санитарна сеча, нега 

стабала са корекцијом крошње). 

 Најстарији и највреднији примерци 

украсних стабала налазе се у портама двеју 
цркава.   
 

 Постојеће стање инфраструктуре и 

оцена стања 
 

 Саобраћај 
 

 Кроз насељено место Арадац пролази 

коридор општинског пута Зрењанин-Арадац-

река Тиса. 

 Биицклистичком стазом Арадац је 
повезан са Зрењанином. 

 Улична мрежа Араца је укупне дужине 

од око 21km. Коловози у улицама су изграђени 
и ширине су од 3 до 6m. Већина улица има 

изграђене тротаре од различитих материјала и 

различитих димензија. 
 Улична мрежа на северу насеља 

продужава се ка државном путу IБ реда бр. 12, 

деоница Нови Сад-Зрењанин. 

 У планском периоду неопходно је 
изградити или реконструисати све коловозе и 

тротоаре у улицама у складу са важећим 

законима, правилницима, и другим прописима 
који регулишу ову област. 
 

 Водоснабдевање 

 Насељено место Арадац је у 

потпуности опремљено водоводном мрежом 

која се снабдева са локалног изворишта. 
 

 Одвођење употребљених отпадних вода 
 У насељеном месту Арадац не постоји 

систем за одвођење употребљених отпадних 

вода. 
 Употребљене отпадне воде се одводе у 

септичке јаме појединачно од сваког 

корисника. 
 

 Одвођење атмосферских отпадних вода 

 Атмосферске воде и подземне воде 
сливног подручја насељеног места Арадац, 

одводе се мрежом отворених уличних канала 

до коначног реципијента. 
 

 Електроенергетска инфраструктура 
 Насеље Арадац се напаја из ТС 

Зрењанин 3 110/20 kV, 20kV–ним далеководом. 

Резервно напајање је из ТС Меленци 35/20 kV. 

Средњенапонска мрежа у насељу је 20 kV, 
углавном надземна на ЧРС и бетонским 

стубовима. Потрошачи се напајају из 

дистрибутивних трафо станица 20/0,4 kV. 
Трафо станице су стубне, зидане и МБТС. 

 Јавно осветљење је изграђено у целом 

насељу. Светиљке су већином на стубовима 
дистрибутивне мреже и само мањим делом на 

засебним канделабрима у центру насеља. По 

структури је веома мали број савремених 

светиљки са натријумовим извором светла док 
су већина старе светиљке са живиним извором. 

Ове светиљке би требало што пре заменити за 

енергетски ефикасне светиљке са 
натријумовим или ЛЕД изворима светла. На 

територији насеља је само из једне трафо 

станице измештена командна опрема за 
управљање јавним осветљењем у 

слободностојећи орман.  Овај пројекат би 

требао да се настави у наредном периоду.  
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 Електронске комуникације 

 Развој електронског комуникационог 
система на подручју обухвата плана се 

реализује у складу са генералним плановима 

електронске комуникационе мреже надлежних 
предузећа. Применом савременог дигиталног 

комутационог система је постигнуто повећење 

капацитета мреже, повећање поуздабности и 

увођење савремених електронских 
комуникационих услуга. 

 Цело подручје је покривено сигналом 

мобилне телефоније. 
 

 Термоенергетика 
 На подручју насељеног места Арадац 

изграђена је мрежа за дистрибуцију природног 

гаса који се користи за термоенергетске 

потребе домаћинстава. 
 

 Обновљиви извори енергије 
 На овом подручју постоји могућност 

примене и употребе обновљивих извора 

енергије. 
 

 ПЛАНСКИ ДЕО 
 

 5 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

 5. 1 Подела на карактеристичне 

целине 

 Простор у оквиру обухвата ПГР 

насељеног места Арадац подељен је на две 

карактеристичне целине: карактеристичну 
целину I и карактеристичну целину II. 

 Подела је извршена тако да прати 

границу катастарских општина Српски и 
Словачки Арадац, која пресеца грађевинско 

подручје насељеног места Арадац. 
 

 5.2 Планирана намена површина и 

објеката и компатибилне намене 

 Aнализом простора обухваћеног 
планом установљено је да просторна структура 

одређена, а у даљем развоју треба омогућити 

стварање нових квалитетних простора. 
 Концепција развоја утврђена је на 

основу анализе постојећег стања, важеће 

планске документације, услова ималаца јавних 
овлашћења, Стратегије одрживог развоја града 

Зрењанина 2006 - 2014 - 2020, као и других 

законских и подзаконских аката од значаја за 

просторна решења на територији обухвата 
плана. Концепција развоја полази од начела 

комбинованог развоја јавних функција и 

становања са једне и пословања са друге 
стране. 

 Спровођењем овог плана вршиће се 

праћење стања животне средине и спровођења 

мера надзора, управљања и заштите простора, 

као и мере заштите културно - историјског 

наслеђа. 
 

 Површине јавне намене 
 

 Јавне површине 
 Јавне површине обухватају улице, 

тргове, паркове, паркиралишта и др. У циљу 

уређења јавних површина потребно је 
постављање урбаног мобилијара, ликовних и 

других елемената (платои, зелени засади, 

скулптуре, фонтане и сл). 
 

 Површине јавне намене за јавне 

објекте 

 Објекти јавне намене су објекти у јавној 
својини намењени за јавно коришћење: објекти 

образовања, здравства, спорта и рекреације, 

комунални објекти и објекти осталих 
делатности (управе, социјалне заштите, 

културе и сл). 

 Постојећи објекта јавне намене се 

задржавају уз могућност реконструкције, 
доградње, адаптације и изградње до 

дозвољених урбанистичких параметара, као и 

због постизања услова енергетске ефикасности 
објеката и прилагођавања објеката за особе са 

посебним потребама. 
 

 Комунални објекти 
 Од комуналних објеката у насељу 

постоји 2 гробља, Словачко-евангелистичко 

гробље и Православно гробље. 
 

 Спорт и рекреација 

 Спортски комплекс налази се у 

карактеристичној целини I, у источном делу 
насеља. На парцелама кат. бр. 2530 и 2531/70 

КО Словачки Арадац планирана је нова 

површина за спорт и рекреацију. Отворени 
спортски терени, игралишта, трим стазе и 

спортски мобилијар могу се реализовати и 

постављати у оквиру површина јавне намене, у 
складу са важећим градским одлукама. 
 

 Јавно зеленило 

 Постојеће површине за јавно зеленило 
се задржавају. С обзиром на степен 

изграђености, не постоје просторне могућности 

за планирање нових површине за јавно 
зеленио, осим озелењавања слободних јавних 

површина. 
 

 Површине за остале намене 
 

Становање 
 

 Једини облик становања је породично 

становање. Планом се задржава основна 
концепција диспозиције становања. 
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 Унапређење и санирање нежељених и 

започетих процеса зона становања обухвата: 
- комплетирање постојећих стамбених зона 

изградњом објеката на слободним 

парцелама; 
- боље функционисање стамбених зона 

увођењем пратећих намена (пословање, 

трговина, угоститељство, занатство и сл). 
 

 Породично становање 

 Породични стамбени објекти су објекти 
са максимално три стамбене јединице. Поред 

ове основне намене, могу се градити и објекти 

који су компатибилни садржају становања или 
чине његову пратећу функцију. 
 

 Социјално становање 

 Објекти социјалног становања могу се 

градити на површинама породичног становања. 

За изградњу ових објеката примењују се 
правила грађења за изградњу породичних 

стамбених објеката. Објекти социјалног 

становања који се граде у зони породичног 
становања могу имати већи број стамбених 

јединица. 
 

 Површине за рад и пословање 
 

 Радне зоне 

 Постојеће и планиране површине за 

радне зоне налазе се у оквиру обе 
карактеристичне целине. У њима се могу 

градити пословни, производни, комунални и 

други објекти компатибилних намена. 
 У оквиру обухвата плана налази се 

постојећи радни комплекс на уласку у насеље 

из правца Зрењанина који се задржава. 
 

 Опште смернице за повшине за рад и 

пословање: 
- потенцирати осавремењавање постојећих 

комплекса уз примену максималних мера 

заштите човекове средине; 
- примењивати оптималне видове енергетике 

(гасификација и обновљиви извори 

енергије); 
- оплемењавати слободне површине у 

пословним комплексима озелењавањем, 

спортским теренима и сл; 

- за све површине које се налазе у близини 
намене становања, при експлоатацији или 

приликом планирања, пројектовања и 

избора технологије, обавезно је осигурати 
прописане мере заштите околине. 

 

 Утилитарно зеленило 
 

 Утилитарне површине налазе се у обе 

карактеристичне целине. На утилитарним 

површинама могућа је изградња објеката у 

функцији земљорадње. 
 

 Верски објекти 
 У оквиру обухвата плана налази се два 

верска објекта (православна црква и 

евангеличка црква). Постојећи верски објекти 

планом се задржавају. 
 

 Компатибилне намене 
 

 Правилима уређења и грађења утврђене 
су компатибилне намене објеката који се могу 

градити у појединачним зонама под условима 

утврђеним планом: 
 - Поред основне намене могуће је 

градити објекте који су компатибилних 

садржаја или чине пратећу функцију, који могу 

бити у склопу објекта или на истој парцели као 
посебан објекат; 

 - Промена и прецизно дефинисање 

основне претежне намене земљишта дозвољена 
је када је планом предвиђена било која од 

компатибилних намена; 

 - Компатибилне намене у оквиру зоне 
могу бити и 100 % заступљене на појединачној 

грађевинској парцели. 
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8.          **  

9.       **   **  

10.  **  * * **  ** **  ** 

11.          **  

   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

   површине за јавне намене површине за остале намене 

   компатибилна намена 
 

ЛЕГЕНДА: 
1. површине за јавне објекте 

2. комуналне површине 

3. спорт и рекреација 

4. јавно зеленило 

5. заштитно зеленило   

6. саобраћајне површине 

7. породично становање 

8. рад и пословање 

9. верски објекти  

10. утилитарно зеленило 

11. спорт и рекреација 
 

* компатибилна намена директном применом правила уређења и грађења за компатибилну намену 

** компатибилна намена уз обавезно израду урбанистичког пројекта 
 

 Биланс површина 
 

Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

У ГРАЂЕВИНСКОМ 

ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНО 

(ha) 

% 

површине за јавне намене 

1. површине за јавне објекте 1.18 0.34 1.25 0.35 

2. комуналне површине 6.1 1.75 9.3 2.63 

3. спорт и рекреација 1.57 0.45 1.57 0.45 

4. јавно зеленило 4 1.15 1.68 0.47 

5. заштитно зеленило 19.5 5.6 0.36 0.1 

6. саобраћајне површине 57.75 16.6 63.51 18 

површине за остале намене 

7. породично становање 193 55.46 180.93 51.26 

8. рад и пословање 23 6.61 30 8.49 

9. верски објекти 1.4 0.40 1.4 0.40 

10. утилитарно зеленило 40.5 11.64 60 17 

11. спорт и рекреација 0 0 3 0.85 

 УКУПНО 348 100 353 100 

 

Р.БР. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

У ГРАЂЕВИНСКОМ 

ПОДРУЧЈУ 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋЕ 

(ha) 

% ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНО 

(ha) 

% 

1. површине за јавне намене 90.1 25.89 77.6 21.98 

2. површине за остале намене 257.9 74.11 275.4 78.02 

 УКУПНО 348 100 353 100 
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5.3 Општа правила уређења простора 
 

 5.3.1 Регулација и нивелација 

површина јавне намене 
 

 Регулациона линија јесте линија која 
раздваја површину одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале 

намене. 

 Растојање између регулационих линија 
утврђено је у зависности од функције и ранга 

саобраћајних површина, односно 

инфраструктуре. План у највећој мери 
преузима регулационе елементе постојећих 

површина јавне намене и постојеће 

грађевинске линије из важећег урбанистичког 
плана.  

 На простору обухвата плана нова 

урбанистичка регулација планира се : 

1. Планирана површина за јавне намене бр 1. 
(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формира се од делова 

парцела кат. бр. 2528, 2529 и 3853 КО 
Словачки Арадац за потребе формирања 

Улице Зрењанински ред, планиране 

регулационе ширине од 25 m. 

2. Планирана површина за јавне намене бр 2. 
(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формира се од дела 

парцеле кат. бр. 3822/1 КО Српски Арадац 
за потребе формирања Улице Ђуре 

Јакшића, постојеће регулационе ширине 

око 28 m и новог крака Улице Ђуре 
Јакшића планиране регулационе ширине од 

20 m. 

3. Планирана површина за јавне намене бр 3. 

(графички прилог 5 Регулационо – 
нивелациони план) формира се од парцела  

кат. бр. 737, 738, 1015 и  745/10 КО 

Словачки Арадац и од делова парцела кат. 
бр. 1017 и 741 КО Словачки Арадац за 

потребе формирања комуналне површине  - 

гробља (Словачко – евангелистичко 
гробље). 

4. Планиране површине за јавне намене бр 4. 

(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формирају се од 
парцеле кат. бр. 595/26 КО Српски Арадац 

за потребе формирања улица Иве Андрића 

и Бранка Ћопића планираних 
регулационих ширина од 30 m, као и за 

потребе формирања површина јавног 

зеленила. 

5. Планирана површина за јавне намене бр 5. 
(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формира се од дела 

парцела кат. бр. 438 КО Словачки Арадац 
за потребе формирања продужетка 

Јаношикове улице, планиране регулационе 

ширине од 20 m. 
6. Планирана површина за јавне намене бр 6. 

(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формира се од дела 
парцела кат. бр. 913 КО Српски Арадац за 

потребе формирања продужетка Улице 

капетана Налепке, планиране регулационе 

ширине од 20 m. 
7. Планирана површина за јавне намене бр 7. 

(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формира се од дела 
парцела кат. бр. 2520/2 КО Словачки 

Арадац за потребе формирања продужетка 

Улице Виноградски ред, планиране 

регулационе ширине од 16 m. 
8. Планирана површина за јавне намене бр 8. 

(графички прилог 5 Регулационо – 

нивелациони план) формира се од дела 
парцеле кат. бр. 3822/1 КО Српски Арадац 

за потребе формирање Коларове улице 

планиране регулационе ширине од 20 m. 
 За реализацију планираних површина за 

јавне намене бр. 3 и бр. 4 неопходна је израда 

урбанистичког пројекта. 

 За реализацију планираних површина за 
јавне намене бр: 1, 2, 3, 6, 7 и 8 неопходна је 

израда пројеката парцелације и 

препарцелације. 
 У случају неусаглашености наведених 

бројева парцела од којих се формирају 

планиране површине за јавне намене 
меродаван је графички прилог. 
 

 Нивелацијa 
 У висинском погледу простор је уређен. 

Планом нивелације дате су коте прелома 

нивелета осовина саобраћајница. 
 Одвођење воде предвидети слободним 

падом према зеленим површинама и у складу 

са постојећом и планираном атмосферском 
канализацијом. 

 Приликом планирања терена, коте 

ускладити са котама терена суседних парцела, 

тако да одвођење атмосферских вода буде у 
сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем 

висинских кота сопствене парцеле угрозити 

суседне парцеле. Предвидети све потребне 
падове тако да се објекти заштите од штетних 

атмосферских утицаја. 
 

 5.3.2 Урбанистички и други услови за 

уређење и изградњу објеката јавне намене 
 

 Објекти јавне намене су објекти 

намењени за јавно коришћење и могу бити 
објекти јавне намене у јавној својини и остали 
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објекти јавне намене који могу бити у свим 

облицима својине: 
 - Уређење и изградња површина и 

објеката јавне намене могућа је на основу 

услова за уређење и изградњу објеката јавне 
намене; 

 - Изградња нових објеката јавне намене 

у другим компатибилним наменама могућа је 

на основу услова за уређење и изградњу 
објеката јавне намене уз израду урбанистичког 

пројекта. 

 Објекти јавне намене су: 
 - објекти образовања; 

 - објекти здравства; 

 - објекти за спорт и рекреацију; 

 - комунални објекти; 
 - верски објекти; 

 - објекти осталих делатности (објекти 

локалне самоуправе, културе, домови за старе, 
поште и други објекти). 
 

 Услови за уређење и изградњу 

објеката јавне намене 

 - Минимална површина парцеле је 500 
m2, минимална ширина парцеле је 15 m. 

 - Спратност главних објеката је до 

П+1+Пк. За верске објекте могуће су веће 

висине. Спратност помоћних и пратећих 
објеката је П. Могућа је изградња високог 

приземља, сутерена, подрума и повучене 

спратне етаже. 
 - По врсти објекти могу бити 

слободностојећи - објекти који слободно стоје 

у простору тј. удаљени су од бочних граница 

парцела у складу са утврђеним правилима: 
  а) Комунални објекти и објекти спорта 

и рекреације морају бити удаљени min. 3,5 m 

од граница грађевинске парцеле; 
  б) Остали објекти морају бити удаљени 

min. 1 m бочне границе парцеле, односно min. 

2,5 m од наспрамне бочне границе парцеле. 
Објекти који се граде у дну парцеле могу се 

градити на min. 1 m од граница грађевинске 

парцеле. Објекти се могу градити на 

растојањима мањим од граница суседних 
парцела, уколико су постојећи објекти који се 

уклањају изграђени на растојањима мањим од 

прописаних. 
 - Најмања међусобна удаљеност 

објеката на парцели је 3,5 m. Уколико се 

објекти граде уз једну бочну границу парцеле, 
могу се градити у низу или на удаљењу мањем 

од 3,5 m. 

 - За грађевинске елементе објекта 

примењују се правила за изградњу пословних 
објеката у зони породичног становања. 

 - Парцеле се ограђују транспарентном 

или зиданом оградом висине до 2 m. 
 -Колски прилаз парцели је ширине min. 

3,5 m. Ширина саобраћајних површина унутар 

парцеле је min. 3,5 m, ширина тротоара је  min. 
1,2 m. 

 - Паркирање се може организовати  у 

оквиру парцеле и на јавној површини испред 

парцеле. За одређивање броја паркинг места 
придржавати се услова за уређење и изградњу 

објеката јавне намене, односно важећих 

правилника, зависно од намене објеката. 
 - Реконструкција, доградња, адаптација, 

санација и замена постојећих објеката, могућа 

је на основу услова за уређење и изградњу 

објеката јавне намене и услова ималаца јавних 
овлашћења. 

 - Доградња постојећих објеката и 

изградња помоћних и пратећих објеката могућа 
је без израде урбанистичког пројекта. 

 - За уређење и изградњу објеката јавне 

намене неопходно је придржавати се 
Правилника о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 

22/15), Правилника о техничким нормативима 

за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објекта 

повећаног ризика од пожара (''Службени лист 

СРЈ'' бр. 8/95), стандардa SRPS U.S4.234:2005 и 
свих других важећих закона, правилника, 

норматива и стамдарда. 
 

 Објекти образовања 
 

 Предшколске установе 

 Предшколске установе су бити 

наменски грађени објекти за децу и то: 
- од 1 до 3 године - јаслице; 

- од 3 до 7 година - вртић; 

- од 1 до 7 година - комбиновани дечији 
објекат. 

 Услови за изградњу објеката 

предшколских установа су: 

- површина комплекса  30 - 45 m2 / детету; 
- површина објекта је min. 6,5 - 8 m2 / 

детету; 

- индекс заузетости парцеле максимално 
40 %; 

- отвореног простора треба да буде 

најмање 10 m2 по детету, од чега најмање 

3 m2 травнатих површина. 
 На неизграђеном простору комплекса 

предшколске установе планирати зелене 

површине и терене за физичке активности, 
игралишта и сл.  
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 Одређени број деце овог узраста биће 

смештен у приватним установама, које се могу 
отварати и у приватним кућама и морају бити 

реализованим у складу са стандардима и 

нормативима за објекте ове намене и у складу 
са правилима из овог плана. 
 

 Основно образовање 
 Услови за изградњу објеката основног 

образовања су: 

- изграђена површина min. 8,0 m2 / ученику; 
- слободна површина  25 - 30 m2 / ученику; 

- индекс заузетости парцеле је max. 40 %; 

- на неизграђеном простору планирати 
зелене површине и терене за физичке 

активности, игралишта и сл.  

- минимално 20 % површине грађевинске 

парцеле треба да заузме зеленило. 
 

 Објекти здравства 
 Услови за изградњу објеката 

здравствене заштите су: 

- индекс заузетости парцеле max. 60 %; 
- минимално 20 % површине грађевинске 

парцеле треба да заузме зеленило; 

- паркирање: једно паркинг место на 70 m2 

корисног простора; 
- медицински отпад складиштити у складу са 

важећим законима и прописима. 
 

 Објекти за спорт и рекреацију 
 Објекти за спорт и рекреацију могу 
бити затворени и отворени. У оквиру спортског 

комплекса дозвољена је изградња пратећих и 

помоћних објеката и комерцијалних, 
трговинских и угоститељских објеката у 

функцији спорта и рекреације. 

 Услови за изградњу објеката за спорт и 

рекреацију су: 
- индекс  заузетости парцеле је max. 40 %; 

- дозвољена спратност је П+1+Пк; 

- ако су објекти отворени или наткривени, 
њихова површина се не рачуна у 

максимални индекс заузетости парцеле; 

- за спортску халу потребно је обезбедити 

једно паркинг место на користан простор 
за 40 гледалаца; за пратеће, комерцијалне, 

трговинске и угоститељске објекте 

потребно је обезбедити једно паркинг 
место на 70 m2 корисног простора; 

- минимално 20 % површине грађевинске 

парцеле треба да заузме зеленило; 
- парцеле се ограђују оградом висине до 2 m; 

дозвољена је преграђивање у оквиру 

комплекса и посебна врста ограђивања 

(заштитне мреже и ограде за спортске 
терене); 

 

 Комунални објекти 
 

 Пијаца 

 Зелена пијаца  се налази у ул. Трг палих 
бораца на бетонираном платоу испред месне 

канцеларије са 15 тезги. У планском периоду се 

задржава. 
 

 Гробља 

 На простору обухвата плана постоје 2 
гробља: Словачко – евангелистичко гробље и 

Српско – православно гробље. 

 Словачко – евангелистичко гробље 
налази се на парцелама кат. бр. 737, 738, 1015 и  

745/10 КО Словачки Арадац и на деловима 

парцела кат. бр. 1017 и 741 КО Словачки 
Арадац. 

 Српско – православно гробље налази се 

на парцелама кат. бр. 710 и 2538/2 КО Српски 

Арадац. 
 Могућа је изградња капеле и других 

пратећих и помоћних објеката потребних за 

функционисање гробља, изградња стаза, 
постављање урбаног мобилијара, чесми и сл. 

 Све слободне површине озеленити. 

Уредити простор за постављање контејнера за 

одлагање отпада. Испред комплекса уредити 
простор за паркирање возила и бицикала. 
 

 Верски објекти 
 Постојећи верски објекти се задржавају.  
 

 Објекти осталих делатности 

 Објекти осталих делатности су објекти 
локалне самоуправе, културе, домови за старе, 

поште и други објекти). 

 Услови за изградњу објеката осталих 

делатности су: 
- индекс заузетости парцеле максимално 60 

%; 

- 1 паркинг место на 150 m2 корисног 
простора; 

- минимално 20 % површине грађевинске 

парцеле треба да заузме зеленило. 
 Планира се изградња новог објекта 

поште. 
 

 5.3.3 Урбанистички и други услови за 

уређење и изградњу мрежа саобраћајне и 

друге инфраструктуре 
 

 Саобраћајна и друга инфраструктура 
граде се на јавним површинама. 

Новопланиране јавне површине и улице, 

потребно је опремити саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром.  
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5.3.3.1 Саобраћајна инфраструктура 
 

 Категоризација уличне мреже на 

територији насељеног места Арадац извршена 
је у складу са Уредбом о категоризацији јавних 

путева (''Службени гласник Републике Србије'' 

бр. 38/19) на: 

 - примарне улице II реда, 
 - секундарне улице, 

 - терцијарне улице. 
 

 Примарне улице II реда су улице: 

Радничка, Новосадска, маршала Тита, Танаска 
Рајића (до Јанка Чмелика), Јанка Чмелика (од 

Танаска Рајића до Радничке) и Масарикова (од 

маршала Тита до Јанка Чмелика). 
  

 Секундарна улица је Улица Бранка 

Радичевића, део трга Братства и Штурова (од 

трга Братства до Улице Јанка Чмелика) и 
Партизанска улица. 

 Све остале ненабројане улице и делови 

улица су терцијарне улице. 
 

 Примарне улице II реда 
 

 Елементи попречног профила 
примарних улицс II реда, су: 

- 1+1 саобраћајна трака минималне ширине 

3 m по траци, 

- обострани или једнострани попречни пад 
коловоза минимално 2%, 

- обострани зелени заштитни појас 

минималне ширине 1 m, 
- обострани тротоари минималне ширине 1,5 

m, 

- одводњавање отвореном кишном 

канализацијом упијајућим каналима 
минималне ширине 1 m. 

 

 Попречни профил може садржати и 

једностране или двостране бициклистичке 

стазе као и аутобуска стајалишта, које градити 
у складу са условима управљача општинских 

путева и улица на територији града Зрењанина. 
 

 Секундарне улице 
 

 Елементи попречног профила 

секундарне улице су: 

- 1+1 саобраћајна трака минималне ширине 
2,75 m по траци, 

- обострани или једнострани попречни пад 

коловоза минимално 2%, 
- обострани зелени заштитни појас 

минималне ширине 0,5 m, 

- обострани тротоари минималне ширине 1,5 
m, 

- одводњавање отвореном кишном 

канализацијом упијајућим каналима 
минималне ширине 0,5 m. 

 

 Терцијарне улице 
 

 Елементи попречног профила 

терцијарних улица су: 

- 1+1 саобраћајна трака минималне ширине 

2,5 m по траци, 
- обострани или једнострани попречни пад 

коловоза минимално 2%, 

- обострани зелени заштитни појас ширине у 
функцији просторних могућности, 

- обострани тротоари минималне ширине 1,5 

m, 
- одводњавање отвореном кишном 

канализацијом упијајућим каналима 

ширине у функцији просторних 

могућности. 
 

 У оквиру попречних профила свих 
улица могу се градити и мреже јавних 

комуналних инфраструктура у складу са 

условима управљача општинских путева и 
улица на територији града Зрењанина. 

 Попречних профили свих улица могу 

садржати и обостране ивичњаке у складу са 

техничком документацијом. 
 Саставни део попречних профила свих 

улица су и саобраћајни прикључци 

прилазних путева. 
 

 Саобраћајни прикључци прилазних 

путева 
 

 Саобраћајне прикључке прилазних 

путева на коловозе свих улица градити у 

складу са условима управљача општинских 

путева и улица на територији града Зрењанина, 
а што подразумева: 

 - ширина саобраћајних прикључака од 3 

до 6 m, (изузетно ширина саобраћајног 
прикључка прилазног пута на јавни пут може 

бити мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз 

услове и сагласност управљача) и дужином 
прилазног пута од минимално 10 m рачунајући 

од ивице коловоза, и са тврдом подлогом или 

са истим коловозним застором као улица на на 

коју се прикључује, а све у складу са чланом 43 
Законом о путевима,  

- минимални радију прикључења је 7 m, 

- градити их управно у односу на коловоз на 
који се прикључују, 

- осовинско оптерећење од 6 до 11,5 t,  

- одводњавање остварити потребним 

падовима до постојеће или планиране 
уличне кишне канализације, 
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- укрштања са постојећом инфраструктуром 

решити у складу са условима ималаца 
јавних овлашћења, 

- градити их тако да немају штетне 

последице за несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја, 

- тротоар испред парцеле на јавној 

површини, по завршетку изградње 

саобраћајног прикључка, вратити у 
првобитан положај тако да се кота 

нивелете и материјали ускладе са 

постојећим тротоарима и са Правилником о 
техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима 

се осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама (Службени гласник Републике 

Србија, бр. 22/2015), 

- за изградњу сваког новог саобраћајног 
прикључка прибавити услове надлежног 

предузећа за управљање општинским 

путевима и улицама на територији град 
Зрењанина. 

 Сви постојећи саобраћајни прикљуци 

изграђени у складу са раније важећим 

законским и подзаконским актим се 
задржавају. 
 

 Услови за паралелно вођење и 

укрштање мрежа јавне комуналне 

инфраструтуре са уличном мрежом 
 

 Паралелно вођење и укрштање мрежа 
јавне комуналне инфрастуктре вршити на 

следећу начин: 

- заштитна зона коловоза износи 1,5 m од 

ивице коловоза за постојеће коловозе, а од 
1 до 2 m од ивице коловоза за 

новопланиране коловозе, 

- укрштања предвидети под правим углом, 
тј, управно у односу на коловозе улица, 

- обавезно подбушивање тако да горња кота 

цеви буде на минимално 1,35 m од коте 
коловозне конструкције, односно на 

минимално 1 m испод канала отворене 

кишне канализације, 

- за сваки појединачан случај укрштања и 
паралелног вођења прибавити услове 

управљача општинских путева и улица на 

територији града Зрењанина. 
 Приликом изградње, реконструкције и 

одржавања  који чине мрежу друмског 

саобраћаја,а дефинисаних чланом 4 Закона о 

путевима, неопходно је поштовати и: 
- Закон о планирању и изградњи; 

- Закон о путевима; 

- Правилник о техничким стандардима 

приступачности; 
- Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима,  

- услове надлежних предузећа, као и све 
друге законе, правилнике, стандарде који 

регулишу предметну област. 
 

 5.3.3.2 Водоснабдевање 
 

 Снабдевање водом за пиће и санитарно-

хигијенске потребе остварује се из локалног 

изворишта у чијем саставу су два бунара. 
Потребне количине и изравнавање 

неравномерности при вршној потрошњи воде, 

као и потребан притисак у мрежи може се 
обезбедити изградњом резервоара на 

оптималној локацији у насељу, а сигурно 

снабдевање прописаним квалитетом воде ће се 

обезбедити повезивањем преко градске мреже 
са новим уређајем за филтрирање. Место 

прикључења на градску мрежу се планира у 

зони кружне раскрснице код радне зоне 
„Багљаш аеродром, у улици 9. јануара. 

 Један од приоритета у планском 

периоду je доследније очување и унапређење 

изворишта подземне воде оптималним 
коришћењем, а по потреби и ревитализација 

постојећег бунара и изградња нових, а све то уз 

примену мера за обезбеђивање зона санитарне 
заштите ради обезбеђивања потребног 

квалитета.  

 Планиране радове на изградњи и 
одржавању постојећих објеката у оквиру 

водозахвата, за снабдевање објеката  водом за 

санитарне, противпожарне или индустријске 

потребе, (водозахватне грађевине, објекте 
ППВ, резервоаре (водоторњеве) и пумпне 

станице) реализовати у складу са техничким 

прописима за пројектовање, извођење, пријем и 
одржавање ових врста објеката и  повезати 

цевима одговарајућег капацитета и квалитета. 

 Прикључке на јавну водоводну мрежу 
за потенцијалне кориснике за потребе 

снабдевања водом могуће је реализовати тек 

после испуњавања услова за прикључење и 

сагласности надлежног комуналног 
предузећа.Такође, у случају потребе 

снабдевања водом за технолошке потребе и 

потребе хидрантске мреже преко аутономних 
изворишта неопходно је прибавити све услове 

и сагласности надлежних институција. 

 Потребе за водом појединих делова 

система водоснабдевања, могућност 
реализације на терену, стање постојеће мреже, 

старост исте и статистика кварова, определиће 

избор улица у којима ће се изградити нова и 
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делимично или потпуно реконструисати 

постојећа водоводна мрежа.  
 Уколико се јаве захтеви за повећаном 

потрошњом технолошке воде, могуће је исту 

остварити преко реализације аутономних 
изворишта – бунара у самом насељу, у 

зависности од корисничких потреба. 

 У случају опремања инфраструктуром 

појединих локалитета ради привођења намени, 
било да се ради о стамбеним или зонама других 

намена, могуће је укрштање цевовода 

водоводне мреже са постојећим и планираним 
инфраструктурним објектима. 

 Водоводне цеви трасирати правцима на 

довољном хоризонталном растојању  од 

осталих подземних инфраструктурних водова, 
а приликом укрштања са другим инсталација 

водити рачуна о прописаном  вертикалном 

растојању. 
 На траси хидрантске водоводне мреже 

ће се предвидети постављање довољног броја 

противпожарних хидраната чији ће тачан број, 
врсту и распоред у крајњој варијанти одредити 

пројектант утоку израде техничке 

документације у зависности од потребе 

корисника. 
 Укрштање објеката пута и главних 

праваца инсталација при било каквим 

грађевинском радовима на водоводној мрежи 
решити подбушивањем или увлачењем 

одговарајуће заштитне цеви по условима 

надлежних институција или постављањем 
заштитне цеви у фази формирања доњег строја 

пута. 

 Приликом реализације тј. изградње 

водоводне мреже, цевовода и објеката, треба се 
придржавати техничких прописа за 

пројектовање, грађење, пријем и одржавање 

мреже. 
 По завршеним радовима на монтажи и 

испитивању мреже треба извршити геодетско 

снимање изграђене водоводне мреже, а 

добијене податке унети у катастарске планове 
подземних инсталација, а све асфалтиране, 

бетонске и зелене површине вратити у 

првобитно стање. 
 

5.3.3.3 Одвођење фекалних отпадних вода 
 

 У насељеном месту Арадац не постоји 
нити је у току изградња канализационе мреже 

за одвођење отпадних вода.  

 У наредном периоду се планира 

пројектовање и изградња мрежа канализације 
отпадних вода, а одвођење отпадних 

употребљених вода из насеља планирано је 

изградњом потисног цевовода од Ардца до 
Зрењанина.  

 На тај начин се стварају услови да се 

отпадне воде насеља усмере ка будућем 
централном градском уређају за пречишћавање 

отпадних вода. 

 Приликом пројектовања канализације 
отпадних вода потребно је анализирати 

тенденције у кретању броја становника, 

извршити процену специфичне потрошње и 

коефицијенте неравномерности исте, као и 
статистику потрошње водеу претходном 

периоду и на бази тих показатеља и 

планираних губитака у мрежи, усвојити 
оптимални системканализације.                                                                                                                                          

 Узимајући у обзир конфигурацију 

терена и уобичајени ниво подземних вода, 

треба очекивати да је оптимални систем 
комбинација гравитационе канализације, 

дубина не већих од 4m и канализације ниског 

притиска, која би омогућила формирање 
оптималног броја црпних станица и минималне 

трошкове при изградњи и експлоатацији.                                                                                                               

 Дубине укопавања цевовода, при томе, 
као и трасе треба прилагодити теренским 

условима уз препоручене подужне падове код 

гравитационе канализације (3‰ за пречнике 

DN 200 mm, a 2,5‰ за  DN 250 mm), да би се 
остварио најмањи могући број ЦС, а код 

канализације ниског притиска усвајати дубине 

укопавања од мин. 0,8 – 1,2 m, уз прописане 
услове које треба да испуњавју отпадне воде 

сваког потенцијалног корисника, уз минималне 

пречнике прикључака од 160 mm на 
гравитационој и 63 mm на делу мреже 

канализације ниског притиска. 

 Трасе пројектоване канализационе 

мреже прилагодити условима већ постојеће 
комуналне инфраструктуре, како би се 

обезбедила прописана одстојања при укрштању 

и паралекном вођењу са истом.       
 У насељеном месту индустријски 

загађивачи морају изградити уређаје за 

претходно третирање  технолошких вода како 

би се њихов квалитет испунио прописану 
санитарно-техничке услове за испуштање у 

јавну канализацију у складу са Уредбом о 

граничним вредостима емисије загађујућих 
материја у воде.                                                                

 Место прикључења на градску 

канализациону мрежу се планира уз радну зону 
„Багљаш аеродром“, код црпне станице у 

улици 9. јануара, а траса потисног цевовода од 

места прикључења иде преко државног пута и 

даље уз општински пут Зрењанин-Арадац.   
 На тај начин се стварају услови да се 

отпадне воде насеља усмере ка будућем 

централном градском уређају за пречишћавање 
отпадних вода. 
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 У насељеном месту индустријски 

загађивачи морају изградити уређаје за 
претходно третирање  технолошких вода како 

би се њихов квалитет испунио прописану 

санитарно-техничке услове за испуштање у 
јавну канализацију у складу са Уредбом о 

граничним вредостима емисије загађујућих 

материја у воде.  

 Положај објеката у систему фекалне 
канализације при изградњи (изради техничке 

документације и грађењу) или евентуалној 

планираној доградњи, је условљен геолошким, 
хидрауличким и економским параметрима и 

задовољава прописана хоризонтална и 

вертикална растојања од других 

инфраструктурних објеката.  
 Приликом реализације тј. изградње 

фекалне канализације, пречници цевовода као 

и подужни падови, изведени су у складу са 
хидрауличким условима и тако да се омогући 

несметано одржавање мреже. 

 Реализацији прикључака на јавну 
канализациону мрежу од стране потенцијалних 

корисника за потребе одвођења отпадних вода 

могуће је реализовати тек после испуњавања 

услова за прикључење и сагласности 
надлежног комуналног предузећа.  

 Услед планирања нових објеката чије се 

локације, оправдане  урбанистичком 
концепцијом плана,  преклапају са постојећим 

трасама посматране канализације, измештање 

истих извршити  само ако то оправдавају 
хидротехнички и економски услови. Држећи се 

истих мерила, нове трасе за опремање нових 

локалитета до свих потрошача на подручју 

ПГР лоцирати у простор предвиђен за 
инфраструктурни коридор. 
 

5.3.3.4 Одвођење aтмосферских отпадних 

вода 
 

 Одвођење атмосферских вода у Арадцу  

одвија се отвореном уличном каналском 
мрежом. Атмосферске воде насеља као и већег 

дела атара се даље одводњавају преко  

мелирационих канала система за одводњавање 

Елемир  - Арадац: 
  - ободни спојни канал 4-5 (налази се на 

деловима парцела кат. бр. 3822/1, 1556, 3853, 

3856 и 3857 КО Словачки Арадац), 
  - ободни канал на парцели кат. бр. 1018 

КО Словачки Арадац. 

 На тај начин, а путем црпних станица у 

том систему којима управља ЈВП ''Воде 
Војводине''', обезбеђено је одводњавање 

сувишних вода током периода обилних 

падавина. Крајњи реципијент је река Тиса. 

 У мелирационе канале се могу 

упуштати атмосферске воде под условом да не 
дође до преливања воде на околни терен и да 

се не нарушава пројектовани водни режим 

мелиорационих канала за одводњавање. 
 У зависности од потреба, могуће је 

вршити санацију, реконструкцију и доградњу 

система за одводњавање (атмосферска 

канализација, дренажа и отворени канали), а 
при томе је неопходно урадити претходне 

радове: студије, идејне и главне пројекте 

канализационе мреже за подручја која нису 
обухваћена садашњом прорачунском шемом за 

димензионисање и на основу њих вршити 

изградњу, реконструкцију и доградњу 

потребних објеката за одвођење атмосферских 
вода. 

 Могуће је извршити зацевљење 

отворених канала за одводњавање. Изградња 
јавне атмосферске канализације треба да 

претходи изградњи коловоза, а ако постоје 

просторне могућности канализациону градити 
ван коловоза, у зеленој површини.  

 Приликом димензионисања 

атмосферске канализације уз велике пословне 

и индустријске комплексе узети у обзир 
могућност формирања локалних ретензија за 

прикупљање атмосферских вода. Сви радови 

на пројектовању и изградњи система за 
одвођење и пречишћавање зауљених 

атмосферских вода морају се извести у складу 

са Законском регулативом и уз сагласност 
надлежних органа. 

 Коришћење грађевинских парцела за 

изградњу објеката и инфраструктуре 

спроводити тако да се не нарушава могућност 
одржавања и функционисања водних објеката 

и да се обезбеди слободан протицајни профил, 

стабилност дна и косина одводних канала, 
несметан пролаз возила и механизације у 

зонама водних објеката.    

 Приликом пројектовања и изградње 

атмосферске канализације придржавати се 
прописаних хоризонталних и вертикалних 

растојања од других комуналних инсталација 

(минимална дубина укопавања канализације је 
0.80 m од коте терена, минимална дубина 

укопавања друге инфраструктуре приликом 

укрштања са отвореним каналима мора бити 
1m од пројектованог дна канала;укрштање 

друге инфраструктуре са каналом могуће је под 

углом од  90°.   

 Пре упуштања у реципијент, извршити 
пречишћавање атмосферских вода до 

потребног нивоа који је прописан важећим 

прописима обавезно са зауљених и запрљаних 
површина. На местима улива у мелиорационе 
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канале техничком документацијом предвидети 

уливне грађевине које својим димензијама неће 
нарушавати стабилност косина и неће залазити 

у профил канала. У оквиру грађевина 

предвидети изградњу таложника са решеткама 
за отклањање нечисоћа. Одвод атмосферских 

вода се не може прикључивати на мрежу 

фекалне канализације и обрнуто. 

 У циљу заштите од поплава од високих 
нивоа подземних вода и од вишка 

атмосферских вода, потребно је редовно 

одржавати канале и пропусте дуж канала за 
одводњавање; 

  У предметне канале дозвољено је 

испуштати само условно чисте атмосферске 

воде или пречишћене отпадне воде до нивоа  II 
класе вода, а у зони ширине минимум 5.00 m’ 

мерено од врха косине канала не могу се 

градити објекти, садити дрвеће, постављати 
ограде, како би се омогућио пролаз радне 

механизације по радно – инспекционој стази за 

редовно одржавање канала. 
 Извођење радова на реконструкцији, 

санацији, инвестиционом, редовном 

одржавању и евернтуалној доградњи отворене 

каналске мреже вршити у складу са техничком 
и другом документацијом на основу водних 

услова и сагласности надлежних институција, а 

у складу са  техничким прописима за 
пројектовање, извођење и одржавање ове врсте 

и класе  објекта. 
 

5.3.3.5 Електроенергетска инфраструктура 
 

 Постојеће стање 

 Насеље Арадац се напаја из ТС 

Зрењанин 3 110/20 kV, 20kV –ним 
далеководом. Резервно напајање је из ТС 

Меленци 35/20 kV. Средњенапонска мрежа у 

насељу је 20 kV, углавном надземна на ЧРС и 
бетонским стубовима. Потрошачи се напајају 

из дистрибутивних трафо станица 20/0,4 kV. 

Трафо станице су углавном стубне и „Кула“ и 
зидане и МБТС. 

 Јавно осветљење је изграђено у целом 

насељу. Светиљке су већином на стубовима 

дистрибутивне мреже и само мањим делом на 
засебним канделабрима у центру насеља. По 

структури су све савремене светиљке са 

натријумовим извором светла. На територији 
насеља је само из једне трафо станице 

измештена командна опрема за управљање 

јавним осветљењем у слободностојећи орман.  

Овај пројекат наставити у наредном периоду.  
 

 Планирани развој 
 Могућности електродистрибутивне 

мреже ће се развијати према потреби развоја 

конзума на подручју уз благовремено и 

планско опремање мреже. 
 На постојећим и будућим објектима 

ДСЕЕ у обухвату плана ће се вршити радови на 

одржавању и реконструкцији у циљу очувања 
поузданог и сигурног напајања конзумног 

подручја, увођења у систем даљинског 

управљања као и ради повећања капацитета 

ДСЕЕ због потреба постојећих и нових 
корисника ДСЕЕ. Наведени радови 

подразумевају: замену проводника код 

надземних и подземних водова са или без 
повећања пресека, замену изолације код 

надземних водова, замену надземних водова 

кабловским водовима, замену голих 

проводника надземних водова СКС-ом, замену 
трансформатора у трафостаницама исте или 

веће снаге, уградња нових трансформатора 

поред постојећих у трафостаницама, замена 
опреме у расклопним постројењима 

трафостаница, доградња расклопних 

постројења у трафостаницама, замена 
постојећих префабрикованих постројења у 

трафостаницама новим са или без повећања 

капацитета, постављање антенских стубова за 

потребе система даљинског надзора и 
управљања висине до 30 m, уклањање опреме и 

слично. 

 Даљи планови развоја средњенапонске 
и нисконапонске електродистрибутивне мреже 

у предметној зони ће зависити од развоја исте. 

 У циљу одређивања услова за 
снабдевање електричном енергијом будућег 

локалитета односно појединих потрошача, 

потребно је да се располаже подацима о 

одређеној локацији као и максималној 
захтеваној снази, начину грајања, просторном 

распореду потрошача како за широку 

потрошњу тако и за пољопривредне комплексе 
и индустријске потрошаче. 

 У зависности од измена и нових 

потреба унутар подручја обухвата плана као и 

у деловима планираних површина за остале 
намене, ће се сукцесивно реконструисати или 

градити нови СН, ТС и НН 

електродистрибутивни електроенергетски 
објекти (ЕЕО) и то све на јавној површини. 

Планирање напајања садржаја унутар зоне 

широке потрошње и планираних површина за 
остале намене електричном енергијом 

првенствено зависи од коначних потреба за 

електричном енергијом односно од захтеване 

снаге садржаја у склопу истих. Потребно је 
јавном површином изградити нову 20kV 

мрежу, изградити нове одговарајуће 

дистрибутивне трафостанице 20/0,4kV и према 
захтеваним капацитетима будућих објеката 
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нову 0,4kV мрежу односно прикључке 

објеката. Зависно од величине и броја 
пословно-производних објеката унутар радних 

зона, које се планирају углавном на ободу 

насеља у близини постојећих садржаја широке 
потрошње насеља, осим планирања засебних 

нових ТС у појединим целинама радних зона, 

се може благовремено размотирити могућност  

да се нове ТС могу користити за већи број 
пословно-производних објеката, или да 

напајају како поједине пословно-производне 

објекте тако и околну дистрибутивну широку 
потрошњу постојећег дела насеља. Зато је 

потребно, у сарадњи са ЕПС Дистрибуција, 

утврдити општи интерес инвестирања у нове 

СН водове и нове ТС.  
 

 Услови за објекте ДСЕЕ 
 Трасе нове електродистрибутивне 

мреже планирати по јавној површини уз 

постојеће и будуће саобраћајницеу коридорима 
уз осталу инфраструктуру са обе стране 

саобраћајнице. Предвидети могућност 

укрштања енергетских и оптичких водова са 
саобраћајницама према указаној потреби. 

Предвидети пролаз енергетских и оптичких 

каблова кроз објекте у оквиру саобраћајница 

(мостове, натпутњаке и сл.). Средњенапонски 
водови се граде као подземни кабловски. У 

рову са подземним водовима и на стубовима 

надземних водова предвидети оптичке водове. 
 ТС20/0,4kV се планирају као засебни 

објекти - монтажнобетонске првенствено 

намењене за примену у кабловској-подземној 

средњенапонској и нисконапонској мрежи. 
 Нисконапонски водови се граде као 

надземни и подземни. Надземни водови се 

граде на бетонским и гвозденорешеткастим 
стубовима са голим проводницима или СКС-

ом, а подземни водови се граде кабловима.  

 У случају потребе измештања 
постојећих електродистрибутивних објеката 

сва измештања извршити трасом кроз јавну 

површину уз остављање коридора и резервних 

цеви тамо где је то потребно. Потребно је 
планирати измештање одређених деоница тих 

објеката и то или подземно - каблирањем или 

надземно реконструкцијом зависно од 
детаљног пројектног решења. Укрштање и 

паралелно вођење се врши према 

одговарајућем пројекту, за чију израду је 
надлежан искључиво ОДС. Трошкове 

евентуалних измештања 

електродистрибутивних објеката сноси 

инвеститор. Потребно је да се, након израде 
пројекта конкретног објекта, инвеститор истога 

обрати ОДС са захтевом за уговарање израде 

инвестиционо-техничке документације 

измештања као и радова на измештању 
предметних електродистрибутивних објеката. 

У сваком случају потребно је планирати како 

надземне тако и подземнe коридоре за пролазак 
будућих кабловских водова. 

 Приликом одређивања траса за 

надземне и подземне водове потребно је 

уважити заштитни појас дефинисан чланом 218 
Закона о Енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 

145/14, 95/18). Уколико постоји потреба за 

изградњом објеката у заштитном појасу 
неопходно је од надлежног оператера 

дистрибутивног система исходовати посебне 

услове. Забрањује се садња дрвећа у 

постојећим и планираним коридорима 
електродистрибутивне мреже. Потребно је 

водити рачуна о постојећим и планираним 

објектима у непосредној околини ТС 20/0,4kV 
због расплета подземних и надземних водова, 

заштитног уземљења око ТС и потребне 

слободне површине земље за постављање 
радног уземљења. 
 

 Услови прикључења на ДСЕЕ 

 Услове, начин и место прикључења на 

ДСЕЕ дефинише надлежни оператор 

дистрибутивног система у складу са плановима 
развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима. 

Напајање електричном енергијом нових купаца 

је могуће само са објеката у власништву ОДС. 
У зависности од захтеване снаге могуће је 

реализовати напајање са постојеће 

нисконапонске мреже  или СН мреже уколико 

је потребно напајање са већом снагом. У 
обухвату плана, у складу са потребама будућих 

и постојећих корисника ДСЕЕ, предвидети 

изградњу објеката ДСЕЕ средњенапонских 
водова, расклопних постројења, трафостаница 

20/0,4kV и нисконапонских водова. 

Прикључење корисника на ДСЕЕ се планира на 
средњенапонском нивоу (20kV) и на 

нисконапонском нивоу (0,4kV) у зависности од 

захтеване снаге и потреба корисника. За 

потребе формирања СН и НН расплета односно 
за изградњу недостајуће електроенергетске 

инфраструктуре неопходно је предвидети 

трасе/коридоре за исту у регулацији постојећих 
и/или новоформираних јавних површина 

односно улица. Средњенапонска мрежа се 

претежно гради као кабловска 20kV кабловима 
типа XHE-49.A 3x1x150mm2. Трафостанице 

које трансформишу средњи напон на ниски 

напон се претежно граде као монтажно-

бетонске (типа ЕВ 11.А до 630kVA, ЕВ 21.А до 
1000kVA и ЕВ 41.Адо 2x630kVA) и у новије 

време и као полукопане бетонске трафостанице 
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20/0,4kV. Нисконапонска мрежа се у центрима 

насеља и радним зонама гради као кабловска 
0,4kV кабловима типа PP00-AS 4x150mm2са 

потребним бројем КПК ЕВ-1П и КПК ЕВ-2П а 

на периферијама насеља може и као надземна 
уз коришћење каблова СКС Х00/О-A 

4x70+2х16mm2 на бетонским стубовима.За 

потребе планирања капацитета недостајуће 

електроенергетске инфраструктуре потребно је 
најпре дефинисати енергетске параметре: 

максималну једновремену снагу по мерном 

месту, број и распоред купаца.  
 Прикључци објеката снаге преко 

200kW који захтевају коришћење сопствене 

трафостанице (20/0,4kV) корисника се граде 

подземном кабловском мрежом на средњем 
напону уз остављање простора за 

трафостаницу типа монтажно-бетонска или за 

одговарајуће грађевинско разводно постројење 
(у које се смешта искључиво средњенапонско 

постојење 20kV са средњенапонским мерењем) 

које се гради уз регулациону линију парцеле 
власника са могућношћу приступа просторији 

са средњенапонским постојењем 20kV са јавне 

површине (подземни кабл 20kV и постројење 

20kV постају власништво оператора ЕПС 
Дистрибуција) и са обезбеђењем права пролаза 

у корист оператора на средњем напону у 

склопу средњенапонског постројења (тада се 
сопствена инсталациона трафостаница купца 

може лоцирати на најповољнијем месту у 

оквиру парцеле купца што ближе тежишту 
потрошње). Прикључци снаге преко 43,47 

kWдо 200kW са везивањем у напојној 

дистрибутивној трафостаници (20/0,4kV) 

уколико постоје довољни слободни капацитети 
у трафостаници се граде искључиво као 

кабловски подземни једноструким или 

двоструким водом типа PP00-YAS 4x150mm2 
уз коришћење слободностојећих ормана 

мерног места изведених у полиестерском 

кућишту (типски ормани ПИ-1/а, ПИ-1/б и ПИ-

1/ц), постављених на армирано-бетонском 
постољу са или без кабловске прикључне 

кутије у истом и са постављањем ормана 

мерног места у регулационој линији парцеле 
власника на граници са јавном површином. 

Прикључци типски снаге до 43,47 kW са 

прикључењем са нисконапонске мреже (трајни 
и привремени), уз проверу задовољења 

напонских прилика, се граде искључиво као 

кабловски подземни уз коришћење 

слободностојећих ормана мерног места 
изведених у полиестерском кућишту (типски 

ормани ПOMM-1- за једно бројило снаге до до 

43,47 kW, ПOMM-2, ПOMM-4, ПOMM-6), 
постављених на припадајућем армирано-

бетонском постољу САБП/300, САБП/600 са 

или без КПК ЕВ-1П, САБП/800 са или без КПК 
ЕВ-2П,  са постављањем ормана мерног места 

у регулационој линији парцеле власника. 

Напајање свих објеката на једној парцели мора 
бити јединствено, а када је потребно више 

мерних места за једну парцелу  таква мерна 

места се групишу и гради се јединствен 

прикључни вод. Прикључни водови се 
постављају кроз јавну површину потребне 

дужине и пресека у зависности од потребне 

снаге. Из исте трафостанице је могуће напајање 
јавне расвете канделаберског типа или заједно 

у склопу нисконапонске електродистрибутивне 

мреже широке потрошње са самоносивим 

кабловским снопом на бетонским 9 m 
стубовима. За потребе напајања Јавне расвете, 

у непосредној близини постојећих и/или 

будућих трафостаница, на јавној површини 
предвидети локације за смештај ормана мерног 

места јавне расвете тип ПОММ-2/Х на типском 

слободностојећем армирано-бетонском 
постољу са КПК типа ЕВ-1П и разводног 

ормана јавног осветљења (ССРОЈО који је у 

надлежности управљача јавном расветом). 

 Услови за потребе напајања будућих 
објеката се дају посредством надлежног органа 

кроз поступак обједињене процедуре као 

Услови за пројектовање и прикључење, у 
зависности захтеване максималне снаге, 

положаја објеката. Прикључење објеката за 

производњу електричне енергије из 
обновљивих извора се реализује у посебном 

поступку у складу са Законом о енергетици и 

Законом о планирању и изградњи. 

 У случају да приликом изградње нових 
објеката или легализације постојећих објеката 

исти буду на недозвољеном растојању од 

постојеће електродистрибутивне мреже, 
обавезно је измештање електродистрибутивне 

мреже. У случају да приликом дефинисања 

нових регулационих линија постојећи 

електродистрибутивни објекти више не буду на 
јавним површинама, обавезно је измештање 

истих на јавну површину. 
 

 Јавно осветљење 

 Ново постављене светиљке са 
натријумовим извором светла је неопходно 

редовно одржавати. С обзиром на застарелост 

мреже и зараслих грана у дистрибутивну 
мрежу (услед чега долази до кратких спојева 

после сваког ветра), потребно је мрежу јавног 

осветљења постепено калирати самоносећим 

кабловским снопом. Командне уређаје за јавно 
осветљење је потребно постепено изместити у 

слободностијеће типске разводне ормане јавног 
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осветљења, које ће бити под управом 

надлежног управљача јавним осветљењем и у 
власништву локалне самоуправе. 
 

 Правила за изградњу надземне и 

подземне електроенергетске мреже 

- Подземни  водови  се полажу  у  тротоару  

на дубини од 1,0 m, на растојању од 
минимално 0,5 m од регулационе линије, у 

зеленој површини  или путном земљишту 

на дубини од 0,8 m, или у профилу 
саобраћајнице на дубини од 1,0 m. 

- Подземни водови који се не полажу у 

регулационом појасу улице полажу се на 
најмањој удаљености 0,5 m од подземних 

делова објекта, на дубини од 0,8 – 1,0 m. 

- При укрштању са колском саобраћајницом 

кабел мора бити постављен у заштитну цев 
а угао укрштања треба да буде око 90º. 

- Стубови нисконапонске мреже до 1 kV 

постављају се на 0,3 m од ивице коловоза у 
зеленој површини или у тротоару, с тим да 

не ометају улазе у дворишта и не 

угрожавају безбедност објеката и људи. 
- Минимална удаљеност електричног стуба 

од земљишног појаса пута при укрштању 

треба да буде од 10 – 40 m у зависности од 

категорије пута, односно према условима 
надлежног предузећа за путеве. 

- Минимална удаљеност електричног стуба 

од пловних река и канала при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде 14 m, 

односно по условима надлежног предузећа.  

- Ако се у истом рову полажу и водови 

других инсталација, морају се задовољити 
минимална прописана растојања заштите. 

- При паралелном вођењу енергетских и 

телекомуникационих каблова најмање 
растојање мора бити 0,5 m за каблове 

напона до 10 kV, односно 1,0 m за каблове 

напона преко 10 kV. Угао укрштања треба 
да буде 90º. 

- Паралелно полагање електроенергетских 

каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при 
чему хоризонтално растојање мора бити 

веће од 0,5 m. 

- Није дозвољено полагање 
електроенергетског кабла изнад цеви 

водовода или испод цеви канализације. 

- При укрштању електроенергетских каблова 
са гасоводом вертикално растојање мора 

бити веће од 0,3 m, а при приближавању и 

паралелном вођењу хоризонтално 

растојање мора бити min. 0,5 m. 
- Паралелно вођење и укрштање 

електроенергетске инфреструктуре са 

саобраћајном, хидротехничком, 

енергетском и телекомуникационом 
инфраструктуром и водним објектима мора 

бити у складу са условима надлежних 

предузећа  
- У истом рову никада не полагати 

електроенергетске водове и топловоде или 

пароводе. 
 

 Правила грађења за трафо станице  

- Трафо станице градити као зидане, 
монтажно-бетонске (МБТС), стубне (СТС) 

или полуукопане за рад на 20 kV напонски 

ниво. 
- За све трафо станице које  се задржавају 

дозвољава се њихово проширење и 

реконструкција. 

- Површина за изградњу зидане или МБТС 
зависи од типа трафо станице. Минимална 

удаљеност од других објеката треба да 

буде 3 m. 
- СТС се може градити у линији постојећег 

надземног вода или ван њега на парцели 

власника најмање 3 m од стамбених и 
других објеката. 

- Када је уградња трансформаторске станице 

планирана у склопу стамбене зграде 

минимална дистанца стамбених јединица 
од трансформаторске станице у 

хоризонталном и у вертикалном плану 

износи 2,5 m. 
- Нове трафо станице које ће се градити због 

повећања потрошње морају се брижљиво 

планирати због осетљивости зоне.  

 Поред ново изграђених трафо станица 
је потребно уградити слободностојећи орман са 

мерењем за јавно осветљење и слободностојећи 

орман за јавно осветљење са командном 
опремом. 

 Приликом каблирања НН мреже, 

стубови НН мреже се не могу уклонити док се 
не буде каблирала и мрежа јавног осветљења и 

изграђени канделабри јавног осветљења. 

 За објекте типске трансформаторске 

станице 10/0,4 kV,  20/04 kV и водови 
напонског нивоа 10(20) kV могуће је издавање 

решења у складу са чланом 145. закона о 

планирању и изградњи иако  нису дати у 
графичком прилогу. 
 

 5.3.3.6 Електронске комуникације 
 

 Постојеће стање 

 Телекомуникациона мрежа коју 

поседује Телеком Србија а.д. на подручју 

насељеног места Арадац састоји се од 5 
сегмената: 
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1. Базне станице мобилне телефоније (једна 

постојећа „ЗРУ27 Арадац“) 
2. Спојни путеви фиксне и мобилне 

телефоније 

3. Комутациони центри фиксне телефоније 
(централа МСАН) 

4. Приступне телекомуникационе мреже 

5. Кабловска ТТ канализација (дуж улица 

Јанка Чмелника, Иве Лоле Рибара, 
Радничка, Маршала Тита, Новосадска, Трг 

палих бораца и Танаска Рајића) 
 

 ВИП мобиле на предметном подручју 

има једну базну станицу. 
 СББ у насељеном месту Арадац нема 

кабловску дистрибутивну мрежу кабловске 

телевизије. 
 

 Планирани развој 

 Развој електронског комуникационог 
система на подручју обухвата плана се 

реализује у складу са генералним плановима 

електронске комуникационе мреже надлежних 
предузећа. Применом савременог дигиталног 

комутационог система је постигнуто повећење 

капацитета мреже, повећање поуздабности и 

увођење савремених електронских 
комуникационих услуга. 

 Цело насеље је покривено сигналом 

мобилне телефоније. 
Телеком Србија а.д. на подручју насељеног 

места Арадац планира изградњу више базних 

станица мале снаге које би се приближиле 
корисницима, док ВИП мобиле планира 

изградњу две базне станице на западу и истоку 

насељеног места Арадац. 

 Планира се прелазак приступне 
телекомуникационе мреже на оптичке каблове 

са обе стране улице. 
 

 Општи услови и принципи уређења за 

телекомуникационе мреже (ТТ) фиксне 
телефоније  

- Трасе постојећих телекомуникационих 

каблова се задржавају ако су у појасу 

тротоара или у зеленој површини и ако не 
угрожавају локацију других планираних 

објеката. 

- ТТ мрежу у потпуности градити подземно 
и на местима привода у поједине објекте у 

кабловској канализацији. 

- Нови истурени комутациони степени ће се 
градити као слободностојећи ормани на 

јавној површини на бетонском темељу. 

- Јавне телефонске говорнице могу се 

постављати на местима где постоји 
могућност полагања прикључног кабла и 

где је фреквенција људи велика: на 

прилазима и у јавним објектима (школе, 

спортски објекти, објекти културе и сл), на 
трговима, тротоарима, парковима и другим 

просторима где њихове локације не ометају 

пешачки и други саобраћај, не затварају 
улазе, прилазе и сл.  

- Прикључке објеката градити на основу 

услова прибављених од власника 

инфраструктурне мреже. 
- Дубина полагања ТТ каблова треба да буде 

најмање 0,80 m. 

- Ако постоје постојеће трасе, нове 
телекомуникационе каблове полагати у 

исте; 

- ТТ мрежу полагати у уличним зеленим 

површинама (удаљеност од високог 
растиња мин. 1,5 m) поред саобраћајница 

на растојању најмање 1,0 m од 

саобраћајница или поред пешачких стаза. 
- Уколико није могуће другачије, каблови се 

могу полагати и испод тротоара, али у том 

случају обавезно у кабловској 
канализацији. 

- Све заштитне цеви и шахте у којима се 

полажу водови извести благовремено при 

изградњи саобраћајница и тротоара, да се 
накнадно не би прекопавало. 

- Међусобно растојање окана кабловске 

канализације је до максимално 150 m; 
- При укрштању са саобраћајницама, 

каблови морају бити постављени у 

заштитне цеви, а угао укрштања да буде 
90º. 

- У оправданим случајевима је телефонске 

каблове могуће полагати и у 

''Микроровове''. 
- Мрежу полагати у супротној страни улице 

од планиране или изведене 

електроенергетске мреже увек где је то 
могуће. 

- Телекомуникациона подземна мрежа се 

може градити и са обе стране улице. 

- Ако се у истом рову полажу и водови 
других инсталација морају се задовољити 

минимална прописана растојања заштите. 

- При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабловима најмање 

растојање мора бити 0,5 0m за каблове 

напона до 10 kV и 1,0 m за каблове преко 
10kV. 

- При укрштању са гасоводом, водоводом и 

канализацијом, вертикално растојање мора 

бити веће од 0,30 m, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,50 m. 

- Да би се свим потенцијалним корисницима 

омогућили ''trip play'' сервиси, базирани на 
IP технологији, неопходно је планирати 
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телекомуникационе инсталације за 

пословне и велике стамбене објекте 
(приступ путем ТТ канализације) према 

најновијим препорукама  за ову област. 

- Целокупну ТТ мрежу градити на основу 
главних пројеката у складу са важећим 

законским прописима. 
 

 Мобилна телефонија 
 

 Општи  услови  и  принципи  уређења 

за електронских комуникација мобилне      

телефоније су: 
- Постојећи објекти BS се задржавају 

уколико су усклађени са свим важећим 

законским прописима, уредбама и 
правилницима; 

- Нове базне станице се могу постављати на 

слободним површинама или на 

одговарајућим објектима како на јавној 
површини, у радним зонама у оквиру 

објекта или комплекса или на слободном 

простору; 
- Дозвољено је постављање базних станица 

на основу Закона о заштити о 

нејонизирајућег зрачења (Сл. гласник РС, 

бр. 36/09) са пратећим подзаконским 
актима, Законом о процени утицаја на 

животму средину (Сл. гласник РС, бр. 

135/04 и 36/09) и одредбама Закона о 
заштити животне средине  (Сл. гласник РС, 

бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. Закон, 

72/2009-др. Закон, 43/2011 – одлука УС и 
14/2016, 76/18, 95/18).   

 

 Кабловско дистрибутивни систем 
 

 Услови уређења за изградњу примарне 
Кабловско дистрибутивне (КДС) мреже 

- Водове КДС мреже треба полагати истим 

трасама као водове фиксне телефоније. За 
ове водове важе исти услови као за мрежу 

фиксне телефоније. 

- - Приликом   пројектовања,   реконструк-
ције,   изградње   и   одржавања КДС-а или 

његових делова применити одредбе Закона 

о телекомуникацијама, Статута Републичке 

агенције за телекомуникације (Сл. гласник 
РС бр. 78/05) и Техничких услова за 

кабловске дистрибутивне мреже (Рател, 

22.09.2009) као и остале важеће законске 
одредбе. 

- Антенских стубови се могу постављати на 

пословним објектима који се не налазе у  
''зонама повећане осетљивости''. 

 

 Услови за изградњу дистрибутивне 
мреже (КДС) 

- Водове КДС мреже треба полагати истим 

трасама као водове фиксне телефоније. За 
ове водове важе исти услови као за мрежу 

фиксне телефоније. 

- Ваздушна КДС мрежа се може постављати 
на постојеће стубове електроенергетске и 

ТТ мреже као и на стубове јавног 

осветљења уз сагласност власника исте 

односно на властите стубове на основу 
прибављене дозволе. 

- Самоносиви кабел КДС-а поставити на 

носаче преко изолатора, у случају стубова 
јавног осветљења без бушења истих. 

- Одстојање најнижег кабла КДС-а од 

површине тла треба да износи најмање 5 m; 

- На прелазима преко улица иста висина 
треба да износи најмање 5 m при 

најнеповољнијим температурним 

условима. 
- Најмање растојање од најнижих 

проводника електроенергетске мреже мора 

бити 1 m. 
- Оптичке чворове поставити у ормариће, 

односно слободностојеће ормане од 

изолационог материјала степена заштите 

минимално IP 54 са бравом за 
закључавање. 

- Слободностојећи ормани се постављају на 

основу прибављене дозволе тако да не 
ометају саобраћају и прилазу објектима. 

- Слободностојећи ормани се не могу 

постављати изнад постојеће подземне 
инфраструктуре. 

 

  Услови за развод КДС мреже у 
објектима 

  Важе исти услови као за мрежу фиксне 

телефоније. 
 

  Радио дифузни системи 

 

- За све радио – релејне коридоре израдити 

елаборат заштите слободних радио – 
релејних коридора. 

- У свим пословним, стамбено – 

пословним и стамбеним објектима (са 

више од 3 стамбене јединице) планирати 
заједничке антенске системе (ЗАС). 

- Инвеститор изградње ЗАС дужан је да за 

сваки објекат прибави услове за израду 
техничке документације од Радио 

дифузне агенције.  

- За потребе техничког прегледа објеката и 

издавања употребне дозволе за ЗАС и 
КДС, мора се извршити преглед 

исправности изведених инсталација, а 
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инвеститор је дужан да обезбеди 

сертификат о исправности тих система. 
 

  Радио релејне везе 

 

- Објекти за смештај телекомуникационих 

уређаја фиксне, мобилне 

телекомуникационе мреже и опреме за РТВ 
и КДС, мобилних централа, базних радио 

станица, радиорелејних станица, као и 

антене могу се поставити у оквиру објекта, 
на кровима објеката уз сагласност власника 

објекта и етажних власника. Уколико је 

објекат на који се поставља опрема  грађен 
у низу морају се за постављање обезбедити 

сагласности суседа. 

- Објекат за смештај телекомуникационе и 

РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни. 

- Напајање електричном енергијом вршиће 

се из нисконапонске мреже 0,4 kV, односно 
према условима надлежне 

Електродистрибуције. 
 

 За постављање дистрибутивних делова 

електронске комуникационе мреже могуће је а 

у складу са законом о планирању и изградњи, 
правилницима и уредбама, иако  није дата у 

графичком прилогу. 
 

5.3.3.7 Термоенергетска инфраструктура 
 

 Задовољење термоенергетских потреба 

корисници простора могу остварити изградњом 
сопствених термоенергетских објеката. 

Сопствени термоенергетски објекти примарну 

енергију могу обезбедити прикључењем на 

гасовод за дистрибуцију природног гаса или 
коришћењем потенцијала Обновљивих Извора 

Енергије (ОИЕ), нарочито расположиве 

енергије сунца и био масе која настаје у 
пољопривредној производњи.  

 Дистрибуција природног гаса на 

подручју обухваћеном планом врши се преко 
изграђене мреже за дистрибуцију природног 

гаса максималног радног притиска pmax ≤ 4 (bar) 

која се природним гасом снабдева из Мерно 

Регулационе Станице „Елемир“. 
 Гасовод за дистрибуцију природног 

гаса pmax ≤ 4 (bar) на планом обухваћеном 

подручју у целости је завршени и даљи развој 
гасовода ће се остваривати бољим 

искоришћењем расположивих капацитета, 

реконструкцијом или доградњом појединих 
деоница и изградњом пратећих објеката. 

 У случају недовољног капацитета 

појединих деоница постојећег гасовода за 

дистрибуцију природног гаса pmax ≤ 4 (bar), 

задовољење термоенергетских потреба 

будућих корисника природног гаса на тој 
деоници вршити искључиво уз реконструкцију 

појединих деоница постојећег гасовода. Није 

дозвољено полагање нових водова уз постојеће 
водове. 
 

 Дистрибуција природног гаса pmax ≤ 4 

(bar) 

 Дистрибуција природног гаса на 

планом обухваћеном подручју обавља се 
подземном цевоводима изграђених од челика 

или полиетилена (ПЕ) велике густине.  

 Надземно полагање гасовода од ПЕ 
цеви није дозвољено. Надземно полагање 

челичних гасовода дозвољено је само у кругу 

индустријских постројења (осим дела погона у 

којима се користе, прерађују и складиште 
експлозивне материје) а ван њиховог круга 

може се дозволити на мостовима, прелазима 

преко канала и водених токова. 
 Нови и ревитализовани системи за 

дистрибуцију природног гаса, у зависности од 

величине система и у складу са законом којим 
се уређује заштита животне средине, морају да 

испуњавају минималне захтеве у погледу 

њихове енергетске ефикасности (минимални 

степен корисности и друго) према 
критеријумима које прописује влада Републике 

Србије. 

 За изградњу објеката за дистрибуцију 
природног гаса потребно је прибавити 

енергетску дозволу. 

 Уз захтев за издавање енергетске 

дозволе, за изградњу нових или реконструкцију 
старих система или делова  система за  

дистрибуцију природног гаса, инвеститор је 

дужан да као саставни део техничке 
документације приложи и елаборат о 

енергетској ефикасности система, којим се 

доказује да ће бити испуњен захтев о 
прописаној минималној енергетској 

ефикасности система, односно да ће планирани 

степен корисности тих система бити већи или 

једнак вредности прописаној актом надлежног 
министарства . 

 Јавна предузећа и друга привредна 

друштва која врше испоруку природног гаса 
купцима, дужна су да у мери у којој је то 

технички могуће, финансијски оправдано и 

пропорционално у односу на потенцијалне 
уштеде енергије, крајњим купцима природног 

гаса обезбеде уградњу уређаја за тачно мерење 

предате количине природног гаса који пружа 

податке о тачном времену предаје природног 
гаса. 
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 Приликом подношења захтева за 

добијање дозволе за изградњу објеката за 
дистрибуцију природног гаса потребно је 

приложити мишљење оператера транспортног 

или дистрибутивног система са условима и 
могућностима њиховог прикључивања. 

 Енергетски субјекат који врши 

дистрибуцију природног гаса је дужан да 

спроводи мере безбедности и здравља на раду, 
мере заштите животне средине и мере заштите 

од пожара и експлозија у складу са законом, 

техничким и другим прописима. 
 Трасу гасовода одредити на начин да је 

осигуран безбедан и поуздан рад 

дистрибутивног система, заштита људи и 

имовине уз спречавање могућих штетних 
утицаја околине на гасовод и гасовода на 

околину, у складу са актом надлежног 

оператера дистрибутивног система. 
 Гасовод мора да има могућност 

искључивања појединих деоница. 

 Гасоводе по правилу градити на 
земљишту у јавној својини, у регулационом 

појасу саобраћајница, у инфратруктурним 

коридорима. У супротном, треба обезбедити 

све неопходне предуслове за неометену и 
сигурну дистрибуцију природног гаса и 

неометени приступ гасоводу на земљишту у 

приватној својини. 
 Гасовод не сме пропуштати гас и мора 

бити довољно чврст да безбедно издржи 

дејство свих сила којима ће према 
очекивањима бити изложен током изградње, 

испитивања и коришћења. 

 За укрштање гасовода са јавним 

путевима потребно је прибавити услове 
управљача јавног пута. Ако се гасовод 

поставља испод путева прокопавањем, он се 

поставља и полаже без заштитне цеви, са 
двоструком антикорозивном изолацијом која се 

изводи у дужини од најмање 10 (m) са обе 

страбе земљишног појаса. Ако се гасовод 

постаља испод путева бушењем, он се по 
правилу полаже кроз заштитну цев 

одговарајуће чврстоће. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља 
на прелазу гасовода испод насељских 

саобраћајница морају бити минимално 1,0 m од 

ивице крајње коловозне траке. 
 На једном од крајева заштитне цеви 

обавезна је уградња одушне цеви минималног 

пресека 50 mm.  

 Минимално растојање одушне цеви 
мерено од ивице крајње коловозне траке 

насељских саобраћајница, на спољну страну 

мора бити најмање 3,0 m. У случају да је 
удаљеност регулационе линије од ивице крајње 

коловозне траке насељских саобраћајница 

мања од 3,0 m одушна цев се поставља на 
регулациону линију, али не ближе од 1,0 m. 

 Отвор одушне цеви мора бити 

постављен на висину од 2,0 m изнад површине 
тла и мора бити заштићен од атмосферских 

утицаја. 

 Минимална дозвољена хоризонтална 

растојања ближе ивице цеви подземних 
гасовода pmax ≤ 4 (bar) до темеља стамбених 

објеката и објеката у којима стално или 

повремено борави већи број људи износе 1,0 m. 
 На укрштању гасовода са путевима, 

водотоковима, каналима, далеководима 

називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода 

према тим објектима мора да износи између 600 
и 900. 

 На укрштању гасовода са насељским 

саобраћајницама, државним путевима I и II 
реда и водотоковима са воденим огледалом 

ширим од 5,0 m, угао према тим објектима по 

правилу мора да износи 900, а тамо где је то 
технички оправдано, дозвољено је смањити га 

на минимално 600. 

 Минимална дубина укопавања гасовода 

је 80 cm мерено од горње ивице гасовода, а на 
местима укрштања са другим објектима, 

минимално износи: 

- 100 cm до дна одводних канала путева, дна 
регулисаних корита водених токова; 

- 135 cm до горње коте коловозне 

конструкције пута; 
 Од минималне дубине укопавања може 

се одступити уз навођење оправданих разлога 

за тај поступак при чему се морају предвидети 

повећане мере безбедности, али тако да 
минимална дубина укопавања не може бити 

мања од 50 cm. 

 Траса гасовода мора бити видно 
обележена посебним ознакама. Размак између 

ознака за обележавање гасовода не сме бити 

већи од 200 m на равном делу трасе. На сваком 

месту промене правца трасе морају бити 
постављане ознаке. 

 На пролазу гасовода испод водених 

токова, канала, путева са обе стране пролаза 
постављају се ознаке за обележавање трасе 

гасовода и знаци упозорења. Ознака проласка 

гасовода не сме се постављати на растојању 
мањем од 1,0 m од спољње ивице коловоза и 

5,0 m од осе насипа канала.  

 Висина покривног слоја цеви може 

максимално да износи 2,0 m на местима на 
којима конфигурација терена то захтева, на 

местима на којима може доћи до издизања тла 

услед смрзавања подземних вода, код 
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водотокова и уколико постоји ризик од ерозије 

тла. 
 На растојању од 0,3 m до 0,5 m изнад 

горње ивице цеви гасовода у рoв се мора 

поставити трака са одговарајућим упозорењима 
о гасоводу под притиском. 

 Минимална дозвољена растојања 

спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
гасовода pmax ≤ 4 (bar) од других гасовода, 

инфраструктуре и других објеката износе: 

 

 минимално дозвољено 
растојање (m) 

укрштање паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Водовод и канализација 0,20 0,40 

Вреловод и топловод 0,30 0,50 

Вреловод и топловод у проходним каналима 0,50 1,00 

Нисконапонски и високонапонски ел.каблови 0,20 0,40 

Телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Водова технолошких флуида и хемијске индустрије 0,20 0,60 

Резервоара и других извора опасности на станицама за 

снабдевање горивом превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

 

- 

 

5,00 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета до 3 m3 

- 3,00 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3 
а највише 100 m3 

 

- 

 

6,00 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 

 

- 

 

15,00 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих гасова капацитета највише 10 m3 

- 5,00 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих гасова капацитета већег од 10 m3 а највише 60 m3 

- 10,00 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих гасова капацитета већег од 60 m3 

- 15,00 

До шахтова и канала 0,20 0,30 

До високог зеленила - 1,50 
 

 Осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих 

течности и гасова, минимална дозвољена растојања спољње ивице подземних челичних гасовода и 
ПЕ гасовода pmax ≤ 4 (bar), могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2,0 

(m) уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом интервенција на гасоводу и предметном 

воду, али не мање од 0,2 (m) при паралелном вођењу. 
 Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода износе: 

 

 

Називни напон 

минимално дозвољено 

растојање (m) 

укрштање паралелно 

вођење 

  1 kV ≥ U 1 1 

  1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 
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 Минимална хоризонтална растојања надземних гасовода од надземних електро водова и 

телекомуникационих водова износе: 

Инсталација Минимална растојања (m) 

Надземни електро водови 

1 kV ≥ U висина стуба + 3,00 

1 kV < U ≤ 110 kV висина стуба + 3,00 

Телекомуникациони водови 2,5 
 

 За надземне електро водове 1 kV ≥ U минимално хоризонтално растојање надземних гасовода 
не може бити мање од 10 ,, осим када су у питању самоносећи кабловски снопови, када се ово 

растојање може смањити на 2,50. 

 Минимална хоризонтална растојања уграђене надземне арматуре у надземним гасоводима од 

надземних електро водова и телекомуникационих водова износе: 

Инсталација Минимална растојања (m) 

Надземни електро водови 

1 kV ≥ U висина стуба + 3,00  (мин 10) 

1 kV < U ≤ 110 kV висина стуба + 3,00 (мин 15)* 

Телекомуникациони водови 2,5 

*ако су у питању водови са механичком и електрично појачаном изолацијом може се смањити на 8 m. 
 

 Минималне висине постављања надземних гасовода од коте терена износе: 

 Минимална висина 

(m) 

На местима пролаза људи 2,20 

На местима где нема транспорта и пролаза људи 0,50 
 

 Укрштање надземног гасовода са надземним електричним водовима је дозвољено само ако су 

електрични водови изведени као самоносећи кабловски снопови. 

 Вертикална растојања при укрштању гасовода и надземних електричних водова код којих је 

изолација вода механички или електрично појачана, при њиховом највећем угибу износи: 

Називни напон (kV) Минимална удаљеност (m) 

45 kV ≥ U 2,50 
 

 При укрштању надземних гасовода са надземним електричним водовима, електрични водови 

морају да прелазе изнад гасовода, при чему се изнад гасовода поставља заштитна мрежа, а гасовод се 

мора уземљити. 
 Минимална хоризонтална растојања спољње ивице надземних гасовода од других објеката 

или објеката паралелних са гасоводом износе: 

Зграде и објекти у индустријском комплексу Растојање 

(m) 

До  извора опасности на станицама за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 

спортских ваздухоплова 

 

10 

До извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности и запаљивих гасова 

15 

До осталих индустријских постројења и објеката који су разврстани у прву и 

другу категорију угрожености од пожара 

10 

Од путева у оквиру фабрике или предузећа 1 

Од темеља стуба гасовода до подземних инсталација 1 

До ограде откривеног електроенергетског разводног постројења и 

трансформаторске станице 

10 

До трафостанице у објекту 5 

До стубне трафостанице 10 

До извора отвореног пламена и места испуштања растопљеног метала 10 
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Сви делови челичних гасовода морају се 

заштитити од корозије. Подземни гаасовод 
мора имати пасивну (изолација) и активну 

заштиту (катодну). Надземни гасоводи који 

нису галванизовани морају се заштитити 
антикорозивним премазима. 

 Електричне инсталације и уређаји на 

гасоводу се постављају ван зона опасности од 

експлозије. Ако је њихова изградња у зонама 
опасности условљена технолошким захтевима, 

њихова изградња се мора вршити у складу са 

посебним прописаима. 
 Уређаји и објекти на гасоводу морају 

бити заштићени од негативног утицаја услед 

атмосферског пражњења. 

 Уређаји и објекти на гасоводу морају 
бити уграђени тако да се онемогући појава 

статичког електрицитета. 

 Сва остала правила грађења мреже за 
дистрибуцију природног гаса pmax ≤ 4 (bar) 

ускладити са одредбама Правилника о 

условима за насметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 (bar) („Службени гласник РС“, 

број 87/15). 
 

 Прикључење на гасовод за 

дистрибуцију природног гаса pmax ≤ 4 (bar) 
 

 Прикључење објеката потрошача 
природног гаса на дистрибутивни систем 

природног гаса врши се према условима и на 

начин прописан законом, уредбом о условима 
за испоруку природног гаса, правилима о раду 

дистрибутивног система и у складу са 

техничким прописима који се односе на услове 

прикључења и коришћења уређаја или 
постројења која користе природни гас. 

 За прикључење објеката на 

дистрибутивни систем природног гаса 
прибавити Одобрење за прикључење које 

издаје енергетски субјекат на чији систем се 

прикључује објекат и које садржи сагласности 
оператера система за дистрибуцију природног 

гаса. 

 Одобрење за прикључење издаје 

решењем енергетски субјекат на чији се систем 
прикључује објекат купца природног гаса. 

 Одобрење за прикључење садржи: 

место прикључења на систем, начин и 
техничке услове прикључења, одобрени 

капацитет, место и начин мерења и друге 

захтеве који су дефинисани Правилима рада 

дистрибутивног система. Правила о раду 
дистрибутивног система доносе се уз 

сагласност Агенције за енергетику Републике 

Србије. 
 Инсталације за коришћење природног 

гаса морају испуњавати услове из: 

- Правилника о техничким нормативима за 

пројектовање, грађење, погон и одржавање 
гасних котларница (,,Сл.лист СРЈ”, број 

10/90 и 52/90). 

- Правилника о техничким нормативима за 
унутрашње гасне инсталације (,,Сл.лист 

СРЈ”, број 20/1992 и 33/92). 

 За објекте који су већ прикључени на 
дистрибутивни систем природног гаса и код 

којих се врши спајање/раздвајање 

инсталација/мерних места или се 

повећава/смањује одобрена снага/капацитет, 
треба прибавити ново Одобрење енергетског 

субјекта на чији систем је прикључен објекат.  
 

Заштита гасовода pmax ≤ 4 (bar 
 

 У заштитном појасу мреже за 

дистрибуцију природног гаса, на непрописној 
удаљености од ње, не смеју се градити објекти 

који нису у функцији дистрибуције природног 

гаса, садити дрвенасте биљке и вршити друге 

радње које могу угрозити сигурност и 
функционалност система за дистрибуцију 

природног гаса.  

 У зависности од максималног притиска 
у гасоводу, заштитни појас гасовода се 

простире обострано од осе гасовода у ширини 

која износи: 
 

 

 

pmax (bar) Обострано (m) 

pmax ≤ 4 (ПЕ и челични гасоводи) 1 
 

Забрањена је изградња објеката који нису у 

функцији дистрибуције природног гаса као и 
извођење радова испод, изнад и поред мреже за 

дистрибуцију природног гаса супротно закону, 

техничким и другим прописима. 

 У заштитном појасу гасовода не смеју 
се изводити радови и друге активности, изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,50 (m), 

без писменог одобрења оператера 

дистрибутивног система. 
 У заштитном појасу гасовода 

забрањено је садити дрвеће и друго растиње 

чији корени достижу дубину већу од 1,0 (m), 

односно, за које је потребно да се земљиште 
обрађује дубље од 0,5 (m). 

 На трасу мреже за дистрибуцију 

природног гаса потребно је прибавити 
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сагласност Сектора за ванредне ситуације 

МУП-а Републике Србије, као и сагласности 
власника других инфраструктурних система са 

којима се дистрибутивна мрежа природног гаса 

укршта или води паралелно у односу на њих.  
 За трасу гасовода ниског притиска (до 4 

бара) могуће је издавање решења у складу са 

чланом 145. закона о планирању и изградњи 

иако нису дати у графичком прилогу. 
 

 Правила грађења за коришћење ОИЕ 
 

 Подручје насеља Арадац располаже 
потенцијалом обновљивих извора енергије 

сунца и био масе. 

 Приликом изградње објеката 
оптимално користити потенцијале обновљивих 

извора енергије уз уважавање ограничења за 

функционисање пољопривреде, водопривреде 

и заштите животне средине и уз примену мера 
енергетске ефикасности изградње. 

 Објекти за коришћење ОИЕ се могу 

градити на целокупном грађевинском подручју 
у складу са правилима грађења за зону којој 

припадају и правилима за изградњу објеката за 

коришћење ОИЕ. 

 Према Соларном атласу Војводине, 
Арадац се налази у зони са интензитетом 

сунчевог зрачења од око 1.450 kWh/m2 

годишњe, што указује на могућност 
коришћења сунчеве енергије путем соларних 

колектора за припрему потрошне топле воде 

или примену фотонапонских модула за 
производњу еллектричне енергије, како на 

јавним, тако и на стамбеним објектима, и то 

првенствено за задовољење сопствених 

потреба. 
 Коришћење енергије сунца је могуће на 

свим изграђеним и неизграђеним осунчаним 

површинама у обухвату плана. 
 Количина дозрачене енергије сунца 

може се повећати постављањем пријемника 

сунчеве енергије под нагибом у односу на 
хоризонталну површину. Оптимални нагиб за 

коришћење енергије током целе године се 

креће у дијапазону од 35 – 450. Ако постоји 

приоритет да се енергија користи у току летњег 
периода, оптималан нагиб пријемника је у 

опсегу од 20 - 300. У зимским месецима се 

највећи учинак пријемника енергије постиже 
при нагибу од 600. 

 Пријемнике енергије оријентисати 

према југу, али су дозвољена и одступања 

према истоку или западу за макс. 450. 
 За монтажу пријемника енергије на 

фасадне елементе зграда потребно је водити 

рачуна о оријентацији фасадних зидова зграде 

према странама света. Уколико се ради о косим 

фасадним елементима потребно је извршити 
корекцију капацитета пријемника енергије у 

зависности од угла под којим је дефинисан 

фасадни елемент. 
 Пријемнике енергије поставити на 

посебну конструкцију која мора да задовољи 

критеријуме стабилности и отпорности на 

климатске услове. 
 Насеље Арадац располаже значајним 

потенцијалом биомасе која би могла да се 

директно користи за грејање, како у стамбеним 
објектима, тако и у јавним и пословним 

обејктима. 

 Коришћење енергије био масе могуће је 

на делу подручја обухваћеног планом који је 
намењен радним зонама и зонама утилитарног 

зеленила. Објекте за коришћење биомасе снаге 

веће од 1 MW, градити уз разраду 
урбанистичким пројектом. 
 

 5.3.4 Степен комуналне 

опремљености грађевинског земљишта по 

зонама који је потребан за издавање 

локацијских услова и грађевинске дозволе 
 

 Степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, који је неопходан за 

издавање локацијских услова и грађевинске 

дозволе, зависи од зоне, односно намене 
објеката који се граде. 

 Свака грађевинска парцела (изграђена 

или неизграђена) мора имати приступ јавној 
саобраћајној површини, постојећи или 

планирани. 

 Грађевинске парцеле на којима постоје 

изграђени, или се планира изградња нових 
објеката, осим у зонама утилитарног зеленила, 

морају бити уређене постојећом или 

планираном електроенергетском, водоводном 
инфраструктуром и решено одвођење 

фекалних и атмосферских отпадних вода. 
 

 5.3.5 Услови и мере заштите 

природних и културних добара, животне 

средине и живота и здравља људи, заштита 

од елементарних непогода, хаварија, пожара 

и потреса 
 

5.3.5.1 Мере заштите природних добара 
 

 На простору обухвата нема заштићених 

подручја. У складу са Закона о заштити 
природе (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 

88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18), обавеза 

извођача радова/налазача да пронађена 

геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали и др.) која би могла 
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представљати заштићену природиу вредност 

пријави надлежном Министарству у року од 
осам дана од дана проналаска, и предузме мере 

заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

 У складу са условима Покрајинског 
завода за заштиту природе утврђују се мере за 

заштитну зону станишта заштићених и строго 

заштићених дивљих врста од националног 

значаја, која се налази ван граница, али у зони 
утицаја Плана: 

 1. У појасу од 200 m од станишта; 

 - услов за изградњу укопаних 
складишта је да се њихово дно налази изнад 

коте максималног нивоа подземне воде, уз 

примену грађевинско-техничких решења којим 

се обезбеђује спречавање емисије загађујућих 
материја у околни простор. 

 

 2. У појасу од 50 m од станишта, 
забрањује се: 

- примена техничких решења којима се 

формирају рефлектујуће површине (на пр. 
стакло, метал) усмерене према стаништима 

- треба обезбедити континуитет зеленог 

тампон појаса између простора људских 

активности и станишта у ширини од 10 m 
код постојећих објеката, а 20 m код 

планираних објеката и то у складу са типом 

вегетације станишта. 
- објекте који захтевају поплочавање и/или 

осветљење лоцирати на мин. 20 m 

удаљености од границе станишта. 
 

5.3.5.2 Мере заштите културних добара 
 

 Непокретна културна добра 
 

 На простору обухвата плана налази се 

непокретно културно добро – археолошко 
налазиште Јамуре код Хумке на парцели кат. 

бр. 2530 КО Словачки Арадац. 

 Уколико се у току извођења 
грађевинских и других радова у зони насеља 

Арадац наиђе на археолошко налазиште или 

археолошке предмете, извођач радова је дужан 

да одмах, без одлагања прекине радове и о 
томе обавести Завод за заштиту споменика 

културе Зрењанин, и да предузме мере да се 

налази не униште или оштете и да се сачувају 
на месту и у положају у коме су откривени. 

 Обавезују се потенцијални инвеститори 

радова да у складу са одредбама Закона о 
културним добрима и Закона о планирању и 

изградњи пре почетка радова обавесте Завод за 

заштиту споменика културе Зрењанин ради 

благовременог упућивања стручног сарадника 
Завода за вршење конзерваторско-археолошког 

надзора при извођењу земљних радова. 

 

 Добра која уживају претходну 

заштиту 
 

 На простору обухвата плана налазе се 

следећа добра која уживају претходну заштиту: 

1. Српска православна црква Светог 

Архангела Гаврила у Арацу, 

2. Словачка евангелистичка црква, 

3. Стара зграда општине. 
  

 Према Закону о културним добрима, 
добра под претходном заштитом имају исти 

третман као непокретна културна добра и за 

њих важе исте мере техничке заштите. 
 Утврћују се следеће мере заштите: 

- Очување оригиналног хоризонталног и 

вертикалног габарита, примењених 

материјала, конструктивног склопа; 
- Очување основних вредности 

функционалног склопа и ентеријера 

(декоративног молераја и сл); 
- Очување или рестаурација изворног 

изгледа, стилских карактеристика, 

декоративних елемената и аутентичног 
колорита објекта; 

- На овим објектима се не дозвољава 

надоградња, али је дозвољено 

осавремењивање објекта у циљу бољег 
коришћења споменика културе, што 

подразумева следеће интервенције које се 

морају извести уз услове и под 
надзоромнадлежне установе заштите: 

 а) увођење савремених инсталација, под 

условом да се не нарушавају ентеријерске 
вредности објекта; 

 б) уређење поткровља могуће је решити 

само у постојећем габариту крова са приступом 

из постојећег степенишног простора или неке 
друге просторије на више етаже, али само у 

случају да се тиме не нарушавају изворно 

функционална решења објекта. Осветљење 
остварити путем кровних прозора орјентисаних 

према дворишном простору. Уређење подрума 

могуће је остварити са приступом и з 

постојећег степенишног простора. Извршити 
претходна испитивања тла и носеће 

конструкције објекта. 

- Остали објекти на парцели не подлежу 
режиму главног објекта, решавају се у 

складу са валоризацијом, али тако да не 

угрозе главни објекат. Накнадно дограђени 
неестетски делови грађевине и неадекватни 

помоћни објекти са парцеле и из окружења 

се уклањају. Дворишни простор у свему 

ускладити са главним објектом; 
- Све наведене интервенције се могу 

изводити искључиво према условима 
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надлежне установе заштите споменика 

културе. 
 

 Јавни споменици 

 

 На простору обухвата плана налазе се 

следећи јавни споменици: 

 1. Споменици Старије историје: 
- Часни крст у порти Српске православна 

црква Светог Архангела Гаврила, 

- Надгробни споменик породице Абафи у 
Словачком – евангелистичком гробљу 

 2. Споменици и спомен плоче из 

ослободилачких ратова 
- Споменик посвећен жртвама другог 

светског рата, 

- Спомен плоча на кући у Улици маршала 

Тита 47 која је за време НОРа била база из 
које се одлазило на сремски фронт. 

 Споменици и спомен - обележја могу се 

обнављати само под условом и мерама 
техничке заштите територијално надлежног 

тавода за заштиту споменика културе. 

 У случају уклањања објеката који се 
чувају кроз документацију, обавестити стручне 

службе Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин, ради израде фото и техничке 

документације. За објекте на којима се врше 
радови у склопу редовног одржавања, исте 

службе су на располагању ради давања 

препорука и мишљења, без обавезе издавања 
посебних услова и мета заштите за те објекте. 
 

5.3.5.3 Мере заштите животне средине и 

живота и здравља људи 
 

 Стратешком проценом утицаја на 

животну средину врши се поступак процене 

утицаја планских решења из плана на животну 
средину, ради обезбеђивања заштите животне 

средине и унапређивање одрживог развоја 

интегрисањем основних начела заштите 
животне средине. 

 Мере које ће се предузети за смањење 

или спречавање утицаја на животну средину 

обухватиће све мере које су предвиђене 
законом и другим прописима, нормативима и 

стандардима и рокове за њихово спровођење. 

 Приликом реализације пројектованих  
решења  подразумева се спречавање свих 

видова загађења и мора се водити рачуна о 

очувању и унапређењу квалитета животне 
средине у складу са Законом о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'' бр. 

135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18). 

Неопходно је поштовати Уредбу о утврђивању 
листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и листе пројеката за које се може 

захтевати Процена утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'' бр. 144/08) и одлуку 

надлежног органа. 

 Заштита здравља обезбедиће се и 
системом адекватне здравствене заштите, 

обезбеђењем доступности објектима и 

услугама здравствене заштите, исправношћу 

воде за пиће,  редовном контролом здравствене 
исправности намирница и сл.  

 Заштита животне средине подразумева 

планирање развоја и изградње у складу са 
еколошким принципима, санирање еколошких 

проблема и развој локалних прописа,  

спровођење едукативних, економских и 

техничко - технолошких мера 
 

 Мере за заштиту квалитета ваздуха 
- Спровођење континуалног мониторинга 

како би се обезбедиле информације за 

катастар загађивача; 
- Контролисати рад производних постројења 

и стимулисати коришћење гаса у радним 

зонама;  
- Заштиту ваздуха спроводити 

гасификацијом, топлификацијом и 

коришћењем обновљивих извора енергије. 
 

 Мере заштите од комуналне буке 
- Садња високог зеленила између стамбених 

и радних зона и комплекса; 

- Израдити карту буке за насеље и свести 

ниво буке на вредности дефинисане 
Правилником о садржини и методама 

израде стратешких карата буке и начину 

њиховог приказивања јавности (''Службени 

гласник РС'' бр. 80/10), Уредбом о 
индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини 

(''Службени гласник РС'' бр. 75/10); 

- Поштовање Одлуке о буци као и 
спровођење мера за умањење буке, број 

мерних места за вршење мониторинга 

сукцесивно повећавати, реконструисати 

јавно и заштитно зеленило као значајне 
амортизере комуналне буке, 

реконструисати саобраћајнице и санирати 

ударне рупе, санирати буку насталу радом 
производних објеката, ефикасно и 

континуирано спроводити инспекцијски 

надзор. 

  

Мере заштите вода 
- Изградња пречистача отпадних вода; 
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- Изградња и реконструкција канализационе 

мреже; 
- Изградња и реконструкција атмосферске 

канализације; 

- Производна постројења треба да спроводе 
примарно пречишћавање, ремонтом или 

изградњом нових уређаја; 

- Заштита подземних вода одговарајућим 

режимима заштите. 
 

 Мере заштите земљишта 
- праћење квалитета земљишта; 

- смањење отпада и повећање степена 

рециклирања; 
- извршити уклањање и санацију дивљих 

депонија; 

- одлагање отпада ће се вршити на 

регионалној депонији, у складу са 
Регионалним планом управљања отпадом 

за град Зрењанин. 
 

 5.3.5.4 Мере заштита од 

елементарних непогода, хаварија, пожара и 

потреса 
 

 Заштита од елементарних непогода 

 Подручје простора обухваћеног планом 

може бити угрожено од олујних ветрова, 

снежних наноса, изненадних провала облака и 
земљотреса. 

 Код мера заштите од елементарних 

непогода објекти морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама (''Службени гласник РС'' бр. 87/18) 
и другим прописима и стандардима: 

- морају имати добру оријентацију; 

- пројектовати и реализовати објекте од 

материјала отпорних на утицаје снега, 
кише и ветра; 

- ради заштите од поплава и подизања 

подземних и процедних вода све техничке 
уређаје предвидети на безбедној коти; 

- зимска служба у граду решаваће питање 

снежних наноса и леда. 
 

 Заштита од пожара 

 Заштита од пожара подразумева низ 
мера са циљем спречавања настанка пожара и 

ублажавања последица уколико до њега дође. 

 Урбанистичке мере заштите од пожара 
односе се на изграђеност парцеле,  на 

међусобну удаљеност објеката, тако да и после 

урушавања саобраћајнице буду проходне. 
Угроженост од пожара зависи и од материјала 

од којих су објекти грађени, начина 

складиштења запаљивих материја. 

 Опрема, средства и уређаји за гашење 

пожара пројектоваће се на основу процене 
угроженог пожарног оптерећења и на основу 

важећих законских прописа. Пројектовање 

свих инсталација и опреме биће изведено тако 
да омогући несметано функционисање система 

ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико 

се укаже потреба. Систем заштите од пожара 

чине и превентивне мере (периодично 
испитивање опреме, контрола исправности 

противпожарне опреме, обука запослених) и 

оперативне мере (гашење пожара, учествовање 
у санацији у случају опасности).  

 Заштиту од пожара спровести у складу 

са Законом о заштити од пожара (''Службени 

гласник РС'' бр. 111/09, 20/15, 87/18), Законом о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник 

РС'' бр. 87/18) и другим прописима везаним за 
потребне мере заштите од пожара. 
 

 Заштита од хаварија 
 На територији насеља присутна је 

опасност од могуће хаварије као што су 
експлозија, ерупција нафте и гаса, 

неконтролисано ослобађање, изливање и 

растурање штетних гасовитих, течних или 

чврстих хемијских и радиоактивних 
материјала. 

 Мере заштите односе се на поштовање 

важећих закона из области  заштите животне 
средине и других прописа, правилном избору 

технологије, постројења и опреме, посебан 

опрез у руковању са опасним материјама. 

Инвеститори су у обавези да ураде План 
заштите који обухвата: снаге и средства плана, 

шему одговора на удес, програм обуке и 

тренинга, програм контроле и остала упутства 
и обавештавања. 
 

 Заштита од потреса 

 Према сеизмолошко - геолошким 

карактеристикама простор обухваћен  планом 
припада зони 8 MCS 0скале. Ради заштите од 

потреса објекти морају бити реализовани и 

категорисани према Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима 

(''Службени лист СФРЈ'' бр. 31/1981, 49/1982, 

29/1983, 21/1988 и 52/1990) и другим  законима 
и прописима. 
 

 5.3.6 Посебни услови којима се 

површине и објекти јавне намене чине 

приступачним особама са инвалидитетом у 

складу са стандардима приступачности 
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 Објекти намењени за коришћење већег 

броја људи морају се пројектовати и градити 
тако да особама са посебним потребама, деци и 

старим особама омогући приступ, кретање, 

боравак и коришћење у складу са Правилником 
о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15). 

Приступачност се односи на зграде јавне и 

пословне намене, објекте за јавну употребу 
(улице, тргови, паркови и сл), као и на 

стамбене и стамбено - пословне зграде са десет 

и више станова. 

 Обавезни елементи приступачности су: 
- елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 

- елементи приступачности кретања и 
боравка у простору - стамбене зграде и 

објекти за јавно коришћење; 

- елементи приступачности јавног 
саобраћаја. 

 Стандарди приступачности 

подразумевају урбанистичко - техничке услове 

за планирање простора јавних, саобраћајних и 
пешачких површина, прилаза до објеката и 

пројектовање објеката, како 

новопројектованих, тако и објеката који се 
реконструишу, као и посебних уређаја у њима. 
 

5.3.7 Правила уређења зелених површина 
 

 У складу са Конвенцијом о биолошкој 

разноврсности (''Службени лист СРЈ - 

Међународни уговори'' бр. 11/11) неопходно је 

спречити уношење и контролисати или 
искоренити примену инвазивних врста током 

уређења зелених површина и подизања 

заштитног зеленила. На нашим подручјима 
сматрају се инвазивним следеће врсте: 

циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни 

јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus 
glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), 

западни копривић (Celtis occidentalis), дафина 

(Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави 

јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац 
(Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium 

halimifolium), петолисни бршљан 

(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 
serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. 

Fallopia japonica), багрем (Robinia 

psudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

Такође, неопходно је подизање високог 
заштитног зеленила око насеља према 

обрадивим површинама као и подизање 

пољозаштитног зеленила са улогом 

вишефункционалног пуфер појаса, ради 

спречавања загађења насеља од еолске ерозије 
и ношених честица пестицида. 

 Учешће аутохтоних дрвенастих врста 

треба да буде min. 20 %, оптимално 50 %, а 
примену четинарскх врста (max. 20 %) 

ограничити само на интензивно одржаваним 

зеленим површинама са наглашеном естетском 

наменом.  
 Задржати, реконструисати и одржавати 

постојеће зеленило. По потреби, зелене 

површине заштити подизањем ивичњака, 
садњом живих ограда или постављањем 

стубића. Предвидети дрвореде или зеленило са 

ограниченом крошњом која неће реметити 

фасаде и које нема широк површински корен. 
 Озелењавање ускладити са подземном и 

надземном инфраструктуром и техничким 

нормативима за пројектовање зелених 
површина. 

 Дрвеће се може садити на следећим 

удаљеностима: 
- водовод    1,5 m 

- канализацијa   1,5 m 

- електрокабл   2,0 m 

- ЕК и кабловске мреже  1,5 m 
- гасовод    1,5 m 

- коловоз     2,5 m  

- објекaт     5,0 m 
 

 Планиране категорије зелених 
површина подељене су у две основне групе: 

- Јавне зелене површине и  

- Зелене површине за остале намене. 
 

 5.3.7.1 Јавне зелене површине 
 

Јавно зеленило и зеленило слободних јавних 

површина 
 На слободним јавним површинама и на 

неизграђеним површинама, до привођења 

земљишта намени, могуће је формирање 
зелених површина са групацијама листопадног 

дрвећа, четинара и жбуња.  

 У оквиру јавног зеленила и зеленила 

слободних јавних површина могућа је 
изградња стаза, игралишта и постављање 

урбаног мобилијара (клупe, кантe, скулптурe и 

сл). 
 

Линеарно зеленило - дрвореди 
 Дуж фреквентних саобраћајница 

формирати и одржавати густ зелени појас од 

врста отпорних на аерозагађење, са израженом 
санитарном функцијом, средњег и високог 

ефекта редукције буке, у комбинацији са 

жбуњем. 
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 Формирати једностране и двостране 

дрвореде или засаде од шибља у свим улицама 
у којима  дрвореди  нису  формирани  и  у  

којима  постоји  довољна  ширина  уличнне 

регулације. Избор врста прилагодити висини и 
намени објеката у улици. 

Паркинг просторе равномерно покрити 

високим лишћарима. 
 

Зеленило васпитно - образовних установа 

 Предшколска установа и школа треба 
да пружи услове за безбедан боравак деце и да 

задовољи две основне функције: санитарно - 

хигијенску и фискултурно - рекреативну 
услове. Потребно је предвидети величину 

отвореног простора од 10 - 15 m2 по детету. 

 Зелене површине најчешће се 

постављају ободно, где имају функцију 
изолације од околних саобраћајница и суседа. 

Овај зелени тампон треба да буде довољно густ 

и широк, састављен од четинарског и 
листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио 

повољне микроклиматске услове, смањио буку 

и задржао издувне гасове и прашину са 
околних саобраћајница. При избору биљних 

врста водити рачуна да нису отровне, да немају 

бодље и  да одговарају условима станишта. У 

оквиру ових површина предвидети терене за 
игру, мобилијар и сл. 
 

 5.3.7.2 Зелене површине за остале 

намене 
 

Зеленило у оквиру становања 

 Проценат зелених површина треба да 
буде min. 20%. Приватне баште у блоковима 

породичног становања треба очувати. 

Дворишта и баште имају значајну функцију у 

мрежи урбаних слободних површина и 
побољшања животних услова у граду. 

 Основу сваког врта чини травњак. 

Композицију врта чине различите категорије 
биљних врста, грађевински и вртно - 

архитектонски елементи и мобилијар. Избор 

биљних врста и начин њиховог комбиновања 

треба да су у складу са околним пејсажом и 
општим условима средине. На парцелама 

према обрадивим површинама неопходно је 

подизање високог заштитног зеленила ради 
спречавања загађења од еолске ерозије и 

ношених честица пестицида. 
 

Зелене површине у оквиру радних зона и 

пословних комплекса 
 Зелене површине радних зона и 

пословних комплекса треба да чине min. 20 % 

парцеле.  

 Формирати заштитини појас зеленила 

између радних зона и комплекса и осталих 
садржаја од више спратова зеленила, како би се 

обезбедила заштита околног простора од 

ширења последица загађивања.  
 

Зеленило у оквиру утилитарних површина 

 Уколико се утилитарне површине 
користе у функцији земљорадње, потребно је 

уз границе парцеле подизање заштитног 

зеленила са улогом вишефункционалног пуфер 
појаса, ради спречавања загађења насеља од 

еолске ерозије и ношених честица пестицида. 

Учешће аутохтоних дрвенастих врста буде 
најмање 50 %, ради очувања биодиверзитета 

аграрног и урбаног предела, уз одговарајућу 

разноврсност врста и физиогномије, тј. 

спратовности дрвенасте вегетације. 
 

 5.3.8 Мере енергетске ефикасности 

изградње 
 

 Побољшање енергетске ефикасности 

јесте смањење потрошње енергије за исти обим 

и квалитет обављених производних активности 
и пружених услуга или повећање обима и 

квалитета обављених производних активности 

и пружених услуга уз исту потрошњу енергије, 

а које се остварује применом мера ефикасног 
коришћења енергије (технолошких промена, 

понашања обвезника система енергетског 

менаџмента и/или економских промена). 
 Енергетску ефикасност потребно је 

посматрати кроз анализу објеката, али и 

анализу целокупног урбаног простора. 
 Највећи део објеката је изграђен и не 

може се мењати позиција у односу на стране 

света или у односу на јавне просторе. 

 Међутим, потребно је сваки урбани 
простор односно објекат посматрати на ниову 

одрживости који може да се постигне у складу 

са важећим параметрима и на тај начин 
допринесе целокупној одрживости средине. 

Сваки објекат или простор посматрати као 

произвођач енергије и на тај начин утицати на 

смањење потребне додатне енергије.  
 Сви објекти и простори који се граде 

морају бити грађени као саставни део укупне 

еколошке и одрживе средине, а све у складу са 
Правилником о условима, садржини и начину 

издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда, односно вежећим 
Правилницима из ове области. 

 Јединица локалне самоуправе, као 

обавезник система енергетског менаџмента, 

доноси програм енергетске ефикасности, у 
складу са Стратегијом и Акционим планом РС. 

Мере прописане Програмом који садржи 
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планирани циљ уштеда енергије, преглед и 

процену годишњих енергетских потреба, 
укључујући процену енергетских својстава 

објеката. Предлог мера и активности које ће 

обезбедити ефикасно коришћење енергије, и 
који садржи план енергетске санације и 

одржавања јавних објеката које користе органи 

јединице локалне самоуправе, јавне службе и 

јавна предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, планове унапређења 

система комуналних услуга (систем даљинског 

грејања, систем даљинског хлађења, водовод, 
јавна расвета, управљање отпадом, јавни 

транспорт и друге мере које се планирају у 

смислу ефикасног коришћења енергије је 

саставни део овог Плана. 
 Нова и ревитализована постројења за 

производњу електричне и топлотне енергије, 

као и постројења за комбиновану производњу 
топлотне и електричне енергије, односно 

системи за пренос електричне енергије, 

односно системи за дистрибуцију електричне и 
топлотне енергије, као и системи за транспорт 

и дистрибуцију природног гаса морају да 

испуњавају минималне захтеве у погледу 

њихове енергетске ефикасности, а у зависности 
од врсте и снаге тих постројења, односно 

величине система (минимални степен 

корисности постројења за производњу, 
минимални степен корисности система за 

пренос и дистрибуцију и друго), у складу са 

овим законом и законом којим се уређује 
интегрисано спречавање и контрола 

загађивања животне средине. 

 Прописују се минимални захтеви 

енергетске ефикасности (минимални степен 
корисности) које морају да испуњавају нова и 

ревитализована постројења за производњу 

електричне и топлотне енергије, као и 
постројења за комбиновану производњу 

топлотне и електричне енергије, односно 

системи за дистрибуцију топлотне енергије. 

 Повећање енергетске ефикасности 
постиже се информисањем заинтересоване 

јавности о енергетској ефикасности у зградама 

и мерама којима се постижу значајне уштеде 
свих типова енергије. 

 Полазећи од чињенице да су највећи 

потрошачи енергије зграде, наводимо следеће 
мере за побољшање енергетске ефикасности у 

зградарству: 

- побољшање термичких карактеристика 

омотача зграде (крова, пода, зида); 
- замена столарије код постојећих објеката, 

односно уграђивање енергетски ефикасне 

столарије у нове објекте; 

- употреба штедних сијалица за осветљавање 

простора; 
- коришћење апарата у домаћинству 

енергетског разреда ''А''; 

- коришћење обновљивих извора у циљу 
грејања објеката и припрему потрошне 

топле воде (соларни колектори, котлови на 

пелете, топлотне пумпе и др); 

- модернизација или замена котлова и 
котловске опреме и топлотних подстаница; 

- регулација, мерење  и управљање 

коришћењем топлотне енергије за 
загревање објеката; 

- вентилацију објекта где год је то могуће, 

вршити принудним путем са 

рекуперацијом; 
- код изградње нових објеката тежити 

изградњи пасивних објеката од еколошких 

материјала. 
 За производне објекте неопходне су 

следеће мере: 

- за производњу топлотне енергије или 
енергије за коришћење у технолошке или 

производне сврхе користити обновљивe 

енергентe; 

- реконструкција, модернизација и замена 
постројења у котларницама и енерганама; 

- коришћење отпадне топлоте из 

технолошких процеса и помоћних система; 
- рационализација или замена технолошких 

процеса у смислу увођења енергетски 

ефикасне опреме и технологије; 
- рационализација коришћења електричне 

енергије (електромотори са промењивим 

бројем обртаја, осветљење, компензација 

реактивне снаге и др); 
- управљање грејањем хала, магацина и 

пословних објеката. 
 

 Увођењем мера енергетске ефикасности 

могу се постићи значајне уштеде свих типова 
енергије, а посебно мере које не захтевају веће 

инвестиционе трошкове (регулисање 

термостата на радијаторима, регулисање 

термостата на бојлерима, коришћење 
природног осветљења, искључивање расвете и 

уређаја када се не борави у просторији, 

правилно коришћење кућних уређаја и сл). 
 У складу са Правилником о енергетској 

ефикасности (''Службени гласник РС'' бр. 

61/11) бруто развијена грађевинска површина 
јесте збир површина свих надземних етажа 

зграде, мерених у нивоу подова свих делова 

објекта - спољне мере ободних зидова (са 

облогама, парапетима и оградама). У бруто 
грађевинску површину не рачунају се 

површине у оквиру система двоструких 
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фасада, стакленика, површине које чине 

термички омотач зграде код хетерогених 
зидова дебљине термоизолације преко 5 cm, а 

код хомогених зидова дебљина зида веће од 30 

cm, уз постизање правилником прописаних 
услова енергетске ефикасности зграда. 

 Приликом пројектовања примењивати 

услове дефинисане Правилником о енергетској 

ефикасности  зграда (''Службени гласник РС'' 
бр. 61/11) и Правилником о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о 

енергетским својствима зграда (''Службени 
гласник РС'' бр. 69/12 и 44/18). 
 

 5.3.9 Правила парцелације, 

препарцелације и исправке граница 

суседних парцела 
 

 Пројектом препарцелације на већем 

броју катастарских парцела може се формирати 
једна или више грађевинских парцела, на начин 

и под условима утврђеним овим планом и 

уколико се парцеле налазе у оквиру исте 
намене. 

 Пројектом парцелације на једној 

катастарској парцели може се образовати већи 

број грађевинских парцела, на начин и под 
условима утврђеним овим планом. 

Приликом израде пројеката парцелације и 

препарцелације придржавати се правила 
грађења дефинисаних планом, као и: 

- Свака новоформирана грађевинска парцела 

мора имати приступ јавној саобраћајној 
површини; 

- По правилу, парцела треба да буде 

правилног облика, како би простор био 

што функционалније и рационалније 
искоришћен; 

- Приликом формирања нових грађевинских 

парцела у поступку парцелације, бочна и 
задња граница новоформиране парцеле 

може бити на удаљености мањој од планом 

прописане у односу на постојеће објекте уз 
поштовање свих осталих правила грађења; 

- Грађевинска парцела мање површине од 

утврђене овим планом може се формирати 

за грађење, односно постављање 
инфраструктурних, електроенергетских  и 

електронских објеката или уређаја, под 

условом да постоји приступ објекту, 
односно уређајима, ради одржавања и 

отклањања кварова или хаварије; 

- У поступку озакоњења, уколико се објекат 

налази на више делова катастарских 
парцела, могуће је пројектом 

препарцелације формирати грађевинску 

парцелу мање површине од површине 
планиране за одређену зону; 

- У случају када постојећи објекат и 

елементи објекта (рампе, степеништа и сл) 
прелазе преко границе парцеле, а не 

угрожавају функционисање јавне 

површине и инфраструктуре, што стручне 
службе и јавна предузећа утврђују у сваком 

појединачном случају, утврђује се да је 

регулациона линија  по граници објекта у 

ширини парцеле. На овако формираним 
парцелама, код будуће изградње 

грађевинска линија утврђује се на основу 

већине изграђених објеката у зони (преко 
50 %). 

 

 Исправка граница суседних парцела 

 Исправка граница суседних 

катастарских парцела, спајање суседних 

катастарских парцела истог власника, као и 
спајање суседних парцела на којима је исто 

лице власник или дугорочни закупац на основу 

ранијих прописа, врши се на основу елабората 
геодетских радова, у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 
 

 Одређивање земљишта за редовну 

употребу објекта 

 Земљиште за редовну употребу објекта 
одређује се у складу са Законом о планирању и 

изградњи: 

- Катастарске парцеле које су мање 
површине од површине за минималну 

грађевинску парцелу утврђену планом  

може се одредити за редовну употребу 
објекта; 

- За редовну употребу објекта  могуће је 

формирати парцелу испод објекта уколико 

има више власника објеката или етажних 
власника на парцели; 

- Приликом формирања грађевинских 

парцела за редовну употребу објеката, 
бочна и задња граница граница 

новоформиране парцеле може бити на 

удаљености мањој од планом прописане у 
односу на постојеће објекте. 
 

 5.3.10 Ограничена изградња унутар 

инфраструктурних коридора  
 

 На простору предвиђеном за заштитне 

појасеве не могу се градити објекти и вршити 

радови супротно условима прибављеним од 
имаоца јавних овлашћења. Изграђени објекти у 

заштитним појасевима могу се адаптирати, 

санирати, реконструисати или доградити само 
уз услове имаоца јавних овлашћења. 

 Инфраструктурни коридори односно 

заштитини појасеви у оквиру обухвата плана 

су: 
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 Зона мелиорационог канала 

 Дуж обала мелирационог канала мора 
се обезбедити стално проходна и стабилна 

радно - инспекциона стаза ширине min. 5 m за 

пролаз и рад механизације која одржава канал. 
У овом појасу не смеју се градити никакви 

објекти, постављати ограде и сл. 

 Зоне санитарне заштите изворишта 

подземнe водe 
 

 - Зона I изворишта подземне воде (зона 
непосредне санитарне заштите) 

 Зона I одређена је над простором који је 

одређен координатама преломних тачака 
полигона око водозахватног објекта КЛБ-1. У 

зони I не могу се градити или употребљавати 

објекти и постројења, користити земљиште или 

вршити друге делатности, ако то угрожава 
здравствену исправност воде на изворишту и 

то: 

1) изградња или употреба објеката и 
постројења, коришћење земљишта или 

вршење друге делатности као и у зони 2; 

2) постављање уређаја, складиштење опреме 
и обављање делатности који нису у 

функцији водоснабдевања; 

3) кретање возила која су у функцији 

водоснабдевања ван за то припремљених 
саобраћајница, прилаз возилима на 

моторни погон која нису у функцији 

водоснабдевања, коришћење пловила на 
моторни погон, одржавање спортова на 

води и купање људи и животиња; 

4) напајање стоке; 

5) узгајање рибе ради комерцијалног 
изловљавања.'' 

 

 - Зона II изворишта подземне воде 

(ужа зона санитарне заштите) 

 Зона II одређена је око водозахватног 
објекта КЛБ-2 (50 m од водозахватног објекта). 

У зони II не могу се градити или 

употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге 

делатности, ако то угрожава здравствену 

исправност воде на изворишту и то: 

1) изградња или употреба објеката и 
постројења, коришћење земљишта или 

вршење друге делатности као и у зони 3; 

2) стамбена изградња; 
3) употреба хемијског ђубрива, течног и 

чврстог стајњака; 

4) употреба пестицида, хербицида и 

инсектицида; 
5) узгајање, кретање и испаша стоке; 

6) камповање, вашари и друга окупљања 

људи; 

7) изградња и коришћење спортских објеката; 

8) изградња и коришћење угоститељских и 
других објеката за смештај гостију; 

9) продубљивање корита и вађење шљунка и 

песка; 
10) формирање нових гробаља и проширење 

капацитета постојећих. 
 

 - Зона III изворишта подземне воде 

(шира зона санитарне заштите) 

 Зона III одређена је над простором који 
је одређен координатама преломних тачака 

полигона око водозахватног објекта КЛБ-3. У 

зони III не могу се градити или употребљавати 
објекти и постројења, користити земљиште или 

вршити друге делатности, ако то угрожава 

здравствену исправност воде на изворишту и 

то: 
1) трајно подземно и надземно 

складиштење опасних материја и 

материја које се не смеју директно или 
индиректно уносити у воде; 

2) производња, превоз и манипулисање 

опасним материјама и материјама које се 
не смеју директно или индиректно 

уносити у воде; 

3) комерцијално складиштење нафте и 

нафтних деривата; 
4) испуштање отпадне воде и воде која је 

служила за расхлађивање индустријских 

постројења; 
5) изградња саобраћајница без канала за 

одвод атмосферских вода; 

6) експлоатација нафте, гаса, 

радиоактивних материја, угља и 
минералних сировина; 

7) неконтролисано депоновање комуналног 

отпада, хаварисаних возила, старих гума 
и других материја и материјала из којих 

се могу ослободити загађујуће материје 

испирањем или цурењем; 
8) неконтролисано крчење шума; 

9) изградња и коришћење ваздушне луке; 

10) површински и подповршински радови, 

минирање тла, продор у слој који застире 
подземну воду и одстрањивање слоја 

који застире водоносни слој, осим ако ти 

радови нису у функцији водоснабдевања; 
11) одржавање ауто и мото трка. 

 

 На простору шире зоне санитарне 

заштите забрањена је употреба пестицида, 

инсектицида и осталих средстава за заштиту 

пољопривредних култура . Изградњу 
индустријских објеката треба строго 

контролисати. Пре изградње ових објеката 

мора се урадити студија којом се доказује да се 
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изградњом објекта, производним процесом, 

отпадним водама, депонијама или на други 
начин не угрожава квалитет површинских и 

подземних вода. 
 

6 МЕРЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 
 

 6.1 Израда плана детаљне регулације 

и урбанистичких пројеката  
 

 План детаљне регулације 

 План детаљне регулације може се 
донети и када урбанистичким планом његова 

израда није одређена, на основу одлуке 

надлежног органа. 
  

Урбанистички пројекат 

 За потребе спровођења плана, односно 

за потребе урбанистичко - архитектонске 
разраде, израда урбанистичког пројекта 

предвиђена је за изградњу нових објеката јавне 

намене у другим компатибилним наменама, 
изградњу нових станица за снабдевање 

горивом и за реализацију планираних 

површина за јавне намене бр. 3 и бр. 4. 
Правила уређења и грађења утврђена планом 

су основ и смерница за израду урбанистичких 

пројеката. 
 

 6.2 Урбанистички планови који 

престају да важе 
 

 Доношењем плана генералне 
регулације насељеног места Арадац, престаје 

да важи: 

 Урбанистички план МЗ Арадац 
(„Међуопштински сл. лист Зрењанин, бр. 8/89, 

11/03) и 

 Одлука о спровођењу Урбанистички 

план МЗ Арадац („Сл. лист општине 
Зрењанин“  бр. 3/91). 
 

 7 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

 7.1 Правила грађења за површине 

породичног становања 
 

 Намена објеката који се могу градити 

 Намена објеката односно компатибилне 
намене објеката који се могу градити у зони 

породичног становања су: 

- стамбени објекти; 

- пословни објекти; 
- стамбено - пословни објекти (више од 50% 

објекта стамбена намена); 

- пословно - стамбени објекти (више од 50% 
објекта пословна намена); 

- објекти социјалног становања; 

- објекти јавне намене. 
 

 Стамбени објекти су објекти 

породичног становања са максимално 3 
стамбене  јединице. Минимална квадратура 

једне стамбене јединице је 26,0 m2. 

 На парцелама површине више од 1.000 
m2, минималне ширине парцеле 15 m,  могуће 

је градити већи број стамбених јединица уз 

израду Урбанистичког пројекта и уз примену 

правила грађења за површине породичног 
становања. 
 

 Пословни објекти су они објекти у 

којима се одвија пословна делатност у складу 

са компатибилним садржајима: 
- пословање; 

- трговина; 

- угоститељство; 

- занатство и услуге. 
 

 Објекти јавне намене су објекти 
намењени за јавно коришћење: 

- објекти образовања; 

- објекти здравства; 
- верски објекти; 

- објекти осталих делатности. 
 

 Све ове делатности могу се предвидети 

искључиво ако постоје услови за  прикључење 

објеката на комуналну инфраструктуру. 
 У зони породичног становања могу се 

градити два стамбена објекта у оквиру парцеле, 

са укупно 3 стамбене  јединице. У оквиру 
парцеле може бити више главних објеката. 

различите намене. 
 

 Намена објеката чија је изградња 

забрањена 

 У оквиру зоне породичног становања 
није дозвољена изградња индустријских 

производних објеката, дрвара, складишта, 

складишта секундарних сировина и отпада и 
објеката који могу угрозити основну намену 

становања по питању аерозагађења, буке, 

комуникација и сл. 
 

 Врста објеката који се могу градити 
 По врсти, објекти могу бити: 

- Слободностојећи објекти су објекти који 

слободно стоје у простору тј. удаљени су 

од бочних граница парцеле у складу са 
правилима грађења; 

- Објекти у низу подразумевају непрекидан 

низ објеката - дуж целе улице или блока и 
објекат на парцели додирује обе бочне 

линије грађевинске парцеле; 

- Прекинут низ подразумева низ објеката 

који чине два (двојни објекат), три или 
неколико објеката који нису у низу дуж 
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целе улице или блока и објекат додирује 

само једну бочну линију грађевинске  
парцеле. 

 

 Услови за формирање грађевинске 

парцеле 
 Минималне површине и ширине 

парцеле: 
- минимална површина парцеле за 

слободностојеће објекте и објекте у 

прекинутом низу је 225 m2, минимална 
ширина парцеле је 9 m; 

- минимална површина парцеле за 

слободностојеће објекте пољопривредног 
домаћинства је 1.000 m2, минимална 

ширина парцеле је 15 m. 

- минимална површина парцеле за објекте у 

низу је 180 m2, минимална ширина парцеле 
је 7 m; 

- минимална површине парцеле за изградњу 

услужних сервиса (аутомеханичарске, 
вулканизерске радње и сл) је 600 m², 

минимална ширина парцеле је 15 m. 
 

 Положај објекта у односу на 

регулацију 

 Главни објекат се предњом фасадом 
поставља на грађевинску линију, а удаљеност 

грађевинске линије  објекта је 0 - 5 m од 

регулационе линије. За објекте у којима је 
планирана гаража у оквиру објекта (у 

подрумској, сутеренској или приземној етажи), 

растојање између грађевинске и регулационе 
линије је до 8 m. 

 За изградњу објеката јавне намене и 

када се израђује урбанистички пројекат, може 

се дозволити већа удаљеност грађевинске од 
регулационе линије. 
 

 Положај објекта у односу на границе 

грађевинске парцеле 

 Положај објекта у односу на границе 
грађевинске парцеле oдређује се на основу 

прописаних удаљења и положаја постојећих 

објеката:  

- слободностојећи објекти морају бити 
удаљени min. 0,6 m бочне границе парцеле, 

односно min. 2,4 m од наспрамне бочне 

границе парцеле; 
- објекти у прекинутом низу морају бити 

удаљени од наспрамне бочне границе 

парцеле min. 3 m; 
- главни објекат који се гради у дну парцеле 

мора бити удаљен min. 0,6 m бочне границе 

парцеле, односно min. 2,4 m од наспрамне 

бочне и задње границе парцеле. 

- главни објекат, објекат производног 

занатства и магацини за пословне услуге 
који се граде у дну парцеле мора бити 

удаљен min. 0,6 m бочне границе парцеле, 

односно min. 2,4 m од наспрамне бочне и 
задње границе парцеле. 

- помоћни објекти који се граде у дну 

парцеле морају бити удаљени min. 0,6 m од 

задње границе парцеле и бочних граница 
парцеле; 

- на парцелама пољопривредног 

домаћинства мини погони за повртларство, 
воћарство, мини погони за прераду 

пољопривредних производа, за економске 

и помоћне економске објекте удаљеност 

слободностојећих објеката мора бити мин. 
0,6m од бочне границе парцеле и 4,50m од 

наспрамне бочне границе парцеле, а мин. 

1m од задње границе парцеле.   
 Објекти се могу постављати на мањој 

удаљености од граница суседних парцеле уз 

сагласност власника суседних парцела. 
 Уколико се постојећи објекат који се 

уклања налази на међи или на удаљености 

мањој од прописане, могућа је  изградња новог 

објекта на међи или на удаљености мањој од 
планом прописане, исте спратности, у дужини 

постојећег зида. 

 Уколико у зони (улица, блок) не постоје 
изграђени објекти, нови објекти постављају уз 

десну бочну границу парцеле. 

 За угаоне парцеле: објекти у дну 
парцеле су они објекти посматрани у односу на 

улицу на коју се води предметна парцела. 
 

 Највећи дозвољени индекс заузетости  
 Највећи дозвољени индекс заузетости 

грађевинске парцеле је 60 %. 
 

 Највећа дозвољена спратност  
 Максимална спратност објеката у зони 

породичног становања је П+1+Пк. Дозвољена 

је изградња подрума или сутерена и повучене 
спратне етаже. 
 

 Најмања међусобна удаљеност 

објеката 

 Најмања међусобна удаљеност објеката 

на парцели је min. 3 m. У оквиру парцеле 
објекти се могу градити и у низу. Други 

објекти који се граде уз једну бочну границу 

парцеле могу се градити на удаљењу мањем од 
3 m. 
 

 Услови за изградњу других објеката 

на истој грађевинској парцели 
 У оквиру парцеле могућа је изградња 

већег броја других објеката. Ови објекти, осим 
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гаража и надстрешница, граде се у делу 

парцеле иза главног објекта. 
Други објекти на грађевинској парцели су: 

  - Објекти производног занатства 

  Објекти у којима се одвија занатска 
делатност у складу са компатибилним 

садржајима - све оне занатске делатности које 

својим радом не угрожавају основну функцију 

становања. Спратност је max. П+Пк, висина 
венца max. 4 m. Површина објекта производног 

занаства не може бити већа од површине 

главног објекта на парцели. 
  - Мини погони за повртларство, 

воћарство, мини погони за прераду 

пољопривредних производа, хладњаче, 

стакленици, пластеници и сл. 
  Објекти у функцији земљорадње, који 

се могу градити на парцелама пољопривредног 

домаћинства и налазе се у дну парцеле, у 
економском делу дворишта. Спратност је max. 

П+Пк, висина венца max. 4 m. 

   - Економски објекти 
  Објекти за гајење животиња (стаје, 

штале и др), пратећи објекти за гајење домаћих 

животиња (испусти за стоку, бетонске писте за 

одлагање чврстог стајњака, објекти за 
складиштење осоке), објекти за складиштење 

сточне хране (сеници, магацини и сл), објекти 

за складиштење пољопривредних производа 
(амбари, кошеви и сл) и остале пољопривредне 

помоћне зграде (гараже, објекти за машине и 

возила, пушнице, сушионице и др). 
  Економски објекти могу се градити у 

оквиру пољопривредног домаћинства и налазe 

се у дну парцеле, у економском делу дворишта. 

  Економски објекти и пратећи објекти за 
гајење животиња морају бити удаљени од 

сопственог и суседног стамбеног објекта и 

бунара min. 20 m и min. 50 m од границе 
парцеле на којој се налазе или планирају 

објекти јавне намене. Спратност је max. П+Пк, 

висина венца max. 5 m. 

  - Помоћни објекти 
  Објекти у функцији главног објекта 

који се граде на истој парцели на којој је 

саграђен или може бити саграђен главни 
стамбени, пословни или објекат јавне намене: 

гараже, оставе, септичке јаме, бунари и сл. 

Спратност је max. П+Пк, висина венца max. 4 
m. Површина помоћног објекта не може бити 

већа од површине главног објекта на парцели. 

  Гараже се могу се градити на 

регулацији, у зони главног објекта и у делу 
парцеле иза главног објекта. Гараже могу бити 

и у оквиру главног објекта (у подрумској, 

сутеренској и приземној етажи). 

  Септичке јаме могу се градити уколико 

не постоје услови за прикључење на мрежу 
фекалне канализације. Септичке јаме морају 

бити удаљене од стамбених и пословних 

објеката min. 10 m, од бунара, односно живог 
извора воде min. 20 m, а од осталих објеката 

min 3 m. Уколико на парцели не постоји 

могућност лоцирања септичке јаме на min. 10 

m од стамбених и пословних објеката, 
изградња септичке јаме могућа је и на мањој 

удаљености, али не мање од 3 m. 

  - Надстрешнице 
  Надстрешнице тераса улазних простора 

и летњих тераса, надстрешнице за путничка 

возила и сл. Могу се градити на регулацији, у 

зони главног објекта и у делу парцеле иза 
главног објекта. Од граница грађевинске 

парцеле граде се на удаљењу од min. 0,6 m. 

Висина венца je max. 4 m. Површина 
надстрешнице урачунава се у заузетост 

парцеле. 

  - Магацини пословних објеката 
  Граде се на парцелама на којима је 

главни објекат пословни, пословно - стамбени 

и стамбено - пословни. Спратност је П, висина 

венца max. 4 m. Површина магацина пословног 
објекта не може бити већа од површине 

главног објекта на парцели. 

  - Спортски терени, игралишта, базени и 
сл. 

  Могу бити затворени и отворени. 

Отворени објекти не урачунавају се у индекс 
заузетости парцеле. Граде се на удаљењу од 

min. 3 m од граница грађевинске парцеле. 

Спратност је П, висина венца max. 4 m. Могућа 

је посебна врста ограђивања - заштитне мреже 
и ограде за спортске терене. 

 Ограђивање парцеле: 

 Грађевинске парцеле ограђују се према 
следећим условима: 

- ограде могу бити зидане, транспарентне 

или комбинација зидане и транспарентне 

ограде, висине до 1,8 m; 
- ограда и стубови ограде морају бити на 

грађевинској парцели која се ограђује, а 

капија је са отварањем у оквиру сопствене 
парцеле; 

- сваки власник парцеле је дужан да изгради 

уличну ограду и ограду на својој бочној 
међи и ½ ограде према дворишном суседу; 

ограђивање парцеле може бити и на други 

начин уз сагласност власника суседних 

парцела; 
- дозвољено је преграђивање 

функционалних целина у оквиру 

грађевинске парцеле. 
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 Грађевински елементи објекта 
 Грађевински елементи на нивоу 
приземља (уколико постоје просторне 

могућности и уз поштовање заштитне зоне 

коловоза) могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног 

габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада) и то: 

- транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже - 1,5 

m на целој ширини објекта са висином 

изнад 3 m; 
- платнене надстрешнице са масивном 

браварском конструкцијом - 0,5 m од 

спољне ивице тротоара на целој ширини 

објекта са висином изнад 3 m; 
- конзолне рекламе 1 m на висини изнад 3 m.  

 Испади на објекту (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова, надстрешнице и сл) не могу прелазити 

регулациону линију више од 1 m и то на делу 

објекта вишем од 3 m, али укупна површина 
ових грађевинских елемената не може прећи 50 

% уличне фасаде објекта. 

 Отворене спољне степенице могу се 

постављати на предњи део објекта ако је 
грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону и ако савлађују висину до 0,9 m. 

Степенице које савлађују висину преко 0,9 m 
изнад површине терена улазе у габарит објекта. 

 Грађевински елементи испод коте 

тротоара - подрумске етаже, могу прећи 
грађевинску линију и могу бити постављени на 

регулациону линију. Грађевински елементи 

испод коте тротоара - подрумске етаже, када се 

грађевинска и регулациона линија поклапају, 
могу прећи грађевинску, односно регулациону 

линију (рачунајући од основног габарита 

објекта до хоризонталне пројекције испада), 
ако тиме нису угрожене трасе и водови 

инфраструктуре и то: 

 1) стопе темеља и подрумски зидови 

0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине 
тротоара, а испод те дубине 0,5 m; 

 2) шахтови подрумских просторија до 

нивоа коте тротоара 1 m. 
 Положај нових објеката у односу на 

постојеће мора бити такав да нова изградња не 

угрожава постојеће објекте у смислу габарита и 
могућности осунчања постојећих објеката: 

 - на фасади објекта који је удаљен од 

суседне границе парцеле од 0,6 до 2,4 m, могу 

се предвидети отвори санитарних просторија, 
оставе, кухиње, фиксни светларници за 

осветљење степенишног простора и отвори 

просторија помоћних објеката, са парапетом од 
min. 1,8 m од готовог пода новог објекта; 

- уз сагласност суседа отвори из претходног 

става могу се постављати на удаљењу 
мањем од 0,6 m од границе суседне 

парцеле, као и отвори на другим 

просторијама на удаљењу од 0,6 m до 2,4 m 
од границе суседне парцеле са парапетом 

од min. 1,8 m од готовог пода новог 

објекта; 

- у случају изградње објеката у низу, не 
смеју се на бочним фасадама остављати 

отвори, светларници или вентилациони 

отвори; 
- стопе темеља и хоризонтална пројекција 

стрехе са олучном хоризонталом не смеју 

прећи границу суседне парцеле; 

- спољна јединица клима уређаја не сме се 
постављати на удаљености мањој од 2,4 m 

од границе суседне парцеле, а уз 

сагласност суседа могуће је и на мањој 
удаљености; 

- уколико се нови објекат гради на међи уз 

постојећи суседни објекат, потребно је 
извршити проверу стабилности темеља и 

обезбеђење суседног објекта. 
 

Саобраћајне површине у оквиру парцеле 

 У оквиру саобраћајних површина 

планирано је: 
- тротоари; 

- манипулативне саобраћајне површине; 

- паркинзи за путничка возила, које треба 
изградити у складу са стандардом SRPS 

U.S4.234:2005. 

 Приликом планирања терена за 

саобраћајне површине, коте терена ускладити 
са котама терена суседних парцела, тако да 

одвођење атмосферских вода буде у сопствену 

парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских 
кота сопствене парцеле угрозити суседне 

парцеле. Одвођење воде предвидети слободним 

падом према зеленим површинама и у складу 
са постојећом и планираном атмосферском 

канализацијом. 
 

Услови и начин обезбеђења приступа 

парцели и простора за паркирање 

 Грађевинске парцеле на којима се 
планира изградња стамбених објеката 

непољопривредних домаћинстава, морају 

имати минимално један колски приступ - 
прикључак прилазног пута на јавни пут, 

ширине од 3 до 6 m (изузетно ширина колског 

приступа - прикључка прилазног пута на јавни 

пут може бити мања од 3 m, али не мања од 2,4 
m уз услове и сагласност управљача). Остале 

елементе колског приступа -прикључка 

прилазног пута на јавни пут (положај, радијус 
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прикључка прилазног пута, коловозну 

конструкцију, услове одводњавања и сл) 
одређује управљач условима за сваки 

појединачни случај изградње. 

 Грађевинске парцеле на којима се 
планира изградња стамбених објеката 

пољопривредних домаћинстава, пословних 

објеката, пословно - стамбених објеката и 

стамбено - пословних објеката, морају имати 
минимално један колски приступ - прикључак 

прилазног пута на јавни пут, ширине од 3 до 6 

m. Остале елементе колског приступа - 
прикључка прилазног пута на јавни пут 

(радијус прикључка прилазног пута, коловозну 

конструкцију, услове одводњавања и сл) 

одређује управљач условима за сваки 
појединачни случај изградње. 

 Све грађевинске парцеле у овој намени 

могу имати више колских приступа - 
прикључака прилазних путева на јавни пут, уз 

услове управљача за сваки појединачни случај 

изградње. 
 Колске приступе - прикључке 

прилазних путева на јавни пут реализовати 

тако да немају штетне последице за несметано 

и безбедно одвијање саобраћаја. Тротоар 
испред парцеле на јавној површини, по 

завршетку изградње, вратити у првобитан 

положај тако да се кота нивелете и материјали 
ускладе са постојећим тротоарима. 

 За објекте становања паркирање се 

обезбеђује у оквиру сопствене парцеле, по 
принципу - једна стамбена јединица једно 

паркинг место или гаражно место. 

 Паркинге за транспортна возила и 

пољопривредне машине предвидети у оквиру 
парцеле, тј не могу се предвиђати на јавној 

површини. Приликом изградње објеката који 

имају потребу за паркирањем ових возила 
потребно је обезбедити потребан број паркинг 

места за ову врсту возила, у складу са важећим 

правилицима и стандардима из ове области. 

 Приликом планирања простора за 
паркирање возила за пословне, стамбено - 

пословне и пословно - стамбене објекте, 

потребно је поштовати и следеће нормативе: 
 - пословна установа - једно ПМ на 70 

m² корисног простора; 

 - трговина на мало - једно ПМ на 100 m² 
корисног простора и 

 - угоститељски објекат - једно ПМ на 

користан простор за осам столица; 

стандарде приступачности - у складу са 
Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката 

којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама (''Службени гласник Републике 

Србијe'' бр. 22/15). 
 Поред колског приступа - прикључка 

прилазног пута на јавни пут парцели, испред 

пословног, стамбено - пословног и пословно - 
стамбеног објекта, на јавној површини у зони 

између тротоара и коловоза могу се формирати 

паркинзи у складу са условима из плана и 

условима управљача. За изградњу ових 
паркинга потребно је прибавити услове 

управљача за сваки појединачни случај 

изградње и склопити уговор са надлежним 
органом града Зрењанина, а исте градити према 

следећим правилима: 

- паркинг се формира испред парцеле 

уколико постоје просторне могућности; 
- паркинг се израђује од растер плоча; 

- растер плоче не постављају се око стабала 

дрвећа у пречнику мањем од 1 m. 
 

Услови за прикључења на комуналну 

инфраструктуру 

 Техничке услове и начин 

прикључивања објеката на постојећу или 
планирану комуналну инфраструктуру 

одређује надлежно предузеће у складу са 

важећим законима и прописима из те области. 
 

Озелењавање парцела 

 Проценат учешћа зеленила у оквиру 
грађевинске парцеле је min. 20 %. 

 Избегавати коришћење инвазивних 

врста током уређења зелених површина. Уз 
границе парцела које се налазе уз границу 

обухвата плана, формирати појас високог 

заштитног зеленила ради спречавања загађења 

насеља од еолске ерозије и ношених честица 
пестицида. 
 

Архитектонско и естетско обликовање 

објеката 
 За изградњу објеката предвидети 
савремене и еколошки чисте материјале и све 

потребне термичке слојеве. Приликом 

изградње водити рачуна о рационалном 

коришћењу ресурса, енергије и земљишта, тако 
да нова градња буде квалитетно побољшање 

простора. 

 Приликом пројектовања, ослонити се 
на принципе савремене архитектуре, али и 

традиције поднебља, тако да новопланирани 

објекти са објектима у окружењу чине складну 
целину. 
 

Услови за доградњу и реконструкцију 

објеката 
 Објекти се могу реконструисати и 

дограђивати у циљу постизања сигурности и 
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стабилности објеката, реконструкције 

постојећих инсталација и побољшања услова 
становања и пословања до максималних 

параметара прописаних овим Планом. 

 Реконструкција и доградња врши се у 
циљу: 

- промене намене дела или целог објекта у 

другу компатибилну намену; 

- претварања таванског простора у стамбени 
или пословни простор уз израду статичког 

прорачуна носивости конструкције; 

- претварања подрумског простора у 
стамбени или пословни простор; 

- доградња до највеће дозвољене спратности 

уз израду статичког прорачуна носивости 

конструкције; 
- реконструкција у смислу интервенција на 

фасади, односно затварање постојећих 

тераса, лођа и балкона је могућа; 
- изградње елемената приступачности у 

складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама 

(''Службени гласник РС'' бр. 22/15).  
 

 7.2 Правила грађења за површине 

рада и пословања 
 

Намена објеката који се могу градити 

 У радним зонама могу се градити: 

пословни објекти (пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге), објекти 

производне делатности, објекти мале привреде, 

радионице, сервиси, складишта и магацини, 

резервоари и силоси, зграде за узгој, 
производњу и смештај пољопривредних 

производа, објекти за складиштење и третман 

секундарних сировина чврстог неопасног 
материјала, станице за снабдевање горивом, 

комунални објекти, објекти за производњу 

електричне енергије, базне станице, носачи 
антена на одговарајућим објектима, 

слободностојећи антенски стубови и сл. 

 У радним комплексима могу се градити 

сви објекти наведени за изградњу у радним 
зонама, као и пољопривредни економски 

објекти у функцији сточарства (фарме, објекти 

за гајење и узгој стоке и др). 
 

Врста објеката који се могу градити 
 Објекти се могу градити као 

слободностојећи, који слободно стоје у 

простору тј. удаљени су од бочних граница 

парцеле у складу са прописаним удаљењима од 
граница грађевинске парцеле. У оквиру 

грађевинске парцеле објекти се могу градити у 

низу. 
 На једној грађевинској парцели може 

бити изграђено више објекaта рада и 

пословања. 
 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

 Минималне површине и ширине 
парцеле: 

- у оквиру радних зона минимална површина 

парцеле је 800 m2, минимална ширина 
парцеле је 15 m; 

- у оквиру радних комплекса минимална 

површина парцеле је 1.000 m2, минимална 
ширина парцеле је 20 m; 

- за изградњу станица за снабдевање 

горивом минимална површина парцеле је 

1.500 m2, минимална ширина парцеле је 20 
m; 

 

Положај објекта у односу на регулацију 
 Главни објекат се предњом фасадом 

поставља на грађевинску линију, а удаљеност 
грађевинске линије  објекта је 0 - 5 m од 

регулационе линије, с тим што грађевинска 

линија може имати и већу удаљеност од 

регулационе ако то захтева технологија или 
други закони и прописи који се морају 

испоштовати израдом техничке документације. 
 

Положај објекта односу на границе 

грађевинске парцеле 
 Минимална удаљеност објеката од 

граница грађевинске  парцеле мора бити пола 

висине објекта, а не може бити мања од 2 m. 
 Економски и пратећи објекти за гајење 

животиња морају бити удаљени од границе 

парцеле и бунара min. 20 m, као и min. 50 m од 

границе парцеле на којој се налазе или 
планирају јавни објекти. 
 

Индекс заузетости 

 Највећи дозвољени индекс заузетости 

грађевинске парцеле је 50 %. 
 

Спратност или висина објекта 
 Максимална спратност објеката је 

П+2+Пк. Дозвољена је изградња подрума или 

сутерена, повучене спратне етаже и мезанина, 

односно галерије. На кровним конструкцијама 
могу се постављати антенски уређаји, соларни 

колектори и сл. 

 Могућа је већа висина из технолошких 
разлога (изградња силоса, сушара, антенских 

стубова и сл.). 

Међусобна удаљеност објеката 
 Минимална међусобна удаљеност 
слободностојећих објеката рада и пословања 
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износи половину висине вишег објекта, с тим 

да она не може бити мања од 4 m. У оквиру 
парцеле објекти се могу градити и у низу у 

складу са правилима грађења овог плана. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели 

 У оквиру парцеле могућа је изградња 

већег броја помоћних и других објеката, уз 
поштовање прописаних удаљења од граница 

грађевинске парцеле. 

 Други објекти на грађевинској парцели 
су: гараже, хангари и друге зграде за смештај 

машина и алата, надстрешнице, спортски 

терени и други помоћни и пратећи објекти. 

 Изградња помоћних и пратећих 
објеката у оквиру станица за снабдевање 

горивом могућа је без израде урбанистичког 

пројекта. 
 У оквиру радних зона и радних 

комплекса могућа је изградња објеката за 

смештај радника, спратности до П+Пк. У 
оквиру радних зона могућа је изградња и 

пословно - стамбеног објекта спратности до 

П+1+Пк. Ови објекти морају бити лоцирани у 

мирнијем делу парцеле, са обезбеђеним 
одвојеним прилазом објекту. 

 Септичке јаме могу се градити уколико 

не постоје услови за прикључење на мрежу 
фекалне канализације. Септичке јаме морају 

бити удаљене од стамбених и пословних 

објеката min. 10 m, од бунара, односно живог 
извора воде min. 20 m, а од осталих објеката 

min 3 m. Уколико на парцели не постоји 

могућност лоцирања септичке јаме на min. 10 

m од стамбених и пословних објеката, 
изградња септичке јаме могућа је и на мањој 

удаљености, али не мање од 3 m. 
 

 Ограђивање парцеле: 

 Грађевинске парцеле ограђују се према 
следећим условима: 

- ограде могу бити транспарентне (не сме 

бити жичана), сем у случају када је 

потребна другачија врста ограде ради 
заштите објеката или начина коришћења; 

- висина ограде може бити до 2,2 m; 

- ограда и стубови ограде морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује, а 

капија је са отварањем у оквиру сопствене 

парцеле; 
- дозвољено је преграђивање 

функционалних целина у оквиру 

грађевинске парцеле. 
 

Грађевински елементи објекта 

 Испади на објекту (уколико постоје 
просторне могућности и уз поштовање 

заштитне зоне коловоза) могу прелазити 

регулациону линију до 1 m и то на делу објекта 
вишем од 3 m. 

 Конзолне надстрешнице (уколико 

постоје просторне могућности и уз поштовање 
заштитне зоне коловоза) могу прећи 

грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада) до 4 m по 
целој ширини објекта, са висином изнад 3 m, 

на грађевинским парцела за садржаје уз јавне 

путеве (станице за снабдевање горивом). 
 Стопе темеља и хоризонтална 

пројекција стрехе са олучном хоризонталом не 

смеју прећи границу суседне парцеле. 
 

Услови заштите суседних објеката 

 Приликом изградње своје и суседне 
објекте обезбедити у погледу статичке 

стабилности. 

 Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели, а одводњавање атмосферских 

падавина решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се граде објекти.  
 

Саобраћајне површине у оквиру парцеле 
 У оквиру саобраћајних површина 

планирано је: 

- тротоари ширине min. 1,5 m; 
- саобраћајне површине ширине min. 3,5 m. 

 Приликом планирања терена за 

саобраћајне површине, коте терена ускладити 
са котама терена суседних парцела, тако да 

одвођење атмосферских вода буде у сопствену 

парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских 

кота сопствене парцеле угрозити суседне 
парцеле. Одвођење воде предвидети слободним 

падом према зеленим површинама и у складу 

са постојећом и планираном атмосферском 
канализацијом. 
 

Услови и начин обезбеђења приступа 

парцели и простора за паркирање 

 Колски и пешачки прилаз на 

грађевинску парцелу извести у складу са 
условима из овог Плана и условима управљача 

пута, а минималне ширина колског прилаза 

мора бити 4 m, са минималним радијусом 
унутрашње кривине од 7 m. Минимална 

ширина пешачког прилаза је 1,5 m. 

 Све грађевинске парцеле у овој намени 
могу имати више колских приступа - 

прикључака прилазних путева на јавни пут, уз 

услове управљача за сваки појединачни случај 

изградње. 
 Потребе за паркирањем возила решити 

у оквиру парцеле. Унутар комплекса изградити 



Страна 424             Број 16                  Службени лист града Зрењанина                    29. јун 2021. год. 

 
 

паркинг места у складу са стандардом SRPS 

U.S4.234:2005. За пословне објекте обезбедити 
1 паркинг или гаражно место на 70 m2 

корисног простора. За производни, складишни 

и магацински објекат треба обезбедити 1 
паркинг место на 200 m2 корисног простора. 
 

Услови за прикључења на комуналну 

инфраструктуру 

 Техничке услове и начин 

прикључивања објеката на постојећу или 
планирану комуналну инфраструктуру 

одређује надлежно предузеће у складу са 

важећим законима и прописима из те области. 
 

Архитектонско и естетско обликовање 

објеката 

 За изградњу објеката предвидети 

савремене и еколошки чисте материјале и све 

потребне термичке слојеве. Приликом градње 
водити рачуна о рационалном коришћењу 

ресурса, енергије и земљишта, тако да нова 

градња буде квалитетно побољшање простора. 
Објекте обликовати у складу са функцијом и 

технолошким процесом. 
 

Услови за доградњу и реконструкцију 

објеката 
 Доградња и реконструкција се може 
вршити поштујући важеће прописе и стандарде 

и услове прописане правилима грађења. 

Доградња постојећих станица за снабдевање 
горивом могућа је без израде урбанистичког 

пројекта. 
 

Озелењавање парцела 
 Проценат учешћа зеленила у оквиру 

грађевинске парцеле је min. 20 %. 
 Избегавати примену инвазивних врста 

током уређења зелених површина. Уз границе 

грађевинске парцеле формирати заштитини 
појас од више спратова зеленила, како би се 

обезбедила заштита околног простора од 

ширења последица загађивања. 
 

Одлагање отпада 
 На грађевинским парцелама намењеним 

раду и пословању потребно је предвидети и 

уредити место за одлагање комуналног отпада. 

Одлагање других врста отпада потребно је 
уредити у складу са законским прописима 

зависно од врсте отпада. 
 

 7.3 Правила грађења за површине 

верских објеката 
 

 Постојећи верски објекти се могу 
дограђивати, реконструисати  и адаптирати у 

складу са просторним могућностима и 

условима Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин, а нови верски објекти се могу 
градити у оквиру површина компатибилних 

намена уз израду урбанистичког пројекта.  

Индекс заузетости парцеле је до 40%. У складу 
са врстом верске грађевине одредиће се висина 

нових објеката израдом Урбанистичког 

пројекта. 
 

 7.4 Правила грађења за површине 

утилитарног зеленила 
 

 На утилитарним површинама могућа је 
изградња пољопривредних објеката у функцији 

земљорадње: 

- Зграде за узгој, производњу и смештај 
пољопривредних производа: складишта за 

пољопривредне производе, хладњаче, 

амбари, кошеви, трапови, стакленици, 

пластеници, винарије, вински подруми и 
др; 

- Остале пољопривредне зграде: 

надстрешнице, гараже, хангари и друге 
зграде за смештај пољопривредних машина 

и алата, као и остале пољопривредне 

помоћне зграде. 

 Минимална површина парцеле за 
изградњу објеката у зонама утилитарног 

зеленила је 800 m2. Минимална ширина 

парцеле је 12m. Максимални индекс 
заузетости је 30 %. 

 Спратност објеката је max. П+Пк. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена. 
 Минимална удаљеност објеката од 

граница суседних парцела мора бити пола 

висине објекта, али не мање од 2 m. 

 Ограде се постављају под следећим 
условима: 

- ограде могу бити транспарентне, висине до 

1,8 m; 
- ограда и стубови ограде морају бити на 

парцели која се ограђује, а капија је са 

отварањем у оквиру сопствене парцеле; 
- дозвољено је преграђивање 

функционалних целина у оквиру парцеле. 

 Парцеле морају имати приступ јавној 

саобраћајној површини (могућност 
прикључења и на некатегорисани пут). 

Минимална ширина колског прилаза парцели 

је 4 m. Простор за паркирање возила 
обезбеђује се у оквиру парцеле. 

 Могуће је прикључење на санитарну 

воду из сопственог бунара, сопствени агрегат 

за електричну енергију и изградња септичке 
јаме, који се могу градити уколико не постоје 

услови за прикључење на комуналну 

инфраструктуру. 
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 Уколико је неопходна комунална 

инфраструктура, техничке услове и начин 
прикључивања на постојећу или планирану 

инфраструктуру одређује надлежно предузеће, 

у складу са важећим законима и прописима из 
те области. 

Септичке јаме морају бити удаљене од живог 

извора воде min. 20 m, а од осталих објеката 

min 3 m.  
 Уколико се утилитарне површине 

користе као обрадиве, неопходно је уз границе 

парцеле подизање високог заштитног зеленила 
ради спречавања загађења насеља од еолске 

ерозије и ношених честица пестицида. Учешће 

аутохтоних дрвенастих врста буде најмање 50 

%, ради очувања биодиверзитета аграрног и 
урбаног предела, уз одговарајућу разноврсност 

врста и физиогномије, тј. спратовности 

дрвенасте вегетације.  
 

 7.5 Правила грађења за површине 

спорта и рекреације 
 

 Објекте спорта и рекреације могуће је 

градити на основу следећих урбанистичких 

норматива: 

- индекс заузетости парцеле макс. 30%, осим 
код затворених спортско-рекреационих 

објеката, комерцијалних, трговинских и 

угоститељских објеката,  када заузетост 
може бити  до 50%; 

- минимална површина парцеле је 1.000 m2, 

минимална ширина парцеле је 20 m; 
- спратност објекта макс. П+1+Пк; 

- минимално 30% површине грађевинске 

парцеле треба да заузме зеленило; 

- за комерцијалне, трговинске и 
угоститељске објекте 1 паркинг место/ 70 

m2 корисног простора; 

- 10% места за паркирење обезбедити за 
лица са инвалидитетом; 

 Спортски терени могу бити покривени 

или непокривени. Ако су непокривеног или 
наткривеног типа, њихова површина се не 

рачуна у максимални индекс заузетости 

парцеле.  

 Неопходно је обезбедити приступне 
саобраћајне површине, колске и пешачке, као и 

неопходан број места за паркирање визила (за 

спортске хале 1 паркинг место на користан 
простор за 40 гледалаца). Потребе за 

паркирањем решити на сопственој парцели или 

на паркиралишту у непосредној близини. 

 На стадионима и спортским објектима 
планирати посебна места за смештај 

инвалидских колица, димензија 90 x 140 cm. 

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних 
и пешачких површина у зонама спорта и 

рекреације применити Правилник о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама 
(''Службени гласник Републике Србијe'' бр. 

22/15). 

 Дозвољена је изградња угоститељских 

објеката, смештајних капацитета, трговина, 
пословне и услужне делатности. 

 Колски и пешачки прилаз на 

грађевинску парцелу извести у складу са 
условима из овог Плана и условима управљача 

пута, а минималне ширина колског прилаза 

мора бити 4 m, са минималним радијусом 

унутрашње кривине од 7m. Минимална 
ширина пешачког прилаза је 1,50m. 

 Уколико се грађевинска парцела налази 

на углу две улице, могуће је остварити два 
приступа парцели уз услове надлежног 

предузећа, тако да такав начин прикључења не 

утиче на безбедност саобраћаја и не угрожава 
прикључење суседних парцела. 

 За сва прикључења на комуналну 

инфраструктуру неопходно је прибавити 

услове и сагласности надлежних предузећа. 
 Уколико се изводи ограда висина може 

бити до 2 m, осим ако није неопходна посебна 

врста ограђивања, када ограда може бити веће 
или мање висине. 

 Планиранe за споти рекреацију 

озеленити у складу са просторним 
могућностима. Сва правила за озељењавање 

парцеле дате су у правилима уређења за зелене 

површине у оквиру овог  Плана. 
 

 7.6 Инжењерско-геолошки услови за 

изградњу објеката 
 

 Геолошка истраживања су вршена 
приликом израде Елабората о зонама санитарне 

заштите. Истражно подручје је у потпуности 

прекривено квартарним седиментима 
различите дебљине. Испод њих се налазе 

неогени седименти. Неогени комплекс лежи, у 

зависности од локалитета, на различитим 

стенским масама, како по старости тако и по 
саставу и структури. 

 Неогену подлогу чине седиментне, 

магматске и метаморфне стене. Највеће 
пространство заузимају метаморфне стене 

високог кристалинитета и то кристаласти 

шкриљци, вероватно прекамбријске или 

архајске старости. Кристаласти шкриљци 
високог и нижег кристалинитета констатовани 

су на дубинама од 2050-4120 m као подлога 

неогеним седиментима, а према југоистоку се 
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нагло издижу и избијају на површину терена 

(Вршачке планине). 
 У широј зони истражног простора 

квартарни седименти су развијени до дубине 

од око 140 m. подину квартарних седимената 
чине седименти плиоцена (палудински 

седименти – P2,3). Палудински седименти нису 

били предмет истраживања јер се каптирани 

слојеви развијени у оквиру квартара. 
 

Тектонске карактеристике истражног 

подручја 

 Изучавано подручје припада 

централном делу Банатске депресије у склопу 
Панонског басена. Банатска депресија је 

сложена депресија по геотектонском склопу, 

која се према југу сужава, бива све плића и 

постепено прелази у Подунавску депресију. 
 Правац пружања јој је С – Ј (у склопу је 

Карпатског планинског система). 

 Најдубљи део Банатске депресије 
налази се у западном делу Баната, где износи и 

до 3500 m (ово се односи на неогене 

творевине), док је на истражном подручју 
максимална дебљина констатована на 

локалитету Меленаца и износи око 3.257 m. 

 Неогена подлога, шкриљци и гранити, 

пружају се у правцу С – Ј, а нагнути су ка 
истоку. Структурни односи неогене подлоге 

нису јасно дефинисани. 

 Неогени седименти таложени су у 
потонулим деловима депресије. Генерални 

правац пружања тектонских структура је С – Ј, 

са мањим одступањима ка ССИ и јужним 

деловима Банатске депресије. Урбане 
структуре нису констатоване. Једино постоји 

низ раседа у миоценским и плиоценским 

седиментима у оквиру лежишта нафте и гаса. 
 Радијална тектоника заступљенија је у 

северозападним деловима. 

 Настанак структурних облика неогених 
седимената уско је повезан са 

диференцијалним спуштањем и формама 

неогене подлоге. 
 

 7.7 Посебни услови 
 

- Посебни услови утврђени планом важе за 

све планиране намене. 
- За изградњу објеката у зонама заштите и 

зонама ограничења неопходно је прибавити 

услове ималаца јавних овлашћења који су 
законом овлашћени да их прописују. 

- Приликом изградње могућа је фазна 

односно етапна изградња и локацијским 

условима се може предвидети таква 
изградња. 

- Просторна целина која се састоји од више 

међусобно повезаних самосталних 
функционалних целина, односно 

катастарских парцела које могу имати 

различиту намену, представља грађевински 
комплекс и за њега се могу издати 

локацијски услови. 

- Привремена грађевинска дозвола ће се 

издавати за објекте у складу са Законом о 
планирању изградњи. 

- За сваку појединачну градњу на простору 

обухвата плана, неопходно је прибавити 
услове ималаца јавних овлашћења који су 

законом овлашћени да их прописују. 

- На кровним конструкцијама објеката могу 

се постављати антенски уређаји, сунчани 
колектори и соларне ћелије и сл. водећи 

рачуна о укупном обликовању објекта. 

- Ако се катастарска парцела налази својим 
деловима у различитим наменама, тада 

важе правила уређења и правила грађења за 

намену која има директан приступ јавној 
саобраћајној површини. 

- У зонама породичног становања када 

постојећа парцела нема директан приступ 

јавној саобраћајној површини, а постоји 
изграђен стамбени објекат, могуће је 

остварити индиректан приступ (приватан 

пролаз), ширине min. 2,5 m. 
- Приликом издавања информације о 

локацији и локацијских услова, изградња, 

доградња и реконструкција могућа је и на 
грађевинским парцелама површине и 

ширине до 10 %  мање од утврђене планом. 

- Постојеће и планиране гараже не могу 

променити намену без обезбеђења 
довољног броја паркинг места на истој 

грађевинској парцели. 

- За постојеће стамбене објекте који су 
грађени до усвајања плана, а новим планом 

се налазе на површини предвиђеној за 

другу намену, може се дозволити 

реконструкција и доградња објекта за 
побољшање услова живота и рада, односно 

коришћења објекта, што подразумева 

повећање стамбене јединице - стамбеног 
простора за једну собу и помоћног 

простора за купатило.  За остале објекте 

који су грађени до усвајања плана, а новим 
планом се налазе на површини предвиђеној 

за другу намену, може се дозволити 

доградња, реконструкција адаптација и 

санација објекта. 
- На постојећим парцелама које немају 

директан приступ јавној саобраћајној 

површини, већ индиректно преко друге 
грађевинске парцеле, могућа је 
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реконструкција, доградња, претварање 

таванског простора у поткровну етажу и 
подрумског простора у подрумску етажу, 

као и замена постојећих објеката. 

- На постојећим парцелама које су изграђене 
више од прописаног индекса заузетости, 

могућа је реконструкција, претварање 

таванског простора у поткровну етажу и 

подрумског простора у подрумску етажу, 
као и замена постојећих објеката. 

- На постојећим парцелама које су мање од 

утврђених правилима грађења и постоји 
изграђен објекат, могућа је реконструкција, 

претварање таванског простора у 

поткровну етажу и подрумског простора у 

подрумску етажу, замена постојећих 
објеката изградњом једног породичног 

објекта са једном стамбеном јединицом 

или једног стамбено - пословног објекта са 
једном стамбеном јединицом у складу са 

прописаним правилима грађења. 

- Замена објекта подразумева изградњу 
новог објекта чија површина основног 

габарита не може бити већа од површине 

основног габарита постојећег објекта. 

- Сви постојећи прилазни путеви и 
саобраћајни прикључни изграђени у складу 

са условима и правилима из овог плана се 

задржавају. 
- Постојећи некатегорисани путеви користе 

се као прилази објектима и задржавају се 

као површине јавне намене. 
- За објекте типске трансформаторске 

станице 10/0,4 kV, 20/04 kV и водови 

напонског нивоа 10(20) kV могуће је 

изградња у складу са законом о планирању 
и изградњи, правилницима и уредбама, 

иако нису дати у графичком прилогу. 

- За постављање дистрибутивних делова 
електронске комуникационе мреже могуће 

је издавање решења у складу са чланом 

145. закона о планирању и изградњи иако  

нису дати у графичком прилогу. 
- У зони породичног становања могуће је 

озаконити већи број стамбених објеката на 

једној грађевинској парцели, као и 
стамбене објекте са већим бројем 

стамбених јединица од планом прописаних 

услова. 
- Градске Одлуке чија се регулатива односи 

на планирање и уређење простора и 

комуналне  делатности донете од стране 

Скупштине града Зрењанина и надлежних 
органа локалне самоуправе потребно је 

ускладити са овим планом. 

 Промене које настану доношењем 
нових Закона и прописа после усвајања Плана 

генералне регулације, обухватиће се приликом 

издавања локацијских услова. 
 

 8 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Овај план је основ за спровођење и 
издавање локацијских услова и грађевинске 

дозволе. 

 План је израђен у четири примерка у 

аналогном и четири примерка у дигиталном 
облику. 

 Графички део плана у аналогном 

облику својим потписом оверава овлашћено 
лице органа који је донео план. 

 Два примерка у аналогном облику 

чувају се у Градској управи - Одељење за 
урбанизам, један у ''ЈП за урбанизам'' 

Зрењанина, а један примерак плана у 

Скупштини града Зрењанина. 

 План се објављује у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' 

 План генералне регулације насељеног 

места Арадац ступа на снагу осмог (8) дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 
 

 9 ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА 
 

- Подрумска етажа (По) је подземна етажа 

која је укопана min. 0,5 m испод коте 

терена и има прописану висину за одређену 
намену (min. 2,2 m, за становање min. 2,4 

m). За стамбену и пословну намену етажа 

мора имати отворе за дневно осветљење и 
услове за прикључење на мрежу фекалне 

канализације. 

- Сутеренска етажа (Су) је подземна етажа 

која је делимично укопана, max. 50 cm 
испод коте терена, прописане висине за 

одређену намену, min. висине 2, 4 m, у 

којој је дозвољено становање уколико има 
услова за прикључење етаже на фекалну 

канализацију. 

- Приземна етажа (П) је надземна етажа,  
која је целом површином изнад земље и 

налази се на коти 0,15 - 1 ,2 m од коте 

терена, прописане висине за одређену 

намену,  min. висине 2,4 m за становање. 
- Високо приземље (ВП) је надземна етажа,  

која се налази изнад сутерена или подрума  

и налази се на коти 1,2 m - 2,0 m прописане 
висине за одређену намену.  

- Спратна етажа - спрат, је свака етажа изнад 

приземне етаже,  прописане висине за 
одређену намену, min. 2,4 m, за становање. 

- Поткровље (Пк) је етажа која се налази 

испод крова и има висину назитка највише 

1,6 m рачунајући од коте готовог пода до 
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тачке прелома кровне косине и прописану 

висину за одређену намену (min. 2,4 m за 
становање). У поткровљу је дозвољено 

постављање кровних прозора и формирање 

кровних баџа. Максимална спољна висина 
кровне баџе мора бити нижа од висинске 

коте слемена крова. 

 Под поткровљем се подразумева и 

етажа која може имати два нивоа и формирати 
дуплекс станове. Горња етажа поткровља има 

везу само преко доње етаже поткровља 

(степениште у оквиру станова), формирају је 
кровне равни, нема назидак и осветљава се 

преко кровних прозора и не могу се 

предвидети кровне баџе. 

- Повучена спратна етажа (Пс) може се 
градити уместо поткровља. То је последња 

етажа, повучена од предње и задње 

фасадне равни објекта min. 1,8 m. Уколико 
се објекат налази на углу две улице, етажа 

се повлачи од предње и задње фасадне 

равни објекта у односу на грађевинску 
линију обе улице. 

 Овај простор користи се као тераса, без 

могућности затварања и наткривања. Спратна 

висина може бити max. 3 m. Стреха повучене 
спратне етаже може прећи линију повучене 

фасаде max. 0,5 m. 

- Таван је део објекта који се налази изнад 
завршне етаже, а не користи се као корисни 

простор зграде, тј. као етажа. Назидак 

може бити  максимално 1 m. 
- Мезанин (М), односно галерија (Г) је 

полуспрат који се налази у оквиру 

простора етаже са којом чини 

функционалну целину. Етажа је отворена, 
тј. не пружа се изнад целе површине етаже 

испод. Мезанин може бити и међуетажа, тј. 

сваки нижи спрат који се налази између два 
виша. 

- Висина објекта је растојање од нулте коте 

објекта до коте венца (највише тачке 

фасадног платна) и одређује се у односу на 
фасаду објекта постављеној према улици, 

односно приступној јавној саобраћајној 

површини. Нулта кота је тачка пресека 
линије терена и вертикалне осе објекта. 
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 На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

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

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон , 9/2020 и 52/21) и члана 36. тачка 5. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист 

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

Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној 29.06.2021. године, донела  
 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДАЛЕКОВОД 110 KV  

ТС ПЕРЛЕЗ- ТС ЗРЕЊАНИН 2 
 

Члан 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ДОНОСИ СЕ План детаљне 

регулације за далековод 110 kV ТС Перлез- 

ТС Зрењанин 2 (у даљем тексту: План) ради 

просторног уређења, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

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

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

др. закон, 9/2020 и 52/21 у даљем тексту: 

Закон), Просторним планом града Зрењанина 
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 11/11 и 

32/15) и Одлукoм о изради Плана детаљне 

регулације за далековод 110 kV ТС Перлез- ТС 
Зрењанин 2 (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 2/20).  
 

Члан 2. 
 

План је одштампан уз ову Одлуку и 

чини њен саставни део. План се састоји од 

текстуалног дела и графичког дела. Текстуални 
део Плана објављује се у ''Службеном листу 

града Зрењанина''.  

 Графички део Плана садржи: 
1. Kарта бр. 1.1: Извод ППГ Зрењанина - 

Намена простора 

2. Kарта бр. 1.2: Извод ППГ Зрењанина - 

Мрежа насеља и инфраструктурни системи 
3. Kарта бр. 1.3: Извод из ППГ Зрењанина - 

Туризам и заштита простора 

4. Kарта бр. 1.4: Извод из ПГР „Граднулица“ 
у Зрењанину - Намена површина  

5. Карта бр. 1.5: Извод ПГР „Граднулица“ у 

Зрењанину - ЕЕ и ЕК инфраструктура 
6. Kарта бр. 1.6: Извод ПГР „Доља“ у 

Зрењанину - Намена површина  

7. Kарта бр. 1.7: Извод ПГР „Доља“ у 

Зрењанину - ЕЕ и ЕК инфраструктура  
8. Kарта бр. 1.8.а:Извод из ПДР обилазног 

пута око Зрењанина-Обилазнице 

9. Kарта бр. 1.8б: Извод из ПДР обилазног 
пута око Зрењанина-Обилазнице 

10. Kарта бр. 1.9: Границе плана са постојећом 

наменом површина-прегледна карта 

11. Kарта бр. 1.9.1...1.9.15:Границе плана са 
постојећом наменом површина 
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12. Kарта бр. 2.1 Границе плана са поделом на 

карактеристичне целине и зоне и 
планиранa наменa површина-прегледна 

карта 

13. Kарта бр. 2.1.1...2.1.15:Границе плана са 
поделом на карактеристичне целине и зоне 

и планиранa наменa површина 

14. Kарта бр. 2.2:План мреже и објеката 

инфраструктуре са заштитом-прегледна 
карта  

15. Kарта бр. 2.2.1...2.2.15:План мреже и 

објеката инфраструктуре са заштитом 
16. Kарта бр. 2.3:План површина јавне намене 

са регулацијом-прегледна карта 

17. Kарта бр. 2.3.1...2.3.15:План површина 

јавне намене са регулацијом 
18. Kарта бр. 2.4:Спровођење плана-прегледна 

карта 

19. Kарта бр. 2.4.1...2.4.15:Спровођење плана 
 

Члан 3. 
 

 Аналитичко документациона основа са 
прилозима и условима надлежних органа и 

организација на којој се заснива План, чува се 

у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам,  
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 

План се објављује и у електронском 

облику  и доступан је путем интернета на 
званичном сајту града Зрењанина:  

www.zrenjanin.rs и у Централном регистру 

планских докумената Републичког геодетског 
завода: www.planskidokumeti.gov.rs  
 

Члан 4. 
 

Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 

Закона.  

План је израђен у 7 (седам) 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) примерак у 
дигиталном облику 

- Наручиоцу 2 (два) примерка у аналогном и 

3 (три) примерка у дигиталном облику 
 

Члан 5.  
 

 Право на непосредан увид у графичке 

прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и 
физичка лица. Прилози се налазе у: 

- органу управе – Одељењу за урбанизам 

града Зрењанина,  

- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин. 
 

Члан 6. 
 

 Текстуални део Плана објављује се у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 

 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: 06-83-5/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
- 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 

 На основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације за далековод 110 kV ТС 

Перлез - ТС Зрењанин 2 („Службени лист града 
Зрењанина“, бр. 2/20), приступило се изради 

Плана детаљне регулације за далековод 110 kV 

ТС Перлез - ТС Зрењанин 2 (у даљем тексту: 
План). 

 На основу Одлуке о неприступању 

изради Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације за далековод 110 kV ТС 
Перлез - ТС Зрењанин 2 на животну средину,  

коју је донело Одељење за урбанизам - Одсек за 

урбанизам и просторно планирање бр.501-
21/20-IV-05-01 од 13.02.2020, не приступа се 

изради Стратешке процене утицаја Плана на 

животну средину. 
 Носилац израде Плана је Град 

Зрењанин, Градска управа, Одељење за 

урбанизам.  

 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за 
просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ 

Нови Сад. 
 Oбухват Плана се налази у КО 

Зрењанин I, Зрењанин III, КО Лукићево, КО 

Ечка, КО Стајићево и КО Перлез.  

 Циљ израде Плана је дефинисање 
коридора далековода и правила уређења и 

http://www.zrenjanin.rs/
http://www.planskidokumeti.gov.rs/
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грађења 110 kV далековода ТС Перлез - ТС 

Зрењанин 2, као прикључног 110 kV 
далековода за   планирану трансформаторску 

станицу ТС 110/20 kV „Перлез“, како би се 

обезбедило сигурно напајање радијално 
напајаних трансформаторских станица ТС 

110/20 kV „Темерин“ и ТС 110/20kV „Жабаљ“, 

повећао капацитет преносних водова и 

омогућили услови за прикључење нових 
корисника изградњом  и стављањем у погон ТС 

110/20 kV „Перлез“.  

 Предметни далековод 110 kV налази се 
у плановима развоја „Електромрежа Србије“ 

АД, као и у Плану развоја  преносног система 

Републике Србије 2019-2029. године.  

 На основу Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 

52/21), ради упознавања јавности са општим 

циљевима и сврхом израде Плана, могућим 
решењима и ефектима планирања, приступило 

се изради Материјала за рани јавни увид, као 

прве фазе израде овог Плана. 

 Рани јавни увид у План обављен је у 
периоду од 02.октобра 2020. године до 17. 

октобра 2020. године у Зрењанину. Током 

раног јавног увида, на основу Извештаја о 
обављеном раном јавном увиду од 20.10.2020. 

године, није било примедби од надлежних 

предузећа, било је неколико  примедби и 
сугестија од стране Комисије за планове Града 

Зрењанина, које су размотрене у Нацрту плана.  

 За потребе израде Плана прибављени су 

услови за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката од надлежних органа, 

организација и јавних предузећа, који су 

овлашћени да их утврђују, а који су од 
интереса за План.  

 

 План садржи текстуални и графички 

део. 
 

 ОПШТИ ДЕО 
 

 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

 1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Правни основ за израду Плана 

представља Одлука о изради Плана детаљне 
регулације за далековод 110 kV ТС Перлез - ТС 

Зрењанин 2  („Службени лист града 

Зрењанина“, број 2/20). Саставни део Одлуке је 

Одлука о неприступању изради Стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације за 

далековод 110 kV ТС Перлез - ТС Зрењанин 2  

на животну средину, коју је донело Одељење за 

урбанизам - Одсек за урбанизам и просторно 

планирање  бр.501-21/20-IV-05-01 од 

13.02.2020, да се не приступа изради Стратешке 
процене утицаја Плана на животну средину. 

 Садржина и начин израде Плана су 

регулисани Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21) и 
Правилником о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник 

РС“, број 32/19), Правилником о 
класификацији намене земљишта и планских 

симбола у документима просторног и 

урбанистичког планирања (“Службени гласник 
РС”, број 105/20), као и другим прописима који 

непосредно или посредно регулишу ову област. 

  Релевантни законски и подзаконски 
акти који регулишу ову област су: 

- Закон о државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 
27/18-др. закон и 9/20-др. закон); 

- Закон о поступку уписа у катастар 

непокретности и водова („Службени 
гласник РС“, број 41/18, 95/18, 31/19 и 

15/20); 

- Закон о експропријацији („Службени 
гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и 

„Службени лист СРЈ“, бр. 16/01-СУС и 

„Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-

УС); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, 

бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др 

закон);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 

46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, 

престао да важи осим одредаба чл. 81. до 
96.); 

- Закон о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. 
закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон); 

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, 

број 41/18 и 95/18-др. закон); 
- Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник РС“, бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-

др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. 
Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон); 

- Закон о железници („Службени гласник 

РС“, број 41/18); 

../../../../File%20Server/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm#zk72/09
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- -Закон о интероперабилности железничког 

система („Службени гласник РС“, број 
41/18, осим одредаба члана 11. ст. 6. и 7, 

члана 15. став 2, члана 17. став 19. тачка 1), 

члана 19. ст. 5. и 6, члана 20. став 2, члана 
30. став 4. и члана 33. које се примењују од 

дана приступања Републике Србије 

Европској унији); 

- Закон о безбедности и интероперабилности 
железница („Службени гласник РС“, бр. 

104/13, 66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, 

престао да важи осим члана 78. став 1. 
тачка 5) подтачка (1)); 

- Закон о ваздушном саобраћају („Службени 

гласник РС“, број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 

66/15-др. закон, 83/18 и 9/20); 
- Закон о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 

36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 
14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, бр. 

135/04 и 36/09); 
- Закон о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 
25/15); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 

(„Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-

др. закон); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити од буке у животној 

средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 
и 88/10); 

- Закон о заштити земљишта („Службени 

гласник РС“, број 112/15); 

- Закон о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“, 

бр. 101/15,  95/18-др. Закон и 40/21); 

- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и 
течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени 

гласник РС“, број 104/09), 
- Закон о експлозивним материјама, 

запаљивим течностима и гасовима 

(„Службени гласник СРС“ бр. 44/77, 45/85 и 

18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 
67/93, 48/94, 101/05 - др закон и 54/15 - др. 

закон; престао да важи у делу којим се 

уређује област запаљивих и горивних 
течности и запаљивих гасова); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/18); 

- Закон о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-
УС, 62/14 и 95/18-др. закон); 

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, 

број 145/14, 95/18-др. Закон и 40/21); 

- Закон о енергетици („Службени гласник 
РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба 

члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 
који се односи на тачку 6) и члан 14. став 

2.);  

- -Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 87/18); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, 

бр. 116/07, 88/09, 104/09-др. закон, 10/15 и 
36/18); 

- Закон о одбрани од града („Службени 

гласник РС“, број 54/15); 
- Закон о санитарном надзору („Службени 

гласник РС“, број 125/04); 

- Закон о заштити од пожара („Службени 

гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. 
закон, 87/18 и 87/18 - др. закон); 

- Закон о запаљивим и горивим течностима и 

запаљивим гасовима („Службени гласник 
РС“, број 54/15); 

- Закон о културним добрима („Службени 

гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 
52/11-др. закон и 99/11-др. закон и 6/20); 

- Закон о заштити природе („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-

исправка, 14/16 и 95/18-др. закон); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени 

гласник РС“, број 102/10); 

- Уредба о режимима заштите („Службени 
гласник РС“, број 31/12); 

- Уредба о категоризацији државних путева 

(„Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 

93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени 

гласник СРС“, број 5/68); 

- Уредба о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у водe и роковима за 

њихово достизање („Службени гласник 

СРС“, број 67/11, 48/12 и 1/16); 
- Уредба о утврђивању локација 

метеоролошких и хидролошких станица 

државних мрежа и заштитних зона у околини 

тих станица, као и врсте ограничења која се 
могу увести у заштитним зонама („Службени 

гласник РС“, број 34/13) и др. 
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- као и други законски и подзаконски акти 

који на директан или индиректан начин 
регулишу ову област.  

 

 1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

 Услови и смернице од значаја за израду 

Плана су дати у планским документима вишег 

реда: Просторним планом Републике Србије од 

2010 до 2020. године („Службени гласник РС“, 
број 88/10), Регионалним просторним планом 

Аутономне Покрајине Војводине („Службени 

лист АПВ“, број 22/11), а плански основ за 
израду Плана представља Просторни план 

града Зрењанина („Службени лист града 

Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15),  План 
генералне регулације „Граднулица“ у 

Зрењанину („Службени лист града Зрењанина“, 

бр. 08/15 и 14/18) и План генералне регулације 

„Доља“ у Зрењанину („Службени лист града 
Зрењанина“, бр. 15/15 и 32/19).  
 

 1.2.1. Извод из Просторног плана 

Републике Србије од 2010 до 2020. године 

(„Службени гласник РС“, број 88/10) 
 

 Развој преносне мреже мора да прати 
растуће потребе за електричном енергијом. 

Највећи део инвестиција биће посвећен 

рехабилитацији и унапређењу преносног 

система и изградњи нових преносних водова 
400 kV, 220 kV и 110 kV. У циљу сигурнијег и 

поузданијег снабдевања потрошача у планском 

периоду наставиће се даљи развој изградњом 
нових и реконструкцијом постојећих 

преносних система свих снага и 

дистрибутивних инфраструктурних објеката и 

водова (почев од 110 kV до крајњих 
потрошача). 
 

 1.2.2. Извод из Регионалног 

просторног плана Аутономне Покрајине 

Војводине („Службени лист АПВ“, број 

22/11) 
 

 Концепција развоја енергетике 

подразумева ревитализацију, реконструкцију и 

модернизацију постојећих енергетских 
објеката у циљу сигурности, поузданости, 

смањења губитака, смањења негативних 

утицаја на животну средину, повећање удела 

коришћења расположивих потенцијала, 
рационализацију коришћења енергије и 

енергената на свим нивоима, повећање 

енергетске ефикасности (производња,  пренос, 
дистрибуција, потрошња), изградња нових 

енергетских објеката, нарочито  

неконвенционалних извора енергије, у циљу 

достизања потребног удела коришћења 

обновљиве енергије у укупној финалној 
производњи и потрошњи, изградња преносних 

објеката за интерконективно трансгранично 

повезивање са државама у окружењу и 
изградња нових енергетских објеката у складу 

са растућим потребама и обезбеђењу поузданог 

и квалитетног снабдевања енергијом и 

енергентима. 
  

1.2.3. Извод из Просторног плана 

града Зрењанина („Службени лист града  

Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15) 
 

 „Системи за пренос електричне 

енергије 
 

 Реализацијом планираних пројеката 

постиже се веома добра регионална повезаност 
преносних електричних мрежа што ће 

обезбедити поузданост у напајању и могућност 

напајања будућих потрошача довољном 
количином електричне енергије. 

 У градском насељу Зрењанин је 

лоцирана трафостаница  ТС „Зрењанин 2“  
220/110 kV. Она  снабдева електричном 

енергијом територију Града, сем насеља Чента 

која се напаја из конзумног подручја 

Електродистрибуције Панчево. Поред саме ТС 
планира се проширење са трансформацијом  

400/110kV паралелно са изградњом далековода 

400kV, Нови Сад - Зрењанин - граница са 
Румунијом. 

…………………………………………………… 

Постојећи далеководи 110kV су: 
- ТС Н. Бечеј - ТС Зрењанин2; 

- ТС Зрењанин 2 - ТС Зрењанин1 (дупли); 

- ТС Кикинда 1 - ТС Зрењанин 2; 

- ТС Бегејци - ТС Зрењанин 2; 
- ТС Зрењанин 2 - ТС Зрењанин 4; (дупли); 

- ТС Зрењанин 2 - ТЕ - ТО Зрењанин; 

- ТС Зрењанин 4 - ТЕ - ТО Зрењанин; 
- ТС Зрењанин 2 - ТС Зрењанин 3 (дупли). 

…………………………………………………… 

Планирани далеководи 110 kV: 

- ДВ Зрењанин 2 - Перлез; 
- ДВ 110kV Зрењанин 2 - Дебељача; 

- ДВ 110kV Зрењанин 2 - Жабаљ; 

- ДВ 110kV Зрењанин 2 - Српска Црња; 
У вођење вода Зрењанин2 - Кикинда 1 у ТС 

Нови Бечеј”. 

……………………………………………………. 
Електродистрибутивне мреже 

Постојеће ТС 110/x kV су Зрењанин 1, 3 и 4 и 

налазе се на ободу градског насеља Зрењанин. 

ТС 110/20 kV „Перлез“ је сада у почетној фази 
изградње. Поред постојеће ТС „Зрењанин 1“ 
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планира се изградња нове ТС „Зрењанин 1“ 

(110/20kV). Из ове три ТС се путем 
средњенапонских водова 10, 20 и 35 kV 

напајају све дистрибутивне ТС у насељеним 

местима, сем Ченте која се напаја са подручја 
Електродистрибуције Панчево. 

 

Постојећи СН водови 35 kV су: 

- ТС ЗР 1 - ТС Меленци - Н. Бечеј;  

- ТС ЗР 1 - Перлез - Тител; 

- ТС ЗР 1 - ТС Томашевац; 

- ТС ЗР 1 - Десна обала Тисе (црпке и 
викендице) - ТС ЦС Жабаљ. 

…………………………………………………… 

Напонски ниво 35 kV се такође постепено 

гаси. Према Перлезу прелази на ВН вод 110 
kV, а према Меленцима, Томашевцу и Тиси на 

20 kV. Прелазак са 35 kV на 20 kV ниво 

подразумева задржавање далековода на нижем 
напонском нивоу.“ 
 

 1.2.4. Извод из Плана генералне 

регулације „Граднулица“ у Зрењанину 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 

08/15 и 14/18) 
 

 „3.12. Ограничена изградња унутар 

инфраструктурних коридора 

 На простору предвиђеном за заштитне 

појасеве не могу се градити објекти и вршити 
радови супротно условима прибављеним од 

надлежних институција: 

  - У складу са условима ЕМС ЈП 
Електромрежа Србије у коридорима 

далековода 110 kV укупне ширине 50 m (по 25 

m са обе стране осе далековода) није 

дозвољено засађивање средње и високо 
растућег дрвећа и воћки, нити изградња нових 

објеката (објеката за рад или становање и сл.) 

без знања и одобрења ЈП „ЕМС“, Погона 
„Нови Сад“.“ 

 

 1.2.5. Извод из Плана генералне 

регулације „Доља“ у Зрењанину („Службени 

лист града  Зрењанина“, бр. 15/15 и 32/19) 
 

 „ЗОНЕ ОГРАНИЧЕНЕ ИЗГРАДЊЕ  

 На простору зоне ограничене изградње 

не могу се градити објекти и вршити радови 
супротно условима прибављеним од 

надлежних институција. Изграђени објекти у 

заштитним појасевима могу се адаптирати, 
санирати, реконструисати или доградити само 

уз услове надлежних предузећа. 

…………………………………………………… 

 3.1.12.6. Зона далековода високог 

напона  

 У складу са условима ЕМС ЈП 

„Електромрежа Србије“ у коридорима 
далековода 110kV укупне ширине 50 m (по 25 

m са обе стране осе далековода) није 

дозвољено засађивање средње и високо 
растућег дрвећа и воћки, нити изградња нових 

објеката (објеката за рад или становање и сл.) 

без знања и одобрења ЈП „ЕМС“, Погона 

„Нови Сад“.“ 
 

 1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И 

СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА 
 

 1.3.1. Извод из Просторног плана 

подручја посебне намене Специјалног 

резервата природе „Стари Бегеј-Царска 

Бара“ („Службени лист АПВ“, број 8/09) 
 

 Обухват Плана се преклапа са 

обухватом Просторног плана подручја посебне 
намене Специјалног резервата природе „Стари 

Бегеј-Царска бара“ у катастарској општини КО 

Перлез и КО Стајићево и налази се ван граница 
СРП „Стари Бегеј-Царска бара“ и ван заштитне 

зоне СРП „Стари Бегеј-Царска бара“. 

 „На простору обухваћеном Просторним 

планом, постоји изграђена преносна и 
дистрибутивна мрежа, коју је у циљу 

квалитетног и сигурног снабдевања 

електричном енергијом потрошача потребно 
ревитализовати и обезбедити двострано 

напајање. Планиран је завршетак изградње ТС 

110/20 kV, „Перлез“. Од планиране ТС 110/20 
kV, „Перлез“ потребно је изградити 20 kV 

мрежу до насеља која ће чинити конзум ове 

трафостанице.  

 Средњенапонски 35 kV водови прећи ће 
на 110 kV напонски ниво, а трафостанице 35/20 

kV  задржаће се као 20 kV разводно чвориште. 

 Високонапонска, средњенапонска и 
нисконапонска мрежа се може градити 

надземно или подземно на пољопривредном 

земљишту, по могућности у већ постојећим 

електроенергетским коридорима. 
…………………………………………………… 

 Снабдевање електричном енергијом на 

подручју Града је из јединственог 
електроенергетског  система  из  ТС „Зрењанин 

2“ 220/110 kV и не постоји друга  могућност 

снабдевања града електричном енергијом. 
Једино се насељено место Чента снабдева са 

конзумног подручја Електродистрибуције 

Панчево. 

  - Како је  Просторним планом 
предвиђена изградња далековода  400 kV Нови 

Сад -Зрењанин-граница са Румунијом  са 
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чвориштем у Зрењанину, у  непосредној  

близини  ТС  „Зрењанин 2“, неопходно  је  
заштитити  ту локацију, како и коридор 

будућег далековода.  Будуће трасе планираних 

далековода  110kV Зрењанин 2 - Перлез, 
Зрењанин 2 - Дебељача, Зрењанин 2 - Жабаљ и 

Зрењанин 2 - Нова Црња такође треба  

заштитити;  

  - Електроенергетску мрежу градити у 
складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона 
1kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 

65/88 и 18/92); 

  - Високонапонска мрежа (110 kV, 220 

kV  и  400 kV ) ће се градити надземно на 
пољопривредном земљишту, по могућности у 

већ постојећим електроенергетским 

коридорима; (паралелно са постојећом мрежом 
где год је то могуће). 

…………………………………………………… 

 1.  Смернице за израду планске 

документације за подручје плана 
 

 План детаљне регулације регулације 

 Планови детаљне регулације 

израђиваће се увек када је неопходно 

успостављање нове регулације и у случајевима 
када је предвиђено  утврђивање јавног 

интереса. 

…………………………………………………… 
 План детаљне регулације за изградњу 

објеката комуналне и друге инфраструктуре 

може се донети и ако овим планом није 

одређена његова израда.“ 
 

 1.3.2. Извод из Просторног плана 

подручја посебне намене мреже коридора 

саобраћајне инфраструктуре на основном 

правцу ДП првог реда бр. 24 („Службени 

лист АПВ“, број 19/17) 
 

 Обухват Плана се преклапа са 

обухватом Плана подручја посебне намене 

мреже коридора саобраћајне инфраструктуре 

на основном правцу ДП првог реда бр. 24  у 
катастарској општини Зрењанин I, Зрењанин 

III, КО Перлез, КО Ечка, КО Лукићево и КО 

Стајићево.  
 „На подручју Просторног плана 

изграђену преносну високонапонску 400 kV, 

220 kV и 110 kV мрежу у наредном периоду 
потребно је ревитализовати. Планирана је 

изградња високонапонских водова који ће се 

укрштати са коридором пута. 

 У складу са „Студијом дугорочног 
развоја преносне мреже 400 kV, 220 kV и 110 

kV на подручју Републике Србије, за период до 

2020. године“, планирана је изградња 400 kV 
далековода Нови Сад- Зрењанин-Република 

Румунијa, Панчево-Република Румунија за 

прекогранично повезивање са суседном 
државом Републиком Румунијом, 400 kV 

далеководи за обезбеђење сигурног напајања 

електричним енергијом и повезивања суседних 

конзума на релацијама: Кикинда-Суботица, 
Зрењанин-Нови Сад, Зрењанин-Панчево, 

Панчево-Вршац, Панчево-Дрмно, као и 110 kV 

далеководи на релацијама ТС 110/20 kV 
„Зрењанин 2“-ТС 110/20 kV „Перлез“-ТС 

110/20 kV „Дебељача“, ТС 110/20 kV 

„Зрењанин 2“-ТС 110/20 kV „Нова Црња“, ТС 

110/20 kV „Жабаљ“ -ТС 110/20 kV „Зрењанин“, 
ТС 110/20 kV „Ада“-ТС 110/20 kV „Кикинда 

2“, ТС 400/110 „Србобран“ (план)-ТС 110/20 

kV „Бечеј“, ТС 110/20 kV „Рудник Ковин“-ТС 
110/20 kV „Бела Црква“ и прикључни 110 kV 

далеководи за нове ТС 110/20 kV (20/110 kV) у 

Новом Кнежевцу, Ковину, Пландишту, 
Панчеву, Алибунару, Ковачици и др. 

 У наредном планском периоду 

планиран је прелазак на двостепену напонску 

трансформацију 110/20 kV и реконструкција 
ТС 35/10(20) kV у разводна 20 kV чворишта. 35 

kV напонски водови прећи ће или у 110 kV за 

напајање планираних 110/20 kV трафостаница, 
или ће радити на 20 kV напонском нивоу.“ 
 

 1.3.3. Извод из Просторног плана 

подручја посебне намене коридора аутопута 

Београд – Зењанин - Нови Сад (чија је 

израда у току) 
 

 „Просторним планом се утврђује 
коридор аутопута у укупној ширини од ~ 280 

m. У коридору аутопута налазе се следећи 

појаси заштите, и то: 

 1) Појас аутопута (ауто-путно 

земљиште) – чини земљиште потребно за 

изградњу аутопута, петљи, денивелисаних 
укрштања и пратећих садржаја. Појас 

аутопута се утврђује као земљиште јавне 

намене и има ширину од 75 m до 100 m, у 

зависности од конфигурације терена и услова 
за изградњу објеката аутопута. Граница појаса 

аутопута јесте уједно је граница детаљне 

регулације; и прелиминарна регулациона  
линија; 

 2) Заштитни појас – чини земљиште 

за које се одређује строго контролисани 

режим коришћења (обострано) у циљу 
заштите функције аутопута. Заштитни појас 

се утврђује као земљиште остале намене и има 

ширину од 40 m од границе појаса аутопута. У 
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зонама укрштања, пратећих садржаја 

(функционалних садржаја и пратећих садржаја 
пута за потребе корисника) и појединих 

објеката државног пута важе иста ограничења, 

уз изузетак повећања заштитног појаса ако је 
планским документом предвиђена њихова 

изградња.  

 3) Појас контролисане изградње – 

чини земљиште у режиму контролисане 
градње и заштите животне средине 

(обострано). Појас контролисане изградње се 

утврђује као земљиште остале намене и има 
ширину од 40 m од границе заштитног појаса. 

Граница појаса контролисане изградње јесте 

уједно и граница обухвата Просторног плана. 

 У појасу аутопута и заштитном појасу 
успоставља се трајна обавеза прибављања 

услова/сагласности од стране предузећа 

надлежног за реализацију и газдовање аутопутем 
код планирања, пројектовања и извођења других 

грађевинских и земљаних радова. 

……………………………………….. 
 Просторним планом се успостављају 

следећи основни режими коришћења и 

уређења простора у коридору аутопута, и то 

за: 
 

 1) Појас државног пута - успоставља 
се режим забране изградње свих објеката који 

нису у функцији изградње трасе и објеката 

аутопута, (саобраћајне површина пратећих, 
функционалних садржаја јавног пута, као и 

постројења, уређаји и инсталације који служе 

потребама аутопута и саобраћаја на истом); 

 2) Заштитни појас - успоставља се 
режим строго контролисаног коришћења 

простора, којим се: 

  - забрањује изградња грађевинских и 
других објеката, постројења, уређаја и 

инсталација, изузев објеката коју су у 

функцији аутопута, а простор се може 
користити као шумско и пољопривредно 

земљиште;  

  - дозвољава изградња, односно 

постављање линијске инфраструктуре (пруга, 
водовод, канализација, ЕЕ вод, нафтовод, 

гасовод, и других објеката техничке 

инфраструктуре) по претходно прибављеним 
условима и сагласности од стране предузећа 

надлежног за реализацију и газдовање 

државним путем; 
  - на грађевинском, шумском и 

пољопривредном земљишту дозвољава се 

реконструкција и санација постојећих објеката, 

без могућности промене габарита и волумена, 
уколико не угрожавају функцију аутопута и 

уколико техничким решењима може да се 

обезбеди адекватна заштита од негативних 

утицаја државног пута (од буке, вибрација и 
аерозагађења), а по претходно прибављеним 

условима од стране предузећа надлежног за 

реализацију и газдовање државним путем; 
 3) Појас контролисане изградње - 

успоставља се режим контролисаног 

коришћења простора, којим се: 

  - не дозвољава изградња следећих 
објеката: депонија комуналног и другог 

отпада, рудника, каменолома, кречана, 

циглана, сточних пијаца, кванташких пијаца и 
других објекати за која се ограничења утврде у 

складу са посебним прописима; 

  - дозвољава развој постојећих и нових 

активности које нису у колизији са 
функционалним и техничким захтевима 

постојећих и планираних саобраћајних и 

техничких инфраструктурних система од 
националног и регионалног значаја;  

  - за проширење и реконструкцију 

постојећих и изградњу планираних 
производних, складишних, дистрибутивних, 

услужно-трговинских и других капацитета 

утврђује обавеза израде процене утицаја на 

животну средину, којом ће се, поред 
прописаног садржаја, обухватити и утицаји тих 

објеката на и од државног пута, с тим да 

трошкове спровођења свих мера заштите 
животне средине сносе инвеститори тих 

објеката;  

  - приоритет у коришћењу простора 
обухваћених делова постојећих и планираних 

индустријских зона даје складишним 

капацитетима, логистичким центрима, 

комерцијално-прометним и саобраћајним 
услугама, регионалним трговинским центрима 

и сличним садржајима. 

……………………………………………….. 

 3.4.3.1. Правила паралелног вођења и 

укрштања аутопута са електроенергетском 

инфраструктуром 
 

- Удаљеност било ког дела стуба далековода 

не може бити мање од 40,0 m од ивице 
аутопута; 

- у зони укрштаја 400 kV, 220 kV и 110 kV 

далековода са предметним државним путем, 
потребно је да се стубови далековода поставе 

на растојању (мерено од спољне ивице 

земљишног појаса пута) које не може бити 
мање од висине стуба далековода; 

- укрштање далековода са путем по 

могућности требало би да буде под углом од 

90°, односно минимум 300; 
- сигурносна висина далековода изнад 

коловоза јавног пута је минимално 7,0 m 
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(мерено од највише коте коловоза до 

ланчанице далековода), при 
најнеповољнијим температурним условима; 

- изолација мора бити електрично и 

механички појачана;  
- у распону укрштања није дозвољено 

настављање проводника, односно заштитних 

ужади;   

- у случају паралелног вођења далековода са 
предметним државним путем, потребно је да 

се стубови поставе на растојању (мерено од 

спољне ивице земљишног појаса пута) које 
не може бити мање од висине стуба 

далековода; 

- при вођењу водова паралелно са аутопутем 

удаљеност вода од аутопута на потезима 
дужим од 5 km мора бити:  

  1) за водове напона до 35 kV – најмање 

50,0 m;  
  2) за водове напона већег од 35 kV - 

најмање 100 m. 

  - заштитне ширине (заштитни појас и 
појас контролисане изградње

1
) утврђене су 

Законом о путевима и износе за: 

  а) државни пут I реда - аутопут 40 m.“ 

 1.4. ОСТАЛА ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА   
 

  - План детаљне регулације обилазног 

пута око Зрењанина-Обилазнице, („Службени 
лист града Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10). 
 

 1.5. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И 

СМЕРНИЦЕ ИЗ ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ 

ДОКУМЕНАТА  
 

 - Стратегија развоја енергетике РС 

до 2025. са пројекцијом до 2030. године  

(„Службени гласник РС“, број 101/15) 
 

 „Развој преносних капацитета обухвата 

изградњу нових  и ревитализацију постојећих 

преносних капацитета, тако да се постигне 
уравнотежен, одржив и благовремен развој 

преносног система, са циљем решавања 

радијалног напајања,  обезбеђење сигурног и 

квалитетног напајања елeктричном енергијом и 
омогућавања прикључења нових корисника, 

као и прикључење нових конвенционалних и 

обновљивих извора електричне енергије.“ 
 

                                                
1  Заштитни појас пута (ЗПП) је површина мерена од спољне 

ивице земљишног појаса пута, док је појас контролисане 

изградње (ПКИ) површина од границе заштитног појаса на 

спољну страну. ЗПП=ПКИ. Ивицом земљишног појаса 

сматра се крајња тачка попречног профила пута. 

1.6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

КОРИШЋЕНА ПРИ ИЗРАДИ ПЛАНА 
 

  - Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 
kV ТС Перлез-ТС Зрењанин 2, Београд 2020, 

Пројектни биро „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И 

ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

 2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА   
 

 Граница обухвата Плана је дефинисана 

координатама2 преломних тачака (редни број 
тачке, Х координата, Y координата) заштитног 

појаса далековода, у укупној ширини од 60,0 

m, тј. 30,0 m обострано од осе коридора 
далековода (Табела бр.1.) и приказана је 

бројевима (тачке од 1 до 46) на графичким 

прилозима  бр.1.9., 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.  
 

                                                
2
  Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији. 
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Табела 1. Списак координата преломних тачака границе обухвата Плана  

Ознака 

тачке 

Y X Ознака 

тачке 

Y X 

1 7453117.41 5030008.17 24 7458501.28 5024322.72 

2 7453119.15 5029947.71 25 7459325.05 5023930.06 

3 7453220.32 5029963.56 26 7459273.41 5023888.20 

4 7453212.90 5030023.14 27 7460061.38 5020612.73 

5 7453538.85 5030053.24 28 7460123.66 5020610.37 

6 7453521.39 5029991.38 29 7458682.91 5016136.48 

7 7453793.45 5029787.88 30 7458628.09 5016161.98 

8 7453827.33 5029837.46 31 7455200.14 5010686.84 

9 7454384.31 5029491.06 32 7455253.88 5010659.60 

10 7454350.31 5029441.56 33 7453621.27 5006555.49 

11 7455120.41 5028859.45 34 7453572.77 5006595.91 

12 7455167.97 5028898.71 35 7452718.10 5006060.61 

13 7455720.25 5027775.02 36 7452731.78 5005998.39 

15 7455843.15 5027359.98 37 7452498.54 5006028.09 

14 7455666.01 5027749.36 38 7452495.00 5006089.03 

16 7455896.73 5027387.08 39 7451760.12 5005906.37 

17 7456011.91 5027180.85 40 7451780.24 5005849.16 

18 7455964.89 5027142.01 41 7451486.46 5005694.52 

19 7457791.03 5025605.68 42 7451450.33 5005711.24 

20 7457843.11 5025640.26 43 7451473.86 5005742.29 

22 7457821.08 5025508.85 44 7451424.43 5005780.76 

21 7457876.82 5025531.69 45 7451435.13 5005796.08 

23 7458457.24 5024277.24 46 7451484.75 5005761.43 

 
Предметни простор, дефинисан границом 
обухвата Плана се налази у KО Зрењанин I, 

Зрењанин III, КО Лукићево, КО Стајићево, KO 

Ечка и КО Перлез.  
 

План обухвата кат. парцеле бр. 8201, 4179, 

4317, 4320/3, 4321, 4322, 4323, 4318, 4319, 

4320/1, 4320/2, 4167/2, 8198, 8206, 4607/1, 
8197/3, 8197/1, 4166, 8207, 4140/3, 4140/2, 4141, 

4142, 4165, 4164, 4163, 4162, 4161, 4160, 4159, 

4158, 4157, 4123, 4124, 4125, 4126, 4772/26, 
4609, 4610, 4611, 4606, 4607/2, 4608, 8210, 

4143, 4772/25, 4137, 4138, 4139, 4140/1, 4131/1, 

4127, 4128, 4129, 4130, 4612, 4131/2, 4132, 
4133, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4134, 

4135, 4136, 4772/24, 4772/19, 4772/9, 8226, 

4774, 4775, 4776, 4777, 4782, 4773/10, 4773/11, 

4773/12, 4773/19, 4773/13, 4772/8, 8224, 
4773/15, 4870, 4778, 4779, 4780, 4772/7, 4772/6, 

4772/14, 4772/13, 4772/12, 8211, 4772/11, 

4772/10, 4773/9, 4872, 4871, 4781, 4772/15, 
4773/14, 4772/18, 4772/17, 4772/16 4989/3, 

4989/1, 5282, 4985, 4986, 4987, 5302, 5303, 

5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 4988/1, 4842, 

4988/2, 4989/2, 4994, 8251, 5260, 5268, 5267, 
5266, 5269, 5258, 5259, 5257, 5276, 5275, 8240, 

5272, 4869, 4868, 4867, 5001, 5002, 5279, 5271, 

5270, 5301, 4990, 4991, 4992, 4993, 5004, 5003, 
8237, 5293, 8193, 5250, 5249, 4995, 4996, 4997, 

4998, 4999, 5000, 8223, 4866, 4865, 8236, 4864, 

4863, 4862, 4861, 5280, 5282, 5295, 5296, 5297, 
5298, 5299, 5300, 5252, 5251, 5294, 4860, 4859, 

4858, 8244, 5450, 5460, 5462, 5447, 5463, 5504, 

5503, 5502, 5501, 8071, 5448, 5449, 8260, 8127, 

8078, 5464, 5465, 5248, 8130, 5499, 5436, 5438, 
8246, 5247, 5529, 5437, 5480, 5451, 8079, 5400, 

5500, 7367, 7368, 7371, 7372, 8255, 7444, 7365, 

7373, 7446, 7370, 7449, 7450, 7470, 7493, 7473, 
7474, 7485, 7477, 7478, 7443, 7456, 7457, 7486, 

7489, 7490, 7458, 7460, 7461, 7462, 7459, 7447, 

7448, 8085, 7469, 7451, 7465, 7466, 7482, 7364, 
7366, 7445, 7369, 7481, 7454, 7127, 8133, 7153, 

7286, 7270, 7278, 7281, 7271, 7272, 7287, 7341, 

7494, 7288, 7340, 7291, 7171, 7496, 7292, 7168, 

7455, 7279, 7167, 7163, 7295, 7160, 7159, 7296, 
7163, 7298, 7156, 7299, 7155, 7154, 7157, 7300, 

7152, 7301, 7116, 7302, 7307, 7125, 7126, 7129, 

7130 ,7118, 7119, 7123, 7120, 7303, 7121, 7122, 
7304, 7305, 7306, 7282, 7283, 7284, 7315, 7274, 

7275, 7338, 7162, 7161, 7124, 7117,  7114, 7115, 

7268, 7166, 7293, 7339, 7165, 7170, 7290, 7498, 

7294, 7267, 7276, 7273, 7113  KO Перлез,  
кат. парцеле бр. 870, 835, 934, 935, 932, 933, 

931, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 817, 
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801, 985/7, 985/8, 985/9, 985/10, 985/11, 892, 

893, 894, 868, 869, 970, 971, 972, 975, 976, 977, 
978, 979/2, 815, 808, 809, 810, 811/1, 811/2, 812, 

795, 796, 797/1, 797/2, 797/3, 798, 1627/1, 807/2, 

983, 973, 974, 1645/1, 1633, 1634, 1632, 1647/2, 
1647/3, 1647/4, 1646, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 

1654/9, 1654/12, 1647/5, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 

1647/1, 1653 КО Стајићево,  

кат. парцеле бр. 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 
4925, 2798, 2799/1, 2799/2, 2800, 2801, 2795, 

2796, 2797, 4924, 2682, 2683, 2780, 2765, 2766, 

2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2852, 2853, 2807, 
2808, 2809, 2851, 2772, 2773, 2774, 2775/1, 

2775/2, 2776, 2812, 2813, 2815, 2850, 2814, 

2843, 2844, 2845, 2846/1, 2846/2, 2847, 2848, 

3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 2684, 2779, 
2810, 2811, 2849, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 

3748, 3749, 4363, 3900, 4035, 4036, 4037, 4038, 

4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 3934, 3664, 
3665, 3666, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 

3943, 3944, 3945, 4031, 4032, 4033, 4034, 3761, 

3762, 3763, 3764, 3765, 3667, 3668, 3669, 3670, 
3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3935, 

4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4132, 4133, 4234, 

4235, 4236, 4233, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 

4028, 4029, 4030, 4004, 4117, 3656, 3657, 3658, 
3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 4021, 4022, 3756, 

3757, 3588, 4119, 4120, 4121, 3561, 3562, 3563, 

3564, 3565, 3566/1, 3566/2, 3567, 3750, 3751, 
3752, 3753, 3754, 3755, 3946, 3947, 3948, 3758, 

3759, 3760, 3936, 4365, 4127, 4128, 4129, 4130, 

4131, 4923 КО Ечка,  

кат. парцеле бр. 734, КО Лукићево,  

кат. парцеле бр. 2471, 1815/5, 1815/1, 2404, 

2464, 2405, 2406, 2409, 2382, 2381, 2376, 2375, 

2374, 2372, 2325, 2333, 2466, 2403, 2465, 2326, 
2329, 2331, 2324, 2327, 2468, 1815/11, 1815/9, 

1815/3, 1815/8, 1815/7, 1815/2, 1815/6, 2469, 

5193, 5197/1, 5196/1, 5195, 5194, 2328, 2467, 
2411, 2412, 2380, 2379, 2332, 2330, 2274, 2323, 

2373, 2470, 2407, 2408, 2410, 2378, 2377, 2271, 

2272/1, 2272/2, 2273, 3975, 5246, 3969, 3970, 

3971, 3972, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 3968, 

3973, 3974, 5276, 5264, 4399, 4400, 4401, 5035, 

5266, 4427, 4426, 4425, 4424, 4423, 4422, 4421, 
4420, 5268, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521/1, 

4521/2, 4522, 5354, 4395, 4396, 4397, 4398, 

4576, 4577, 4578, 4623, 4624, 4575, 4574, 5275, 
5307, 4682, 4683, 5274, 4666, 4684, 4665, 4664, 

4663, 4685, 4686, 4620, 4621, 4622, 4606, 4607, 

4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 

4616, 4617, 4618, 4619, 4687, 5311, 4688, 4689, 
4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 

4698, 4699, 4700, 4723, 4722, 4721, 4720, 4719, 

4718, 4717, 4701, 5310, 4702, 4725, 5313, 4724, 
4716, 4715, 4714/1, 5314, 4714/2, 4714/3 КО 

Зрењанин III,  

кат. парцеле бр. 13863/1, 13624/1, 19226, 19225, 

15021, 15020, 13790/1, 13869, 13832/2, 15012, 
13786/2, 15824/2, 15009/2, 13831/4, 13790/2, 

13788/1, 15419/1, 15015/8, 15825/2, 13832/1, 

13787, 15024, 15015/5, 13778, 13866/2, 15015/4, 
13833, 15826/1, 15023, 13788/3, 15825/1, 

15015/2, 15018, 15026, 15015/3, 13831/3, 

13779/1, 15027/1, 15014, 13780/1, 15025, 15022, 
15015/6, 15826/2, 15403/1, 15824/3, 15403/2, 

15824/1, 13838, 13788/2, 15009/1, 15017, 

13788/4, 15013, 13788/5, 13779/2, 15015/7, 

15825/3, 15826/3, 15019, 15027/2, 15029, 15039, 
12574, 15187, 15032/1, 15040, 15131, 15125/2, 

15410, 15151, 15409, 15183/5, 15051/4, 15183/1, 

15032/4, 15035, 15126, 15136, 15036/1, 15132, 
15158/3, 15157, 15127, 15184, 15051/5, 15169/3, 

15185/2, 15028, 15185/1, 15405, 15051/3, 15154, 

15050, 15032/3, 15031, 15164, 15051/7, 15158/2, 
15129, 15055, 15051/6, 15158/1, 15037, 15159, 

15152/2, 15162, 15153, 15188, 15036/2, 15155, 

15138, 15128, 15160/2, 15163, 15183/2, 15152/1, 

15034, 15060, 15135, 15059, 15057, 15058, 
15033, 15038, 15130, 15137/1, 15061, 15165/1, 

15139/2, 15186, 15056, 15030, 15156, 15160/1, 

15133 KO Зрењанин I. 

 

 

 

 

Табела 2. Списак парцела у обухвату Плана 

Град/ 

Катастарска 

општина 

парцеле 

целе делови 

Зрењанин/ 
КО Зрењанин I 

19226,13832/1, 
15825/2 

13863/1,13624/1,19225,15021,15020,13790/1,13869, 
13832/2,15012,13786/2,15824/2,15009/2,13831/4, 

13790/2,13788/1,15419/1,15015/8,13787,15024,15015/5,137

78,13866/2,15015/4,13833,15826/1,15023,13788/3, 
15825/1,15015/2,15018,15026,15015/3,13831/3,13779/1,150

27/1,15014,13780/1,15025,15022,15015/6,15826/2, 

15403/1,15824/3,15403/2,15824/1,13838,13788/2, 
15009/1,15017,13788/4,15013,13788/5,13779/2,15015/7,158

25/3,15826/3,15019,15027/2,15029,15039,12574, 



29. јун 2021. год.                 Број 16            Службени лист града Зрењанина                Страна 439  

 

Град/ 

Катастарска 
општина 

парцеле 

целе делови 

15187,15032/1,15040,15131,15125/2,15410,15151, 

15409,15183/5,15051/4,15183/1,15032/4,15035,15126, 

15136,15036/1,15132,15158/3,15157,15127,15184, 
15051/5,15169/3,15185/2,15028,15185/1,15405,15051/3, 

15154,15050,15032/3,15031,15164,15051/7,15158/2, 

15129,15055,15051/6,15158/1,15037,15159,15152/2, 
15162,15153,15188,15036/2,15155,15138,15128,15133, 

15160/2,15163,15183/2,15152/1,15034,15060,15135, 

15059,15057,15058,15033,15038,15130,15137/1,1506, 

15165/1,15139/2,15186,15056,15030,15156,15160/1 

Зрењанин/ 

КО Зрењанин III 

 2471,1815/5,1815/1,2404,2464,2405,2406,2409,2382, 

2381,2376,2375,2374,2372,2325,2333,2466,2403,2465, 

2326,2329,2331,2324,2327,2468,1815/11,1815/9,1815/3,181
5/8,1815/7,1815/2,1815/6,2469,5193,5197/1,5196/1,5195,51

94,2328,2467,2411,2412,2380,2379,2332,2330, 

2274,2323,2373,2470,2407,2408,2410,2378,2377,2271, 

2272/1,2272/2,2273,3975,5246,3969,3970,3971,3972, 
3983,3982,3981,3980,3979,3968,3973,3974,5276,5264, 

4399,4400,4401,5035,5266,4427,4426,4425,4424,4423, 

4422,4421,4420,5268,4517,4518,4519,4520,4521/1, 
4521/2,4522,5354,4395,4396,4397,4398,4576,4577,4578, 

4623,4624,4575,4574,5275,5307,4682,4683,5274,4666, 

4684,4665,4664,4663,4685,4686,4620,4621,4622,4606, 

4607,4608,4609,4610,4611,4612,4613,4614,4615,4616, 
4617,4618,4619,4687,5311,4688,4689,4690,4691,4692, 

4693,4694,4695,4696,4697,4698,4699,4700,4723,4722, 

4721,4720,4719,4718,4717,4701,5310,4702,4725,5313, 
4724,4716,4715,4714/1,5314,4714/2,4714/3,1815/4 

Зрењанин/ 

КО Стајићево 

 870,835,934,935,932,933,931,896,897,898,899,900,901, 

902,903,817,801,985/7,985/8,985/9,985/10,985/11,892, 

893,894,868,869,970,971,972,975,976,977,978,979/2,815, 
808,809,810,811/1,811/2,812,795,796,797/1, 

797/2,797/3,798,1627/1,807/2,983,973,974,1645/1,1633, 

1634,1632,1647/2,1647/3,1647/4,1646,1654/2,1654/3, 
1654/4,1654/9,1654/12,1647/5,1647/6,1647/7,1647/8, 

1647/1,1653 

Зрењанин/ 

КО Лукићево 

 734 

Зрењанин/ 

КО Ечка 

 2802,2803,2804,2805,2806,4925,2798,2799/1,2799/2, 

2800,2801,2795,2796,2797,4924,2682,2683,2780,2765, 

2766,2767,2768,2769,2770,2771,2852,2853,2807,2808, 
2809,2851,2772,2773,2774,2775/1,2775/2,2776,2812, 

2813,2815,2850,2814,2843,2844,2845,2846/1,2846/2, 

2847,2848,3568,3569,3570,3571,3572,3573,2684,2779, 

2810,2811,2849,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749, 
4363,3900,4035,4036,4037,4038,4134,4135,4136,4137, 

4138,4139,3934,3664,3665,3666,3937,3938,3939,3940, 

3941,3942,3943,3944,3945,4031,4032,4033,4034,3761, 
3762,3763,3764,3765,3667,3668,3669,3670,3671,3672, 

3673,3674,3675,3676,3677,3935,4122,4123,4124,4125, 

4126,4132,4133,4234,4235,4236,4233,4023,4024,4025, 
4026,4027,4028,4029,4030,4004,4117,3656,3657,3658, 

3659,3660,3661,3662,3663,4021,4022,3756,3757,3588, 

4119,4120,4121,3561,3562,3563,3564,3565,3566/1, 
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Град/ 

Катастарска 
општина 

парцеле 

целе делови 

3566/2,3567,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3946,3947, 

3948,3758,3759,3760,3936,4365,4127,4128,4129,4130, 

4131,4923 

Зрењанин/ 

КО Перлез 

7125,7369,5503,5

502,5501 

8201,4179,4317,4320/3,4321,4322,4323,4318,4319, 

4320/1,4320/2,4167/2,8198,8206,4607/1,8197/3,8197/1, 

4166,8207,4140/3,4140/2,4141,4142,4165,4164,4163, 

4162,4161,4160,4159,4158,4157,4123,4124,4125,4126, 
4772/26,4609,4610,4611,4606,4607/2,4608,8210,4143, 

4772/25,4137,4138,4139,4140/1,4131/1,4127,4128,4129, 

4130,4612,4131/2,4132,4133,4600,4601,4602,4603,4604, 
4605,4134,4135,4136,4772/24,4772/19,4772/9,8226, 

4774,4775,4776,4777,4782,4773/10,4773/11,4773/12, 

4773/19,4773/13,4772/8,8224,4773/15,4870,4778,4779, 
4780,4772/7,4772/6,4772/14,4772/13,4772/12,8211, 

4772/11,4772/10,4773/9,4872,4871,4781,4772/15, 

4773/14,4772/18,4772/17,4772/16,4989/3,4989/1,5282, 

4985,4986,4987,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5308, 
4988/1,4842,4988/2,4989/2,4994,8251,5260,5268,5267, 

5266,5269,5258,5259,5257,5276,5275,8240,5272,4869, 

4868,4867,5001,5002,5279,5271,5270,5301,4990,4991, 
4992,4993,5004,5003,8237,5293,8193,5250,5249,4995, 

4996,4997,4998,4999,5000,8223,4866,4865,8236,4864, 

4863,4862,4861,5280,5282,5295,5296,5297,5298,5299, 

5300,5252,5251,5294,4860,4859,4858,8244,5450,5460, 
5462,5447,5463,5504,8071,5448,5449,8260,8127,8078, 

5464,5465,5248,8130,5499,5436,5438,8246,5247,5529, 

5437,5480,5451,8079,5400,5500,7367,7368,7371,7372, 
8255,7444,7365,7373,7446,7370,7449,7450,7470,7493, 

7473,7474,7485,7477,7478,7443,7456,7457,7486,7489, 

7490,7458,7460,7461,7462,7459,7447,7448,8085,7469, 
7451,7465,7466,7482,7364,7366,7445,7481,7454,7127, 

8133,7153,7286,7270,7278,7281,7271,7272,7287,7341, 

7494,7288,7340,7291,7171,7496,7292,7168,7455,7279, 

7167,7163,7295,7160,7159,7296,7163,7298,7156,7299, 
7155,7154,7157,7300,7152,7301,7116,7302,7307,7126, 

7129,7130,7118,7119,7123,7120,7303,7121,7122,7304, 

7305,7306,7282,7283,7284,7315,7274,7275,7338,7162, 
7161,7124,7117,7114,7115,7268,7166,7293,7339,7165, 

7170,7290,7498,7294,7267,7276,7273,7113 
 

 У случају измена броја парцеле, или неслагања, меродаван је графички прилог 2.1. Границе 

плана са поделом на карактеристичне целине и зоне и планираном наменом површина. 

 Укупна површина обухваћена границом обухвата Плана одређена је графичким путем и 
износи око 1,82 km².  
 

 2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 

 Грађевинско подручје, у оквиру обухвата Плана, дефинисано је важећим планским 

документима Просторним планом града Зрењанина („Службени лист града  Зрењанина“, бр. 11/11 и 
32/15), Планом генералне регулације „Граднулица“ у Зрењанину („Службени лист града Зрењанина“, 

бр. 08/15 и 14/18),  Планом генералне регулације „Доља“, у Зрењанину („Службени лист града  

Зрењанина“, бр. 15/15 и 32/19) и Планом детаљне регулације обилазног пута око Зрењанина-
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Обилазнице, („Службени лист града Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10) и као такво овим Планом се 

преузима. Овим Планом није планирано ново грађевинско земљиште. 
 

 Парцеле у обухвату Плана, у оквиру грађевинског подручја дате су у Табели 3. 
  
Табела 3. Списак парцела грађевинског подручја у обухвату Плана 

Град/ 
Катастарска 

општина 

парцеле 

целе делови 

Зрењанин/ 
КО Зрењанин I 

19226,13832/1, 
15825/2 

13863/1,13624/1,19225,15021,15020,13790/1,13869, 
13832/2,15012,13786/2,15824/2,15009/2,13831/4, 

13790/2,13788/1,15419/1,15015/8,13787,15024,15015/5,1377

8,13866/2,15015/4,13833,15826/1,15023,13788/3, 

15825/1,15015/2,15018,15026,15015/3,13831/3,13779/1,1502
7/1,15014,13780/1,15025,15022,15015/6,15826/2, 

15403/1,15824/3,15403/2,15824/1,13838,13788/2, 

15009/1,15017,13788/4,15013,13788/5,13779/2,15015/7,1582
5/3,15826/3,15019,15027/2,15029,15039,12574, 

15187,15032/1,15040,15131,15125/2,15410,15151, 

15409,15183/5,15051/4,15183/1,15032/4,15035,15126, 
15136,15036/1,15132,15158/3,15157,15127,15184, 

15051/5,15169/3,15185/2,15028,15185/1,15405,15051/3, 

15154,15050,15032/3,15031,15164,15051/7,15158/2, 

15129,15055,15051/6,15158/1,15037,15159,15152/2, 
15162,15153,15188,15036/2,15155,15138,15128,15133, 

15160/2,15163,15183/2,15152/1,15034,15060,15135, 

15059,15057,15058,15033,15038,15130,15137/1,15061, 
15165/1,15139/2,15186,15056,15030,15156,15160/1 

Зрењанин/ 

КО Зрењанин III 

 3979, 5354 

Зрењанин/ 
КО Стајићево 

 1653 

Зрењанин/ 

КО Лукићево 

 734 

Зрењанин/ 
КО Ечка 

 4925,4924,4132,4133,4234,4233,4129,4130,4131,4923 

Зрењанин/ 

КО Перлез 

 8193, 8127,8130,8133 

 

 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

 Предметни простор припада територији 

града Зрењанина који заузима средишњи део 

Баната и подручја АП Војводине, обухвата 
простор од северног према јужном и 

југозападном делу територије Града 

Зрењанина, односно у КО Зрењанин I, 
Зрењанин III, КО Лукићево, КО Ечка, КО 

Стајићево и КО Перлез. 

 Простор обухваћен Планом се налази 
делом у грађевинском подручју града 

Зрењанина, где је намена површина утврђена 

Планом генералне регулације „Граднулица“ у 

Зрењанину („Службени лист града Зрењанина“, 
бр. 08/15 и 14/18),  Планом генералне 

регулације „Доља“, у Зрењанину („Службени 

лист града  Зрењанина“, бр. 15/15 и 32/19) и 
Планом детаљне регулације обилазног пута око 

Зрењанина-Обилазнице, („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10), а већим 

делом ванграђевинског подручја насеља у 
којем је намена површина дефинисана 

Просторним планом града Зрењанина 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 11/11 и 
32/15) и Просторним планом подручја посебне 

намене мреже коридора саобраћајне 

инфраструктуре на основном правцу ДП првог 
реда бр. 24 („Службени лист АПВ“, број 19/17). 

У току је израда Просторног плана подручја 

посебне намене коридора аутопута Београд – 

Зрењанин – Нови Сад, којим се утврћује 
коридор аутопута Београд – Зрењанин – Нови 

Сад. 

 С обзиром да се предметни План ради 
за линијски инфраструктурни 

електроенергетски објекат, чија изградња не 
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захтева промену намене постојећих површина, 

постојећа намена површина утврђена важећом 
планском документацијом се задржава.  

 Рељеф подручја обухваћеног Планом 

карактерише међусобно прожимање алувијалне 
равни Тисе и новобечејско-зрењанинске лесне 

терасе. 

 Највећи део територије града 

Зрењанина, а тиме и подручје у обухвату 
Плана, налази се на лесној тераси. То је 

новобечејско-зрењанинска лесна тераса која се 

простире од алувијалне равни Златице на 
северу до алувијалне равни Тамиша на југу. 

Западна граница је алувијална раван Тисе, а 

источна Итебејска депресија.  

 Тераса је нагнута од запада ка истоку и 
од севера према југу. Бегеј пресеца терасу на 

два дела северни и јужни.  

 Северни део терасе је средње висине 
око 80 м.н.м, а јужни део терасе има висине од 

78 до 83 м.н.м. Од благо заталасане површине 

овог дела терасе одудара долина Петре дугачка 
27 km између Ечке и Перлеза. Тераса је са свих 

страна нападнута селективном ерозијом, а 

обурвани лес таложи се између терасе и 

алувијалне равни.  
 Како због своје надморске висине није 

била плављена високим водама на њој је 

смештена већина насеља. 
 Алувијална раван, простире се поред 

река Бегеј, нижа је од лесне терасе за 7 до 10 m, 

са надморском висином од 70 до 77 м.н.м, 
нагнуте у правцу речног корита и нису потпуно 

равне већ су испресецане ниским косама, 

лактастим депресијама и великим меандрима 

испуњеним водом. 
 У погледу геолошког и геомеханичког 

састава, заступљени су речно-терасни 

седименти, представљени лесоидно 
прашинастим-песковитим глинама, муљевитим 

прашинама и песковима. Представљају 

комплекс растреситих и меких квартарних 

наслага, знатне дебљине неуједначене 
стишљивости, подложне променама и мањим 

деформацијама под оптерећењем. Серија 

пескова достиже дебљину до 200 m, док су 
квартарне глине дубље положене до 300 m. 

Дилувијални седименти представљени су 

наслагама леса, а алувијални  речним 
песковима и муљем. Дебљина речних наноса 

најчешће се креће од 10 до 20 m, а у неким 

деловима достиже и 50 m. 

 Према карти сеизмичког хазарда за 
повратни период 475 год. на предметном 

подручју, могућ је земљотрес јачине VII-VIII и 

VIII степени сеизмичког интензитета према 
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У 

односу на структуру и тип објекта, дефинисане 

су класе повредивости, односно очекиване 
деформације. У смислу интензитета и 

очекиваних последица сматра се да ће се за VII 

степен сеизмичког интензитета манифестовати 
„силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан 

земљотрес“. 

 Анализа климатских елемената 

извршена је на основу података са 
метеоролошке станице у Зрењанину 

(температура ваздуха, инсолација, облачност, 

падавине, влажност ваздуха и ветар) у периоду 
од 1981-2010. године.  

 Мала надморска висина и 

континенталност доприносе интензивнијем 

загревању и хлађењу ваздуха због чега клима 
овог подручја има континентално обележје то 

јест врло топла лета, врло хладне зиме и малу 

количину падавина.  
 Средња годишња вредност температуре 

ваздуха у периоду од 1981-2010. године износи 

11,5°С, најтоплији месец је јул (22,2°С), а 
најхладнији јануар (0,1°С). Просечна годишња 

количина падавина  која се излучи на овом 

подручју је 583,2 mm, при чему је јул месец 

најкишовитији (88,8 mm) док се најмање 
падавина излучи у фебруару (30,0 mm). 

Максимална дневна сума падавина забележена 

у датом периоду износи 77 mm (мај). Просечан 
годишњи број дана са снегом је 22, са снежним 

покривачем 31, а са градом 1 дан.  

 Просечна средње годишња вредност 
влажности ваздуха износи 73%, а просечна 

средње годишња вредност облачности 5,4 

(десетине). У посматраном периоду, годишња 

вредност инсолације је износила 2101,4 часова. 
Најчешће дувају ветрови из правца југа-

југоистока (кошава), са просечном годишњом 

честином од 119‰.  
 То су уједно и најснажнији ветрови са 

брзином од 3 m/s. Просечан годишњи број дана 

са јаким ветром, преко 6 бофора је 90,1 дана у 

посматраном периоду, а када су у питању 
олујни ветрови чија јачина прелази 8 бофора, 

износи 12,6 дана у току године.    

 У педолошком саставу на простору 
обухвата Плана, доминира чернозем на лесној 

тераси, једини заступљени педолошки тип 

земљишта и представља природно добро од 
значаја за успешан развој пољопривредне 

производње. Одликујe се дубоким хумусним 

слојем, веома повољним хемиjским, физичким, 

водно-ваздушним и производним 
карактеристикама. Највећим делом то је 

првокласно земљиште за пољопривредну 

производњу, које омогућава лаку обраду.  
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 Због своје изузетне производне 

вредности потребно је рационално планирати 
коришћење овог земљишта, првенствено у 

пољопривредне сврхе.  

 Анализом хидрогеолошке грађе и 
структуре посматраног простора, може се 

констатовати да су на посматраном простору 

заступљене две колекторске средине. Први 

хидрогеолошки колектор заступљен је од 
површине терена па до 50,0 m испод површине. 

Изграђен је од еолских пескова-леса и има 

типичну капиларну порозност са врло високом 
порозношћу у вертикалном правцу. Други 

хидрогеолошки колектор који је изграђен од 

средњезрних до ситнозрних, местимично 

шљунковитих палудинских пескова, простире 
се на дубини од 90,0 m до око 130,0 m. 

 Комплатан простор обухвата Плана 

улази у истражни простор средњи Банат за 
истраживање нафте и природног гаса. 

 У делу обухвата Плана налазе се 

оверене билансне резерве подземних вода на 
лежиштима изворишта „Михајловачка“ и 

изворишта „ISCO-Стари Неимар“ у Зрењанину 

(бунари Б-1, Б-2 и Б-5/1). 

 У део обухвата Плана, улази и лежиште 
нафте и гаса са овереним билансним резервама 

на локалитету лежишта Ј+ОI-M1+Bd-1 

Нафтног поља „Зрењанин“,  а  експлоатационо 
поље нафте „Зрењанин“ не улази у обухват 

Плана.     
 

 Саобраћајна инфраструктура 
 

 У обухвату Плана налази се 

категорисана путна мрежа различитог нивоа: 
 

државни пут Iб реда бр.12
3
 : Суботица - 

Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад - 
Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна 

граница са Румунијом (гранични прелаз Српска 

Црња) 
државни пут Iб реда бр.13 : Хоргош - Кањижа 

- Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - 

Чента - Београд 

државни пут Iб реда бр.18 : Зрењанин - Сечањ 
- Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - 

државна граница са Румунијом (гранични 

прелаз Калуђерово) 
државни пут IIа реда бр.129: Каћ - Шајкаш - 

Тител - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна 

граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша 
Томић) 

                                                
3 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева; у складу са њом 

направљена је паралела са некадашњим М и Р   

   путевима ДП:  ДП Iб реда бр.12 је некадашњи М-7, ДП Iб реда бр.13 је 

некадашњи М-24.1, ДП Iб реда бр.18 је  некадашњи 

   М-7.1, ДП IIa реда бр.129 је некадашњи Р-110, ДП IIa реда бр.130 је 

некадашњи М-24 

државни пут IIа реда бр.130: Ечка - Ковачица 

- Јабука - Панчево  
планирани државни пут: обилазница око 

Зрењанина 

планирани аутопут: Београд – Зрењанин – 
Нови Сад 

општински пут: улица Првомајска у 

Зрењанину 

општински пут: Ботош - Лукићево - Зрењанин 
општински пут: Ечка - Лукићево  

планирани општински пут : од (Ечка- 

Стајићево) - Фаркаждин 
планирани општински пут : Перлез – 

Орловат 

 

Унутар дефинисаног обухвата налази се и: 
 

регионална пруга бр.202: Панчево Главна - 

Зрењанин - Кикинда - државна граница - 
(Jimbolia), са јавним теретним и путничким 

саобраћајем 

регионална пруга бр.208: (Нови Сад) - 
Распутница Сајлово - Римски Шанчеви - 

Орловат Стајалиште, са јавним теретним и 

путничким саобраћајем 

као и укрштај са водотоком канал Бегеј. 
 

 У обухвату Плана се такође налази и 

некатегорисана (пољски и други путеви) путна 
мрежа градског простора Зрењанина. 

 Предметни линијски инфраструктурни 

системи се укрштају са планираним 110 kV 
далеководом.  

 Такође, траса планираног 110 kV 

далековода укршта се са каналом/водотоком 

Бегеј и  мелиоративним каналима ХС ДТД.  
 У обухвату Плана се налазe 

електроенергетски надземних водови 

преносне мреже електричне енергије: 220 kV 
бр.254 /2 ТС Зрењанин 2-ПРП Ковачица, 110 

kV бр.142/4 ТС Зрењанин 2-ТС Зрењанин 1, 

110 kV бр. 183 ТС Зрењанин 2-ТС Зрењанин 1, 

110 kV бр.1106 ТС Зрењанин 2-ТС Зрењанин 4, 
110 kV бр.1107 ТС Зрењанин 2-ТЕ-ТО 

Зрењанин,  ДВ 35 kV ТС Зрењанин 1-ТС 

Перлез, као и друга подземна и надземна  
мрежа 35 kV, 20 kV и 10 kV дистрибутивног 

система електричне енергије, који се укрштају 

и делом паралелно воде са планираним 110 kV 
далеководом и чији се заштитни појасеви 

делом преклапају са заштитним појасом 

планираног 110 kV далековода. 

 У саобраћајним површинама у граду 
Зрењанину и ванграђевинских подручја 

изграђена је углавном подземна електронска 

комуникациона инфраструктура. 
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 На подручју обухвата Плана се налазе 

транспортни гасоводи РГ-01-03 ГРЧ 
„Елемир“-ГМРС „Зрењанин“ пречника DN200 

и РГ-01-21 за ГМРС „Серво Михаљ“ и ГМРС 

ТЕ-ТО Зрењанин пречника DN300, који са 
својим заштитним појасом од 30,0 m лево и 

десно од осе гасовода, представља 

ограничавајући фактор за изградњу објеката. 

Поред заштитног појаса, ограничавајући 
фактор за изградњу других објеката у близини 

транспортног гасовода, представља 

експлоатациони појас, који за гасовод РГ-01-03 
и РГ-01-21 износи 6,0 m са обе стране гасовода.  

 На подручју обухвата Плана налази се 

дистрибутивни гасовод од челичних цеви 

притиска до 16 bar пречника DN80 Ечка-
Лукићево и дистрибутивни гасовод од 

челичних цеви притиска до 16 bar пречника 

DN150 Ечка-Перлез-Чента (у изградњи) са 
заштитним појасом од по 3 m од осе гасовода 

на обе стране.     

 У делу обухвата изграђен је надземни 
паровод са којим ће се планирани далековод 

укрштати. 

 Траса коридора се укршта са 

регионалним еколошким коридором канала 
„Бегеј“ и његовим обалским појасем.  

 

 У обухвату Плана налази се 
археолошки локалитет „Батка“, као и три 

неистражена археолошка локалитета: 

„Црна хумка“, „Кракићева хумка“ и  

„Мартинов брод“. 

 Квалитет животне средине предметног 

простора је у одређеној мери очуван. 

Предметни простор се налази на 
пољопривредном земљишту ван грађевинског 

подручја насеља и грађевинском земљишту, у 

оквиру грађевинског подручја Града 
Зрењанина, намењеном заштитном зеленилу, 

утилитарном зеленилу и радним површинама. 

 Само пољопривредно земљиште, које је 

у функцији пољопривредне производње, 
делимично је угрожено због слабо 

контролисане примене агрохемијских мера. У 

окружењу нема деградационих пунктова 
животне средине. 
 

 ПЛАНСКИ ДЕО  
 

 I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

 1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ 

ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 

ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ  
 

 При изради Плана, на дефинисање 

концепцијских и планских решења пресудно су 
утицали следећи фактори: 

- Програмски захтеви за израду Плана; 

- Поштовање смерница датих Просторним 
планом града Зрењанина; 

- Уважавање развојних циљева који се 

односе на предметни простор; 

- Поштовање смерница датих датих Планом 
генералне регулације „Граднулица“ у 

Зрењанину; 

- Поштовање смерница датих Планом 
генералне регулације „Доља“ у Зрењанину; 

- Уважавање развојних циљева Стратегије 

развоја енергетике РС до 2025. са 

пројекцијом до 2030. године и Плана 
развоја преносног система Републике 

Србије за период 2020-2029. године; 

- Поштовање законских одредби Закона о 
енергетици;  

- Поштовање смерница датих Просторним 

планом подручја посебне намене 
специјалног резервата природе „Стари 

Бегеј-Царска бара''; 

- Поштовање смерница датих Просторним 

планом подручја посебне намене мреже 
коридора саобраћајне инфраструктуре на 

основном правцу ДП првог реда бр. 24; 

- Поштовање услова добијених од органа, 
организација и јавних предузећа, који су 

овлашћени да их утврђују, а који су од 

интереса за План. 
 

 Као резултат деловања наведених 

фактора у будућој просторно-функционалној 
структури предметног простора биће 

заступљене једна функционалнa целинa и зоне. 
 

 1.1. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОДЕЛА ПРОСТОРА 

НА  ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ/ЗОНЕ  
 

 1.1.1. Концепт просторне 

организације 
 

 Плански простор се налази делом у 

грађевинском подручју града Зрењанина, а 

већим делом ван грађевинског подручја, на 
пољопривредном земљишту у КО Зрењанин I, 

КО, Зрењанин III, КО Лукићево, КО Ечка, КО 

Стајићево и КО Перлез. Основна концепција 
уређења простора проистекла је из претежне 

намене површина дефинисаних Просторним 

планом града Зрењанина („Службени лист 
града Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15),  Планом 

генералне регулације „Доља“ у Зрењанину 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 15/15 и 

32/09) и Планом генералне регулације 
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„Граднулица“ у Зрењанину („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 08/15 и 14/18).  
 У обухвату Плана се задржава 

постојећа намена површина дефинисана 

важећим планским документима: Просторним 
планом града Зрењанина („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15), Планом 

генералне регулације „Доља“ у Зрењанину 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 15/15 и 
32/09), Планом генералне регулације 

„Граднулица“ у Зрењанину („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 08/15 и 14/18),  Планом 
детаљне регулације обилазног пута око 

Зрењанина-Обилазнице, („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10), 

Просторним планом подручја посебне намене 
мреже коридора саобраћајне инфраструктуре 

на основном правцу ДП првог реда бр. 24 

(„Службени лист АПВ“, број 19/17), као и 
планирана намена коридора аутопута Београд – 

Зрењанин - Нови Сад на основу Просторног 

плана подручја посебне намене коридора 
аутопута Београд – Зрењанин - Нови Сад чија 

је израдау току  и утврђује се траса далековода 

110 kV са заштитним појасом, односно 

коридором. 
 У будућој просторно-функционалној 

структури предметног простора биће 

заступљено грађевинско земљиште, у 
грађевинском подручју града Зрењанина, као 

површине за радне зоне, утилитарно зеленило, 

заштитно зеленило,  саобраћајне површине као 
улице у насељу и саобраћајне површине 

путних и железничких коридора 

ванграђевинског подручја насеља, водно 

земљиште водоток Бегеј и канали и 
пољопривредно земљиште, углавном као 

обрадиво земљиште у КО Зрењанин I, KO 

Зрењанин III, KO Лукићево, КО Ечка,  KO 
Стајићево и КО Перлез. 

 Концепт просторне организације за 

изградњу електроенергетског 110 kV 

преносног вода, заснива се на утврђивању 
коридора и трасе 110 kV далековода и 

обезбеђењу заштитног појаса, у складу са 

Законом о енергетици и Законом о планирању 
и изградњи, у циљу омогућавања несметаног 

функционисања електроенергетског објекта и 

елиминисања и смањења негативних утицаја на 
животну средину, заштиту непосредног 

окружења и утицаја на осталу инфраструктуру 

и објекте. 

 Траса планираног 110 kV далековода 
иде од комплекса ТС 220/110 kV „Зрењанин 2“, 

где ће се прикључити на портал у комплексу 

ТС 220/110 kV „Зрењанин 2“  преко 
пољопривредног земљишта и делом  у 

грађевинском земљишту Града Зрењанина у 

коридорима висконапонских надземних водова 
преносне мреже система електричне енергије, а 

затим наставља преко пољопривредног 

земљишта у коридору 35 kV надземног вода 
ТС Зрењанин 1-ТС Перлез, до планираног 

комплекса ТС 110/20 kV „Перлез“, где  је 

такође тачка прикључења далековода на портал 

у комплексу ТС 110/20 kV „Перлез“. 
 Заштитни појас далековода, у складу са 

Законом о енергетици,  успоставља се након 

изградње далековода и износи 25 m, обострано 
од крајњег фазног проводника, односно 30 m 

од централне осе коридора далековода, 

узимајући у обзир техничке карактеристике 

стубова на којима ће се постављати 
проводници.  

 У овом појасу се утврђују посебна 

правила коришћења и уређења у циљу, 
превентивног, техничког обезбеђења 

далековода и заштите окружења од могућих 

утицаја далековода током редовног 
функционисања и у случају хаваријског 

режима.  

Унутар заштитног појаса далековода, 

непосредно уз далековод на 10 m, обострано од 
централне осе коридора далековода, укупно 20 

m, се утврђује зона извођачког појаса, са 

условима коришћења и уређења за потребе 
изградње, одржавања и надзора далековода. 

 У извођачком појасу се обезбеђује 

површина за изградњу темеља стубова и 

постављање стубова далековода (према 

пројекту за грађевинску дозволу), постављање 
инсталација, опреме и уређаја далековода, 

надзор и редовно одржавање инсталација 

далековода, без промене намене површина и 
без издвајања парцеле, уз прибављање 

земљишта у складу са Законом о планирању и 

изградњи и посебним законом.  
 

 1.1.2. Концепција решења система 
 

 Опис трасе  
 

 Планирана траса далековода 110 kV 

полази од ТС 220/110 kV „Зрењанин 2“, где ће 
се прикључити на постојећи портал и наставља 

од угаоног стуба УС1 у коридору између 

постојећих далековода 110 kV 183 ТС 

Зрењанин 2 - ТС Зрењанин 1, са доње стране и 
110 kV бр. 1106 ТС Зрењанин 2-ТС Зрењанин 

4, са горње стране. До угаоног стуба УС2 траса 

иде преко обрадивог пољопривредног 
земљишта, у правцу истока, одакле се усмерава 

југоисточно ка траси постојећег далековода 

220 kV бр.254. На угаоним стубовима УС3 и 
УС4 траса се ломи  како би пратила трасу 220 
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kV бр.254. Планирана траса 110 kV далековода 

даље наставља у коридору постојећих 
далековода, 40-50 m од 220 kV далековода 

бр.254,  до угаоног стуба УС5, такође преко 

пољопривредног земљишта, искључиво 
обрадивог, укрштајући се са већим бројем 

некатегорисаних /пољских путева у КО 

Зрењанин I. После угаоног стуба УС5, траса 

планираног 110 kV далековод скреће јужно, 
улази у грађевинско подручје града Зрењанина 

у КО Зрењанин III, укршта се са планираним 

државним путем I реда-обилазницом око 
Зрењанина и Првомајском улицом у 

Зрењанину,  наставља у коридору између 110 

kV далековода бр.183 и 220 kV далековода 

бр.254 у делу грађевинског земљишта 
планираном за утилитарно зеленило, које се 

користи као оранице и њиве, вртови. У овом 

делу траса далековода пролази у близини 
изграђених појединачних нижих објеката,  

затим прелази преко заштитног зеленила, које 

је углавном ниже растиње уз реку Бегеј, 
укршта се са реком Бегеј под углом близу 90°, 

долази до угаоног стуба УС6, у оквиру 

површина планираних за радне зоне, које у 

овом делу нису изграђене. Даље, наставља тим 
површинама, скрећући јужније, укршта се са 

државним путем Iб реда бр.12, под углом од 

90°, затим наставља површинама  за радне 
зоне, скрећући јужније како би се избегао 

директан прелаз преко два изграђена објекта у 

оквиру радне зоне и долази до угаоног стуба 
УС7, у зони утилитарног зеленила и наставља 

такође преко површина утилитарног зеленила, 

до угаоног стуба УС8, укрштајући се са 

гасоводом високог притиска, надземним 
топловодом и постојећим 110 kV далеководима 

бр.1006 и бр.1007, при чему ће због већих 

висина постојећих стубова 110 kV далековода 
бр.1006 и бр.1007, планирани 110 kV далековод 

проћи испод постојећих далековода. Од 

угаоног стуба УС8, траса планираног 110 kV 

далековода даље наставља површинама за 
утилитарно зеленило и површинама за радне 

зоне у којима нема изграђених објеката, 

укршта се са државним путем Iб реда бр.18, 
под углом нешто већим од 90°, затим даље 

наставља површинама намењеним за радне 

зоне, утилитарно зеленило  и укршта се са 
планираним државним путем I реда–

обилазница око Зрењанина.  

 Планирана траса 110 kV далековода 

после овог укрштаја са државним путем I реда–
обилазница око Зрењанина, излази из 

грађевинског подручја града Зрењанина, 

напушта трасу постојећег 220 kV далековода, 
бр.254, укршта се са гасоводом високог 

притиска и наставља у истом правцу до 

угаоног стуба УС9 у КО Ечка преко 
пољопривредног земљишта, укрштајући се са 

некатегорисаним пољским путевима и 

планираном трасом државног пута I реда - 
„Банатска магистрала“. Траса планираног 110 

kV у укупној дужини од око 900 m прати 

коридор постојећег 220 kV далековода, бр.254.       

 Између угаоног стуба УС9 и УС10, 
траса планираног 110 kV далековода прелази 

преко регионалне пруге бр.202, затим наставља 

преко пољопривредног земљишта, ораница, у 
КО Лукићево и укршта се са каналом и већим 

бројем некатегорисаних пољских путева до 

угаоног стуба  УС11. На угаоном стубу УС11 и 

УС12 направљен је прелом, а затим траса 
наставља југозападно, преко пољопривредног 

земљишта, ораница, укрштајући се са 

некатегорисаним пољским путевима  и 
планираним општинским путем, гасоводом 

средњег притиска, општинским путем 22-10 и 

радио-релејним коридором мобилне 
телефоније, до угаоног стуба УС 13.    

 Од угаоног стуба УС13, траса наставља 

ка југозападу и даље преко пољопривредног 

земљишта, укрштајући се са некатегорисаним  
пољским путевима, планираним коридором 

аутопута Београд – Зрењанин - Нови Сад, 

радио-релејним коридором мобилне 
телефоније, трасом државног пута I реда-

„Банатска магистрала“, државним путем IIа 

реда бр.130 и каналом. У овом делу траса 
планираног 110 kV далековода иде паралелно 

са постојећим 35 kV далеководом и долази до 

угаоног стуба УС14.   

 Од угаоног стуба УС14 траса иде ка 
југозападу, у траси постојећег 35 kV 

далековода, преко пољопривредног земљишта, 

ораница, у КО Перлез, укрштајући се са 
каналом, планираним општинским путевима, 

некатегорисаним пољским путевима и долази 

до угаоног стуба УС15. Траса планираног 

далековода даље иде преко пољопривредног 
земљишта, ораница, у КО Перлез, укрштајући 

се са планираним општинским путем, 

некатегорисаним пољским путевима, мањим 
каналом и каналом Петра, радио-релејним 

коридором мобилне телефоније, регионалном 

пругом бр.208, државним путем IIа реда бр. 129 
и долази до угаоног стуба УС16. 

 Део постојећих стубова 35 kV 

далековода, од стуба број 15-42 и 49-65 у овом 

делу трасе, могуће је задржати за потребе 
планираног 110 kV, уз потребну 

реконструкцију и адаптацију.   

 Од угаоног стуба УС16 траса 
планираног далековода иде преко 
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пољопривредног земљишта, ораница, у КО 

Перлез, укрштајући се са каналом Петра, 
некатегорисаним пољским путевима и долази 

до угаоног стуба УС17.    

 Између угаоног стуба УС17 и УС18, 
траса планираног далековода се укршта са 

државним путем Iб реда бр.13 и гасоводом 

средњег притиска и даље од угаоног стуба 

УС18 наставља преко пољопривредног 
земљишта, ораница, у КО Перлез, укрштајући 

се са некатегорисаним пољским путем и долази 

до угаоног стуба УС19. Од угаоног стуба УС19 
наставља преко пољопривредног земљишта, 

ораница, у КО Перлез, укрштајући се са 

некатегорисаним пољским путем и долази до 

угаоног стуба УС20, а даље до планираног 
комплекса трансформаторске станице ТС 

110/20 kV „Перлез“, где се прикључује на 

портал у комплексу ТС 110/20 kV „Перлез“. 
 

 Концепција техничког решења 110 

kV далековода 
 

 Концепција решења система заснована 

је на елементима техничког решења 

далековода. Планским решењем планирана је 

изградња стубова 110 kV далековода у 
планираној траси. Стубови ће бити типа јела са 

једносистемским проводницима. Део трасе 

планираног 110 kV далековода ће ићи у траси 
постојећег 35 kV  далековода где је могуће 

задржати појединачне стубове 35 kV 

далековода, уз потребну реконструкцију и 
адаптацију, што ће се дефинисати пројектом за 

грађевинску дозволу. 

 Стубови ће бити носећи и угаоно 

затезни (крајњи стубови), са два система  
проводника.  
 

 Заштитно уже 
 

 На далеководу је предвиђена употреба 

заштитног ужета са оптичким влакнима 

OPGW, са потребним бројем оптичких влакана, 
у челичној или алуминијумској цевчици или 

класичних заштитних ужади. Максимално 

радно напрезање заштитних ужади ускладити 

са максималним радним   напрезањем 
проводника. 
 

 Уземљење стубова 
 

 У складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 
1kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 

65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), 

сваки стуб се уземљује. Уземљење се изводи са 

поцинкованим округлим челиком минималног 

пречника 10 mm. 
 Веза уземљивача стуба са заштитним 

ужетом се остварује преко челичне 

конструкције стуба па зато овесна опрема 
заштитне ужади мора имати поуздану везу са 

конструкцијом правилним избором везивања за 

конструкцију преко стезаљки и завртњева. 
 

 Изолација 
 

 За изолацију на предметном далеководу 

примениће се изолаторски ланци у складу са 
пројектним задатком и важећим Правилником 

о техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV. 

 На далеководу ће се предвидети 

основна изолацију, као и механички и/или 

електрично појачана изолација, у складу са 
ситуацијом на терену и потребама, а у свему 

према важећем Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 

1 kV до 400 kV. 

 

 1.1.3. Подела простора на 

функционалну целину/зоне  
 

 У простору обухвата Плана дефинисана 

је једна целина:  

 ЦЕЛИНА- простор успостављања 
заштитног појаса планираног 

електроенергетског 110 kV  вода 

 У оквиру ове целине дефинисане су 
зоне: 

- Зона I-радна зона; 

- Зона II-утилитарно зеленило; 

- Зона III-заштитно зеленило; 
- Зона IV-државни путеви; 

- Зона V- општински путеви; 

- Зона VI-некатегорисани путеви; 
- Зона VII-железничкe пругe; 

- Зона VIII-водоток-Река Бегеј и канали; 

- Зона IX-пољопривредно земљиште. 
 

 1.1.3.1. Зона I-Радна зона 
 

 Радна зона у обухвату Плана обухвата 

углавном неизграђено грађевинско земљиште, 
унутар грађевинског подручја града 

Зрењанина, на којем ће се градити планирани 

110 kV далековод. 
 У радним зонама могу се градити 

објекти намењени за производне погоне 

индустрије, малу привреду, трговину, 

изложбено – продајни салони, објекти 
занатства, пословни садржаји, сервиси, 
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складишта и магацински простори и пратећи 

садржаји, комунални објекти, односно објекти 
у складу  са Планом генералне регулације 

„Граднулица“ у Зрењанину („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 08/15 и 14/18) и Планом 
генералне регулације „Доља“ у Зрењанину 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 15/15 и 

32/19), уз  поштовање одређених услова и мера 

прописаних Планом. 
 У овој зони могу се градити 

електроенергетски и други објекти у функцији 

истих, као и други инфраструктурни објекти 
(саобраћајне површине, подземна енергетска 

инфраструктура, подземна електронска 

комуникациона инфраструктура, подземна и 

надземна електроенергетска инфраструктура 
свих напонских нивоа, водоводна и 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа и др.) у 

функцији радне зоне, а такође се може вршити 
и реконструкција постојећих објеката. 

 Изградња и реконструкција свих 

објеката мора бити у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV и условима 

датим Планом. 
 За све активности по успостављању 

заштитног појаса далековода мора се 

прибавити услови/сагласност надлежног 
оператора преносног система електричне 

енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.2. Зона II -Утилитарно зеленило 
 

 Ова зона обухвата  грађевинско 

земљиште у грађевинском подручју града 

Зрењанина намењено утилитарном зеленилу, 
које ће се и даље тако користити уз  поштовање 

одређених услова и мера прописаних Планом.  

 У овиру ове зоне се може вршити 
изградња, доградња и реконструкција објеката 

у складу са Планом генералне регулације 

„Граднулица“ у Зрењанину („Службени лист 
града Зрењанина“, бр. 08/15 и 14/18) и Планом 

генералне регулације „Доља“ у Зрењанину 

(„Службени лист града  Зрењанина“, бр. 15/15 

и 32/19) уз  поштовање одређених услова и 
мера прописаних Планом. 

 Извођење других  радова, засађивање 

дрвећа и другог растиња, подизање воћњака и 
винограда, као и заштитних ограда и мрежа, у 

заштитном појасу далековода, мора бити у 

складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 

1kV до 400 kV, техничким и другим 

прописима.  

 Овај услов се односи и на евентуално 

формирање нових шумских засада 
(вегетационе висине у пуној зрелости преко 

3,00 m),  где могу бити нарушене минималне 

сигурносне висине и удаљености стабала од 
проводника, које износе 3,0 m. 

 Забрањено је коришћење воде у млазу 

уколико постоји опасност да се млаз воде 

приближи мање од 5,0 m од проводника 
далековода напонског преноса 110 kV. 

 Изграђени објекти у заштитном појасу 

могу се адаптирати, санирати и реконструисати 
у складу са услоима датим Планом. 

 За све активности по успостављању 

заштитног  појаса далековода мора се 

прибавити услови/сагласност надлежног 
оператора преносног система електричне 

енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.3. Зона III-  Заштитно зеленило 
 

 Зона заштитног зеленила обухвата 

површине заштитног зеленила, као јавне 
површине унутар грађевинског подручја града 

Зрењанина, на којима ће се градити планирани 

110 kV далековод.   

 Уређење ових површина вршиће се у 
складу са Планом генералне регулације 

„Граднулица“ у Зрењанину („Службени лист 

града Зрењанина“, бр. 08/15 и 14/18) и Планом 
генералне регулације „Доља“ у Зрењанину 

(„Службени лист града  Зрењанина“, бр. 15/15 

и 32/19) уз поштовање одређених услова и 
мера прописаних Планом, односно у складу са 

Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 kV до 400 kV. 
 Испод и у близини далековода не може 

се садити  високо дрвеће које се својим растом 

може приближити на мање од 5 m у односу на 
проводнике далековода 110 kV напонског 

нивоа, као и у случају пада дрвета.  

 Забрањено је коришћење воде у млазу 
уколико постоји опасност да се млаз воде 

приближи мање од 5,0 m од проводника 

далековода напонског преноса 110 kV. 

 У овој зони могу се градити 
електроенергетски и други објекти у функцији 

истих, као и други инфраструктурни објекти 

(саобраћајне површине, подземна енергетска 
инфраструктура, подземна електронска 

комуникациона инфраструктура, подземна 

електроенергетска инфраструктура свих 

напонских нивоа, водоводна и канализациона 
мрежа, гасоводна мрежа), а такође се може 

вршити и реконструкција постојећих објеката 
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уз услове надлежних предузећа, услове датим 

Планом.  
 За све активности по успостављању 

заштитног  појаса далековода мора се 

прибавити сагласност/услови надлежног 
оператора преносног система електричне 

енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.4. Зона IV -Државни путеви 
 

 Ова зона обухвата све постојеће и 

планиране државне путеве у обухвату Плана са 

којима ће се укрштати планирани 110 kV 
далековод: 

- државни пут Iб реда бр.12
4
: Суботица - 

Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка - Нови 
Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - 

државна граница са Румунијом (гранични 

прелаз Српска Црња); 

- државни пут Iб реда бр.13: Хоргош - 
Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда 

- Зрењанин - Чента – Београд; 

- државни пут Iб реда бр.18: Зрењанин - 
Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - 

Бела Црква - државна граница са 

Румунијом (гранични прелаз Калуђерово); 

- државни пут IIа реда бр.129: Каћ - 
Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - 

Сечањ - државна граница са Румунијом 

(гранични прелаз Јаша Томић); 
- државни пут IIа реда бр.130: Ечка - 

Ковачица - Јабука - Панчево; 

- планирани државни пут: „Банатска 
магистрала“, 

- планирани државни пут: обилазница око 

Зрењанина, 

- планирани коридор аутопута: Београд –

Зрењанин – Нови Сад. 
 

 За све активности по успостављању 

заштитног  појаса далековода мора се 

прибавити сагласност/услови надлежног 
оператора преносног система електричне 

енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.5. Зона V- Општински путеви 
 

 Ова зона обухвата све постојеће и 

планиране општинске путеве у обухвату Плана 

са којима ће се укрштати планирани 110 kV 
далековод. 

 За све активности по успостављању 

заштитног  појаса далековода мора се 

                                                
4 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева; у складу са њом 

направљена је паралела са некадашњим М и Р   

   путевима ДП:  ДП Iб реда бр.12 је некадашњи М-7, ДП Iб реда бр.13 је 

некадашњи М-24.1, ДП Iб реда бр.18 је  некадашњи 

   М-7.1, ДП IIa реда бр.129 је некадашњи Р-110, ДП IIa реда бр.130 је 

некадашњи М-24 

прибавити сагласност/услови надлежног 

оператора преносног система електричне 
енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.6. Зона VI- Некатегорисани 

путеви 
 

 Ова зона обухвата некатегорисане 

путеве у КО Зрењанин I, KO Зрењанин  III, КО 

Лукићево, КО Ечка, КО Стајићево и КО 
Перлез, који се налазе у обухвату Плана,  

односно  заштитном појасу далековода са 

којима ће се укрштати планирани 110 kV 
далековод. У коридорима ових путева може се 

у складу са сагласношћу и условима управљача 

вршити реконструкција путева и градити 
подземна инфраструктурна мрежа, а планирани 

далековод ће се укрштати са овим путевима, у 

складу са условима дефинисаним Планом. 

 За све активности по успостављању 
заштитног  појаса далековода мора се 

прибавити сагласност/услови надлежног 

оператора преносног система електричне 
енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.7. Зона VII -Железничкe пругe 
 

 Ова зона обухвата регионалну пругу 

бр.202, Панчево Главна - Зрењанин - Кикинда - 

државна граница - (Jimbolia) и регионалну 

пругу бр. 208, (Нови Сад) - Распутница 
Сајлово - Римски Шанчеви - Орловат 

Стајалиште у обухвату Плана са којима ће се 

укрштати планирани 110 kV далековод у 
складу са условима надлежног предузећа. 

 За све активности по успостављању 

заштитног  појаса далековода мора се 

прибавити сагласност/услови надлежног 
оператора преносног система електричне 

енергије, АД „Електромрежа Србије“. 
 

 1.1.3.8. Зона VIII – Водоток - Река 

Бегеј и канали 
 

 Ова зона обухвата водоток Бегеј у 
грађевинском подручју града Зрењанина и 

канале детаљне каналске мреже ХС ДТД, који 

се налазе у обухвату Плана, односно  
заштитном појасу далековода, са којима ће се 

укрштати планирани 110 kV далековод у 

складу са условима надлежног предузећа. 

 Ови водни објекти се задржавају у 
својим парцелама и регулацији. Планирани 

далековод ће се укрштати са овим водним 

објектима, у складу са условима надлежног 
предузећа. 

 За све активности по успостављању 

заштитног појаса далековода мора се 

прибавити сагласност/услови надлежног 
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оператора преносног система електричне 

енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 1.1.3.9. Зона IX-Пољопривредно 

земљиште  
 

 Унутар обухвата Плана, односно 

заштитног појаса далековода, заступљена је 

највећим делом зона пољопривредног 

земљишта у којој ће се обезбедити изградња 
110 kV далековода.  

 У извођачком појасу далековода се 

обезбеђују површине за изградњу темеља и 
постављање стубова (према Пројекту за 

грађевинску дозволу), службеност пролаза за 

потребе извођења радова, постављање 
инсталација уређаја и опреме далековода, 

надзор и редовно одржавање инсталација 

далековода. 

 
 Планом је предвиђено максимално 

очување пољопривредног земљишта и 

ублажавање могућих конфликата деловање 
саме градње далековода и ограничењем на 

употребу пољопривредног земљишта у 

заштитном појасу далековода, у сврху 

несметаног функционисања енергетског 
објекта, сходно Законом о планирању и 

изградњи и Законом о енергетици. 

 Пољопривредно земљиште у 
заштитном (извођачком) појасу далековода и 

даље ће се као такво користити, уз поштовање 

одређених услова и мера прописаних Планом. 
На обрадивом земљишту, у обухвату 

заштитног и извођачког појаса далековода, 

могу се мењати пољопривредне културе. На 

пољопривредном земљишту се може вршити 
изградња, доградња и реконструкција објеката 

у складу са Просторним планом града 

Зрењанина („Службени лист града  
Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15), уз  поштовање 

одређених услова и мера прописаних Планом.  

 Извођење  радова, у заштитном појасу 
далековода, мора бити у складу са 

Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона 1kV до 400 kV, 
техничким и другим прописима. Овај услов се 

односи и на евентуално формирање нових 

шумских и вишегодишњих пољопривредних 
засада (вегетационе висине у пуној зрелости 

преко 3,00 m), плантажа са жичаним мрежама 

(воћњаци и сл.), где могу бити нарушене 

минималне сигурносне висине и удаљености 
стабала од проводника, које износе 3,0 m. 

 Сигурносна удаљеност мора се одржати 

и у случају пада стабла, при чему се 

сигурносна удаљеност мери од проводника у 

неотклоњеном положају. 
 Забрањено је коришћење воде у млазу 

уколико постоји опасност да се млаз воде 

приближи мање од 5,0 m од проводника 
далековода напонског преноса 110 kV. 

 У овој зони могу се градити 

електроенергетски и други објекти у функцији 

истих, као и други инфраструктурни објекти 
(саобраћајне површине, подземна енергетска 

инфраструктура, подземна електронска 

комуникациона инфраструктура, подземна и 
надземна електроенергетска инфраструктура 

свих напонских нивоа, водоводна и 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа), а 

такође се може вршити и реконструкција 
постојећих објеката уз услове надлежних 

предузећа, условима из овог Плана.  

 За све активности по успостављању 
заштитног  појаса далековода мора се 

прибавити услови/сагласност надлежног 

оператора преносног система електричне 
енергије, „Електромрежа Србије“ АД. 
 

 2. ДЕТАЉНА НАМЕНА 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 

КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 
 

 У будућој просторно-функционалној 

структури предметног простора заступљено је 
грађевинско, пољопривредно и водно 

земљиште. 

 Изградња 110 kV далековода, којег 
чине стубови, који се постављају на темеље, 

проводници и друга опрема у функцији 

далековода, не изискује промену постојеће 

намене површина и формирање грађевинске 
парцеле у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 Намена простора у обухвату Плана, 
одређена је важећим планским документима: 

Просторним планом града Зрењанина 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 11/11 и 
32/15), Планом генералне регулације „Доља“ у 

Зрењанину („Службени лист града Зрењанина“, 

бр. 15/15 и 32/09), Планом генералне 

регулације „Граднулица“ у Зрењанину 
(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 08/15 и 

14/18)  и Планом детаљне регулације обилазног 

пута око Зрењанина-Обилазнице, („Службени 
лист града Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10) и 

Просторним планом подручја посебне намене 

мреже коридора саобраћајне инфраструктуре 

на основном правцу ДП првог реда бр. 24 
(„Службени лист АПВ“, број 19/17) и 

Просторним планом подручја посебне намене 

коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови 
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Сад, чија је израда у току,  и као таква се 

задржава овим Планом.  
 Детаљна намена површина у обухвату 

Плана:  

- радна зона; 
- заштитно зеленило; 

- утилитарно зеленило; 

- државни пут Iб реда бр 12; 

- државни пут Iб реда бр 13; 
- државни пут Iб реда бр 18; 

- државни пут Iб реда бр 129; 

- државни пут IIа реда бр.130; 
- планирана траса државног пута I реда 

(„Банатска магистрала“); 

- планирана траса државног пута I 

реда/обилазница око  Зрењанина; 

- планирана траса аутопута Београд –

Зрењанин – Нови Сад; 
- општински пут 22-10; 

- планирани општински путеви; 

- улице у насељу; 
- некатегорисани путеви; 

- регионална железничка пруга бр.208; 

- регионална железничка пруга бр.202; 

- водоток-Река Бегеј;  
- канали; 

- пољопривредно земљиште. 
 

 2.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ 

НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

 

 

Табела 4. Биланс намене површина

Планирана намена површина у обухвату Плана 
Површина 

% 
ha а m

2
 

Грађевинско земљиште 22 81 13 12,53 

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју града 

Зрењанина 
17 50 92 9,62 

- радне зоне 6 11 92 3,36 

Зелене површине 9 73 81 5,34 

- заштитно зеленило  76 71 0,42 

- утилитарно зеленило 8 97 10 4,92 

Саобраћајне површине 1 65 19 0,91 

- планирана траса државног пута I реда/обилазница  

  око Зрењанина 
 46 95 0,26 

- улице у насељу  1 13 14 0,62 

- некатегорисни путеви   5 10  0,03 

Грађевинско земљиште ван грађевинског  

подручја насеља 
5 30 11 2,91 

Саобраћајне површине 5 30 11 2,91 

- планирани аутопут Београд–Зрењанин–Нови Сад  72 00 0,39 

- државни пут Iб реда бр.12  29 08 0,17 

- државни пут Iб реда бр.13  19 58 0,10 

- државни пут Iб реда бр.18  27 92 0,17 

- државни пут IIа реда бр.129  15 00 0,08 

- државни пут II реда бр.130  14 23 0,08 

- општински пут 22-10  19 00 0,10 

- некатегорисани путеви 2 85 69 1,56 

- регионална железничка пруга бр.208   9 66 0,06 

- регионална железничка пруга бр.202  37 95 0,20 

Водно земљиште 1 55 89  0,86 

- - водоток Бегеј  42 51 0,23 

- канали 1 13 38 0,63 

Пољопривредно земљиште  157 63 08   86,61 

Укупна површина у обухвату Плана 182 00 00 100,00 
 

Напомена: Планирани инфраструктурни објекти који немају утврђену регулацију нису                 

предмет билансирања. 
 

 2.2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
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 Овим  Планом нису планиране нове јавне површине и формирање грађевинских парцела  за 

изградњу 110  kV далековода. 
 

 3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 
 

 Површине јавне намене су јавне површине и објекти јавне намене, чије је коришћење, 

односно изградња од јавног интереса.  

 Планирани 110kV далековод, ће бити објекат јавне намене и градиће се на пољопривредном и 

грађевинском земљишту. 

 Грађевинско земљиште у заштитном појасу далековода за које се може утврдити јавни 

интерес 
 

 Табела 5. Попис парцела грађевинског земљишта у заштитном појасу далековода (у 

оквиру радне зоне и утилитарног зеленила) за које се може утврдити јавни интерес 

Град/ 

Катастарска 

општина 

парцеле 

целе делови 

Зрењанин/ 
КО Зрењанин I 

19226 15009/1,15009/2,19225,15012,15015/2,15013,15014,15033, 
15034,15035,15036/1,15036/2,15037,15038,15039,15040, 

15050,15405,15061,15060,15059,15058,15057,15056,15055, 

15129,15128,15127,15126,15125/2 (радна зона) 
13778,13779/1,13780/1,13790/1,13790/2,13786/2,13788/1, 

13788/2,13788/3,13788/4,13788/5,13787,13831/3,13831/4, 

13832/1,13832/2,15015/3,15015/4,15015/5,15015/6,15015/7, 

15015/8,15017,15018,15019,15020,15021,15022,15023,15024,150
25,15026,15027/1,15027/2,15028,15029,15030,15031, 

15032/4,15032/3,15032/1,15051/4,15051/6,15051/7,15051/13,1505

1/5,15130,15131,15132,15133,15135,15136,15137/1, 
15165/1,15164,15163 (утилитарно зеленило) 

 
 Пољопривредно земљиште у заштитном појасу далековода за које се може утврдити 

јавни интерес  
 

 Табела 6. Попис парцела  пољопривредног земљишта у заштитном појасу далековода за 

које се може утврдити јавни интерес 

Град/ 

Катастарска 
општина 

делови  парцеле 

 
 

Зрењанин/ 

КО Зрењанин III 

2471,1815/5,1815/1,2404,2464,2405,2406,2409,2382,2381,2376,2375,2374, 

2372,2325,2333,2466,2403,2465,2326,2329,2331,2324,2327,2468,1815/11, 

1815/9,1815/3,1815/8,1815/7,1815/2,1815/6,2469,2328,2467,2411,2412, 
2380,2379,2332,2330,2274,2323,2373,2470,2407,2408,2410,2378,2377,2271, 

2272/1,2272/2,2273,3969,3970,3971,3972,3983,3982,3981,3980,3979,3968, 

3973,3974,4399,4400,4401,4427,4426,4425,4424,4423,4422,4421,4420,4517,451
8,4519,4520,4521/1,4521/2,4522,4395,4396,4397,4398,4576,4577,4578, 

4623,4624,4575,4574,4682,4683,4666,4684,4665,4664,4663,4685,4686,4620,462

1,4622,4606,4607,4608,4609,4610,4611,4612,4613,4614,4615,4616,4617,4618,46

19,4687,4688,4689,4690,4691,4692,4693,4694,4695,4696,4697,4698,4699,4700,4
723,4722,4721,4720,4719,4718,4717,4701,4702,4725,4724,4716,4715,4714/1,471

4/2,4714/3 

Зрењанин/ 
КО Стајићево 

934,932,896,897,898,899,900,901,902,903,817,985/7,985/8,985/9,985/10, 
985/11,892,893,894,868,869,970,971,972,975,976,977,978,979/2,808,809, 

810,811/1,811/2,812,795,796,797/1,797/2,797/3,798,1627/1,807/2,973,974, 

1645/1,1633,1634,1647/2,1647/3,1647/4,1654/2,1654/3,1654/4,1654/9, 

1654/12,1647/5,1647/6,1647/7,1647/8,1647/1 

Зрењанин/ 2802,2803,2804,2805,2806,2798,2799/1,2799/2,2800,2801,2795,2796,2797, 
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Град/ 

Катастарска 
општина 

делови  парцеле 

 

 

КО Ечка 2682,2683,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2852,2853,2807,2808,2809,285

1,2772,2773,2774,2775/1,2775/2,2776,2812,2813,2815,2850,2814,2843, 

2844,2845,2846/1,2846/2,2847,2848,3568,3569,3570,3571,3572,3573,2810, 
2811,2849,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,4035,4036,4037,4038,4134,413

5,4136,4137,4138,4139,3934,3664,3665,3666,3937,3938,3939,3940, 

3941,3942,3943,3944,3945,4031,4032,4033,4034,3761,3762,3763,3764,3765,366

7,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3935,4122,4123,4124,41
25,4126,4132,4133,4234,4235,4236,4023,4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,3

656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,4021,4022,3756,3757, 

4119,4120,4121,3561,3562,3563,3564,3565,3566/1,3566/2,3567,3750,3751, 
3752,3753,3754,3755,3946,3947,3948,3758,3759,3760,3936,4127,4128,4129,413

0,4131 

Зрењанин/ 

КО Перлез 

4179,4317,4320/3,4321,4322,4323,4318,4319,4320/1,4320/2,4167/2,4607/1, 

4166,4140/3,4140/2,4141,4142,4165,4164,4163,4162,4161,4160,4159,4158, 
4157,4123,4124,4125,4126,4772/26,4609,4610,4611,4606,4607/2,4608,4143, 

4772/25,4137,4138,4139,4140/1,4131/1,4127,4128,4129,4130,4612,4131/2, 

4132,4133,4600,4601,4602,4603,4604,4605,4134,4135,4136,4772/24, 
4772/19,4772/9,4774,4775,4776,4777,4782,4773/10,4773/11,4773/12, 

4773/19,4773/13,4772/8,4773/15,4870,4778,4779,4780,4772/7,4772/6,4772/14,47

72/13,4772/12,4772/11,4772/10,4773/9,4872,4871,4781,4772/15, 
4773/14,4772/18,4772/17,4772/16,4989/3,4989/1,5282,4985,4986,4987, 

5302,5303,5304,5305,5306,5307,5308,4988/1,4842,4988/2,4989/2,4994, 

5260,5268,5267,5266,5269,5258,5259,5257,5276,5275,5272,4869,4868,4867,500

1,5002,5279,5271,5270,5301,4990,4991,4992,4993,5004,5003,5293,5250,5249,49
95,4996,4997,4998,4999,5000,4866,4865,4864,4863,4862,4861,5280,5282,5295,5

296,5297,5298,5299,5300,5252,5251,5294,4860,4859,4858, 

5450,5462,5447,5463,5504,5448,5464,5465,5248, 5436,5438,5247,5529, 
5437,5451,5400,5500,7367,7368,7371,7372,7369,7444,7365,7373,7446,7370,744

9,7450,7470,7493,7473,7474,7485,7477,7478,7443,7456,7457,7486,7489, 

7490,7458,7460,7461,7462,7459,7447,7448,7469,7451,7465,7466,7482,7364,736

6,7445,7481,7454,7127,7286,7270,7278,7281,7271,7272,7287,7341, 
7494,7288,7340,7291,7171,7496,7292,7168,7455,7279,7167,7295,7160,7159,729

6,7163,7298,7156,7299,7113,7155,7154,7157,7300,7301,7116,7302,7307,7126,71

25,7129,7130,7118,7119,7123,7120,7303,7121,7122,7304,7305,7306,7282,7283,7
284,7274,7275,7338,7162,7161,7124,7117,7114,7115,7268,7166,7293,7339,7165,

7170,7290,7498,7294,7267,7276,7273 
 

 У случају измена броја парцеле, или неслагања текстуалног и графичког дела Плана, на 

земљишту на коме се утврђује јавни интерес, меродаван је графички прилог 2.2. План мреже и 

објеката инфраструктре са заштитом. 
 

 Парцеле јавне намене у обухвату Плана 
 

 Табела 7. Попис парцела заштитног зеленила у грађевинском подручју града Зрењанина 

Град/КО Делови парцела 

Зрењанин/ 

Зрењанин I 

15419/1,15009/1 

 

 Табела 8. Попис парцела  путева  и жел. пруге у обухвату Плана 

Град/КО Делови парцела 

Зрењанин/ 

Зрењанин I 

13863/1,15824/3,15825/3,15826/3,15824/2,15825/2,15826/2,15824/1, 

15825/1,15826/1,13866/2,13799/2,15403/1,15050,12574,15169/3, 
15155, 15154,15153,15185/2,15410 
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Град/КО Делови парцела 

Зрењанин/ 

Зрењанин III 

5313,5310,5311,5307,5274,5275,5276,5268,5266,5264,5354(пруга), 

3979, 5246,5197/1,5195,5194,5193 

Зрењанин/ 

Лукићево 

734 

Зрењанин/ 

Стајићево 

1653,1646,801,835,870,931,935,983,815 

Зрењанин/ 

Ечка 

4923,4233,4234,4133,4132,4131,4130,4129,4365,4117,4004,3900, 

4363,3701,3588,4924,2779,2684,2780,4925 

Зрењанин/ 

Перлез 

7152,7153,7315,8133,8255,8260,8130,5480,5460,5448,8246,8244, 

8079, 8240,8251,8193,8237,8236,8223,8224,8226,8211,8210,8197/3, 

8197/1,  8206, 8198,4179,8201,8127(пруга) 
 

 Канали 
 

 Табела 9. Попис парцела  канала и реке Бегеј у обухвату Плана 

Град/КО Делови парцела 

Зрењанин/ 

Зрењанин I 

15009/1 

Зрењанин/ 
Зрењанин III 

5035 

Зрењанин/ 

Стајићево 

933,1632 

Зрењанин/ 
Перлез 

8078,8071,8085 

 

 4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
 

 4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 Регулационе линије површина јавне намене су дефинисане постојећим међним тачкама, и 

приказане на графичком прилогу 2.3. Површине јавне намене са регулацијом. 

 

 4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

 Планом нивелације за изградњу планираног 110 kV далековода се задржава постојеће стање 

на терену. По потреби нераван терен при постављању стубова решиће се нивелацијом, или 

прилагођавањем стуба косом терену, надвишавањем темеља стубова или челичном конструкцијом.  
 

 5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
 

 5.1. ПЛАНИРАНИ 110 KV ДАЛЕКОВОД СА ЗАШТИТНИМ ПОЈАСОМ-КАО   

ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
 

 Планирани 110 kV далековод се састоји од челично-решеткастих стубова, на које се 

постављају проводници, као и остале опреме и уређаја 110 kV који се постављају на стубове у сврху 

функционисања објекта и заштите.  
 Стубови су слободностојећи, типа јела и постављају се на темељне армирано-бетонске стопе. 

Планирани далековод 110 kV, траса као и положај стубова далековода, ће бити усклађен са 

постојећим инфраструктурним објектима. 

 Просечна висина планираних стубова је око 35 m, а  максимална висина до 43 m.  
Прецизне димензије стубова биће одређене даљом разрадом техничке документације.  

 Са аспекта сигурносних висина, далековод ће се пројектовати за температуру проводника од 

+80°C. 
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 Планирана траса далековода је дефинисана координатама прелиминарним угаоних стубова 

далековода (број стуба, Х координата, Y координата) дато у Табели 10., који ће тачно бити утврђене 
пројектом за грађевинску дозволу. 
 

 Табела 10. Координате прелиминарних угаоних стубова далековода 110 kV 

Бр. УС  Y  X 

1 7453216.61 5029993.35 

2 7453530.12 5030022.31 

3 7453810.39 5029812.67 

4 7454367.31 5029466.31 

5 7455144.19 5028879.08 

6 7455693.13 5027762.19 

7 7455869.94  5027373.53 

8 7455988.40 5027161.43 

9 7457817.07 5025622.97 

10 7457848.95 5025520.27 

11 7458479.26 5024299.98 

12 7459299.23 5023909.13 

13 7460092.52 5020611.55 

14 7458655.50 5016149.23 

15 7455227.01 5010673.22 

16 7453597.02 5006575.70 

17 7452724.94 5006029.50 

18 7452496.77 5006058.56 

19 7451774.10 5005879.82 

20 7451485.60 5005727.97 

 
У складу  Законом о енергетици и Законом о 
планирању и изградњи око далековода  се 

обезбеђује заштитни појас од 25 m, обострано 

од крајњег фазног проводника, односно 30 m 
од централне осе коридора далековода, 

узимајући у обзир техничке карактеристике 

стубова на којима ће се постављати 

проводници и успоставља након изградње 
далековода.  

 Унутар заштитног појаса далековода, 

непосредно уз далековод на 10 m, обострано од 
централне осе коридора далековода, укупно 20 

m, се утврђује извођачки појас у којем се граде 

темељи стубова и постављање стубова 

далековода, постављање инсталација, опреме и 
уређаја далековода, надзор и редовно 

одржавање инсталација далековода.  

 Оквирне максималне површине заузећа 
парцеле за стубове, на дну темељне јаме би 

биле око 82 m² по стубном месту, а биће тачно 

утврђено пројектом за грађевинску дозволу. 
 

 5.2. УРЕЂЕЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 

 У обухвату Плана/заштитном појасу 
далековода, налазе се постојеће јавне зелене 

површине и површине инфраструктурних 

објеката: саобраћајне површине и површине 
водних објеката. Уређење ових површина и 

објеката дато је у тачки  6. КОРИДОРИ, 

КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

И ИЗГРАДЊУ  ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

ЗЕЛЕНИЛА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНИ 

110 kV ДАЛЕКОВОД.  
 

 6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ     

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА У 

ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНИ 110 kV 

ДАЛЕКОВОД  
 

6.1. САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
 

 6.1.1. Услови за уређење саобраћајне 

инфраструктуре 
 

 Траса далековода укрштаће се са: 

- државним путем Iб реда бр.12: Суботица 

- Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка - Нови 

Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - 
државна граница са Румунијом (гранични 

прелаз Српска Црња), деоница 01219, 

Зрењанин (Сечањ ) – Житиште, од чвора 
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1217 до чвора 1218, са стационажом 

укрштаја са ДВ -  km 225+166; 

- државним путем Iб реда бр.13: Хоргош - 
Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда 

- Зрењанин - Чента – Београд, деоница 

01315, Перлез (Ковачица) – Чента, од чвора 
1313 до чвора 1314, са стационажом 

укрштаја са ДВ - km 146+204; 

- државним путем Iб реда бр.18: Зрењанин 

- Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - 

Бела Црква - државна граница са 
Румунијом (гранични прелаз Калуђерово), 

деоница 01801, Зрењанин (Сечањ ) – 

Сутјеска (Сечањ), од чвора 1217 до чвора 
1801, са стационажом укрштаја са ДВ -  km 

1+622; 

- државним путем IIа реда бр.129: Каћ - 

Шајкаш - Тител - Перлез - Ковачица - 
Сечањ - државна граница са Румунијом 

(гранични прелаз Јаша Томић), деоница 

12903, Перлез (Ковачица) – Ковачица 

(ЈНА), од чвора 1313 до чвора 12901, са 
стационажом укрштаја са ДВ -  km 47+715; 

- државним путем IIа реда бр.130: Ечка - 

Ковачица - Јабука – Панчево, деоница 

13001, Ечка – Ковачица (ЈНА), од чвора 
1311 до чвора 12901, са стационажом 

укрштаја са ДВ -  km 2+284; 

- саобраћајницом у улици Првомајској / 

планирана обилазница око Зрењанина, 

- саобраћајницама у деловима насеља Доља 

и Грандулица, 

- општинским путем 22-10: Државни пут 
IIа реда бр. 130 – Лукићево, 

- и постојећом мрежом некатегорисаних 

путева. 
 

Као и планираним путним капацитетима:  

- планираним аутопутем: Београд – 
Зрењанин – Нови Сад; 

- планираним државним путем: 

обилазница око Зрењанина; 

- планираним државним путем: „Банатска 
магистрала“; 

- планираним општинским путем: 

Зрењанин – Лукићево; 
- планираним општинским путем: од ДП 

бр.13 – ПП „Ливаде“; 

- планираним општинским путем: 
Стајићево – Фаркаждин; 

- планираним општинским путем: од ДП 

бр.13 – до ДП бр.130. 
 

 Такође далeковод ће се укрштати и са 

железничким пругама: 

- регионалном бр. 202, Панчево Главна - 

Зрењанин - Кикинда - државна граница - 
(Jimbolia); 

- регионалном бр. 208, (Нови Сад) - 

Распутница Сајлово - Римски Шанчеви - 
Орловат Стајалиште; 

- као и са водотоком: реком Бегеј.  
 

 Укрштаји са државним путевима (Iб 

реда бр.12, бр.13 и бр.18, IIa реда бр.129 и 

бр.130) биће дефинисани на утврђеним 
стационажама  и изведени уз придржавање 

закона, одговарајућих правилника и других 

прописа који непосредно регулишу ову 
проблематику, уз сагласност и техничке услове 

управљача над путном инфраструктуром (ЈП 

Путеви Србије, општински/градски органи за 

путеве). 
 Укрштаји са регионалним пругама бр. 

202 и бр. 208, биће дефинисани на утрвђеним 

микролокацијама и изведени уз придржавање 
закона, одговарајућих правилника и других 

прописа који непосредно регулишу ову 

проблематику, уз сагласност и техничке услове 
управљача над железничком инфраструктуром 

(Инфраструктура Железница Србије). 

 Укрштај са реком Бегеј на утврђеној 

локацији, биће изведени у складу са законском 
и подзаконском регулативом, техничким 

нормативима и условима управљача. 

 Постојећи регулационе ширине 
државних, општинских путева, железничке 

пруге, насељске саобраћајнице, водотока и 

некатегорисаних-атарских путева се задржавају 

док ће се при реализацији планираних путних 
праваца (планска и техничка документација) 

укрштаји са далеководом бити стечена обавеза 

из овог Плана и бити предмет обраде приликом 
њихове реализације. 

 С обзиром да планирани саобраћајни 

капацитет - аутопут није изграђен  (израда 
планске и техничке  документација је у току), 

укрштај са далеководом ће бити стечена 

обавеза из овог Плана и биће предмет обраде 

приликом њихове реализације. 
 

 6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне 

инфраструктуре 
 

 Основни услов за изградњу саобраћајне 

инфраструктуре  je обавезна израда Идејних 

пројеката и пројеката за грађевинску дозволу 
за све саобраћајне капацитете уз придржавање 

законске регулативе и важећих планских 

докумената на територији  локалне самоуправе. 
 

 Општи услови за постављање 

инсталација далековода 
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- У складу са просторним и урбанистичким 

плановима Града Зрењанина није 

предвиђена изградња нових раскрсница и 
/или додатних саобраћајних трака у 

обухвату Плана;  

- укрштање електроенергетског вода (ЕЕВ) 

са путем дефинисати по могућству под 
углом од  90°, док је стубове потребно 

поставити на растојању које не може бити 

мање од висине стуба далековода, мерено 
од границе путног земљишта; 

- укрштање електроенергетског вода (ЕЕВ) 

дефинисати ван непосредне зоне 
раскрсница; 

- на делу паралелног вођења далековода са 

предметним државним путем потребно је 

да се стубови од границе путног земљишта 
поставе на растојању које не може бити 

мање од висине стуба далековода; 

- приликом укрштаја са путем потребно је 
обезбедити сигурносну висину мин.7,0 m 

од највише коте коловоза до ланчанице, 

при најнеповољнијим температурним 
условима. 

 

 Општи услови укрштања/паралелног 

вођења инсталација са планираним 

државним путем - аутопутем 
 

- ЕЕВ-ви  110 kV, могу се укрштати 

ваздушно  са  аутопутем, под углом од 90°, 
(мин. 45°) при чему је најмања висина од 

горње ивице коловоза до најнижег 

проводника мин.12 m;  
- удаљеност било ког дела стуба од границе 

путног земљишта је мин.40 m (уколико је 

висина стуба већа од 40 m, онда се стуб 

поставља на растојању које не може бити 
мање од висине стуба), а при паралелном 

вођењу дужем од 5 m удаљеност је мин. 

100 m, с том што се на брдовитим и 
шумовитим пределима може смањити на 

40 m.  
 

 Услови укрштања инсталација са 

државним путевима I и II реда                         
 

- Укрштање са државним путем планирати, 

пројектовати и извести искључиво методом 
механичког подбушивања испод трупа 

пута, управно на пут, употребом 

адекватног материјала у прописаној 
заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на 

целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно 
спољних ивица коловоза који је 

изграђен/реконструисан у ширинама 

утврђеним важећим законима, прописима и 
стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке 

стране; 

- минимална дубина од најниже горње коте 
коловоза до горње коте инсталације -  

заштитне цеви, износи  1,5 m; 

- минимална дубина мерена од коте дна 

путног канала за одводњавање (постојећег  
или планираног) до горње коте заштитне 

цеви износи 1,2 m.  

 

Услови паралелног вођења инсталација са 

државним путевима I и II реда               
 

- Предметне инсталације морају бити 

постављене минимално 3,0 m од крајње 

тачке попречног профила јавног пута – 
ножице насипа или спољне ивице путног 

канала, изузетно ивице реконструисаног 

коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза;  

- на местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна 

заштита трупа предметног пута; 

- не дозвољава се вођење инсталација по 

банкини, косинама усека и насипа, кроз 
јаркове и локације које могу бити 

иницијалне за отварање клизишта. 
 

 Општински путеви 
 

 Услови постављања инсталација 
 

 Приликом укрштаја са општинским 

путевима потребно је обезбедити сигурносну 

висину мин. 7 m од највише коте коловоза до 
проводника, а стуб поставити мин. 10 m од 

општинског пута. У оквиру парцела 

општинских путеве може се постављати 
подземна инфраструктура, минимално 1,0 m од 

коловоза, са  дубином  укопавања од мин. 0,8 

m. 

 Некатегорисани путеви 
 

 У обухвату плана налазе се сегменти 

некатегорисаних путева за које се примењују  

одредбе Одлуке од некатегорисаним путевима 

на територији Града Зрењанина, у складу са 
законском регулативом. 
 

 Услови постављања инсталација 
 

 Приликом укрштаја надземног вода са 

атарским путевима потребно је обезбедити 

сигурносну висину мин. 7 m од највише коте 
коловоза до проводника, а стуб поставити мин. 
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5 m од атарског пута, a у изузетном случају то 

може бити 3 m. 
 У оквиру парцела атарских путеве може 

се постављати подземна инфраструктура, 

минимално 1,0 m од коловоза, са  дубином  
укопавања од мин. 0,8 m. 
 

Озелењавање у зони укрштаја са путевима 
 

 Испод и у близини далековода не може 

се садити  високо дрвеће које се својим растом 
може приближити на мање од 5 m у односу на 

проводнике далековода 110 kV напонског 

нивоа, као и у случају пада дрвета.  
 

 Регионалне  пруге бр. 202 и бр. 208 
 

 Општи услови за изградњу у оквиру 

регулационе ширине регионалне железничке 
пруге су дефинисани у складу са законском 

регулативом: 
- железничко подручје je земљишни простор 

на коме се налазе железничка пруга, 
објекти, постројења и уређаји који 
непосредно служе за вршење железничког 
саобраћаја, простор испод мостова и 
вијадуката, као и простор изнад трасе 
тунела; 

- пружни појас je земљишни појас са обе 
стране пруге, у ширини од 8 m, у 

насељеном месту 6 m, мерено управно на 

осу крајњих колосека, земљиште испод 

пруге и ваздушни простор у висини од 14 
m. Пружни појас обухвата и земљишни 

простор службених места (станица, 

стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-

технолошке објекте, инсталације и 

приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута; 

- инфраструктурни појас je земљишни 

појас са обе стране пруге, у ширини од 25 

m, мерено управно на осу крајњих колосека 
који функционално служи за употребу, 

одржавање и технолошки развој 

капацитета инфраструктуре; 
- - заштитни пружни појас je земљишни 

појас са обе стране пруге, у ширини од 100 

m, мерено управно на осу крајњих 
колосека. 

 

 Посебни услови за изградњу 
железничких капацитета у обухвату Плана су: 

- железница задржава сво земљиште на 

којем се налази пруга, железнички објекти 
и пратећа инфраструктура као јавно 

грађевинско земљиште са наменом за 

железнички саобраћај и реализацију 

развојних програма железнице, што се 

посебно односи на катастарске парцеле 
број 5354 KO Зрењанин III и 8127 KO 

Перлез; 

- планирати изградњу далековода 110 kV ТС 
Перлез - ТС Зрењанин 2, тако да се укрсти 

са трасом регионалних пруга Панчево 

Главна - Зрењанин - Кикинда - граница 

Румуније и (Нови Сад) - Распутница 
Сајлово - Римски Шанчеви - Орловат 

Стајалиште под углом од 90 °, изузетно не 

мањим од 60°; 
- нa месту преласка далековода преко 

наведених железничких пруга, планирати 

да минимална сигурносна висина 

високонапонског вода 110 kV не буде мања 
од 14 m мерено од горње ивице шине до 

најближе тачке проводника далековода, с 

обзиром да су обе пруге предвиђене за 
електрификацију; 

- челичне решеткасте стубове у зони 

укрштаја са трасом постојећих пруга 
планирати на удаљености од минимум 25 

m мерено управно на осу колосека; 

- приликом уређења предметног простора 

забрањено je свако одлагање отпада, смећа 
као и изливање отпадних вода у 

инфраструктурном појасу; 

- одводњавање површинских вода са 
предметног простора мора бити 

контролисано и решено тако да се води на 

супротну страну од трупа постојећих 
железничких пруга; 

- у инфраструктурном појасу могу се 

постављати каблови, електрични водови 

ниског напона за осветљавање, телеграфске 
и телефонске ваздушне линије и водови, 

трамвајски и тролејбуски контактни водови 

и постројења, канализације и цевоводи и 
други водови и слични објекти и 

постројења на основу издате сагласности 

управљача инфраструклтуре, која се издаје 

у форми решења. 
 Нa основу Закона о планирању и 

изградњи „Инфраструктура железнице Србије“ 

а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу 
утврђивања услова за изградњу објеката, 

односно издавање локацијских услова, 

грађевинске и употребне дозволе, услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу, као и 

за упис права својине на изграђеном објекту. У 

складу са тим, сви елементи за изградњу 

објеката, друмских саобраћајница као и за 
сваки продор комуналне инфраструктуре кроз 

труп железничке пруге (цевовод, гасовод, 

оптички и електроенергетски каблови и друго) 
ће бити дефинисани у оквиру посебних 
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техничких услова „Инфраструктура железнице 

Србије“ а.д. кроз обједињену процедуру. 
 По  успостављању заштитног појаса 110 

kV далековода након изградње далековода, за 

све активности  и радове у заштитном појасу 
далековода мора се прибавити сагласнст 

надлежног оператора   „Електромрежа Србије“ 

АД. 

 Грађење саобраћајне инфраструктуре у 
заштитном појасу 110 kV далековода мора 

бити у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 

1 kV до 400 kV, техничким и другим 

прописима.  

 

 6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 Према условима ЈВП „Војводина воде“ 

на предметном подручју постоје следећи водни 
објекти са којима се траса далековода укршта, 

тачније неколико канала детаљне каналске 

мреже и једно укрштање са каналом ОКМ ХС 

ДТД Бегеј, те се приликом дефинисања трасе 
далековода, морају уважити пројектовани 

елементи мелиоративних канала у наредној 

табели: 

 

 

 

Табела 11. Пројектовани елементи мелиоративних канала 

 Назив канала Стационажа 

канала 

Кота 

терена 

(мАНВ) 

Кота 

пројектованог 

дна (мАНВ) 

Нагиб 

косине 

канала 

Ширина 

дна канала 

(м) 

 ЗЛ 1 1+750 80,04 78,56 1:1,5 О,80 

 Александровачки 5+900 79,88 77,38 1:1,5 2,30 

 ЛПБ 3+250 80,82 79,26 1:1,25 0,80 

 Петра бара 16+950 76,29 74.88 1:2 1,00 

 ПБ-3 2+900 78,25 75,97 1:2 3,00 

 Петра бара 0+750 75,31 74,06 1:2 4,50 

 Петра бара доња 4+950 74,64 74,05 1:1,25 1,50 

 
Водостаји канала Бегеј на месту укрштања са 
далеководом су следећи: 

Максимални   77,14 

Минимални   74,00, и 

Радни, најдужег трајања 74,10 – 74,50. 
 

 Објекат трафостанице се налази у III 

(шира) зони санитарне заштите изворишта 
„Михајловачка, која малим делом улази у 

обухват Плана“. Према Закону о водама и 

Правилнику о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 

92/08), у зони III не могу се градити или 

употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге 

делатности, ако то угрожава здравствену 

исправност воде на изворишту, и то:  
- трајно подземно и надземно складиштење 

опасних материја и материја које се не 

смеју директно или индиректно уносити у 

воде;  
- производња, превоз и манипулисање 

опасним материјама и материјама које се 

не смеју директно или индиректно уносити 
у воде; 

- комерцијално складиштење нафте и 

нафтних деривата; 

- испуштање отпадне воде и воде која је 
служила за расхлађивање индустријских 

постројења; 

- изградња саобраћајница без канала за 

одвод атмосферских вода;  
- експлоатација нафте, гаса, радиоактивних 

материја, угља и минералних сировина; 

- неконтролисано депоновање комуналног 
отпада, хаварисаних возила, старих гума и 

других материја и материјала из којих се 

могу ослободити загађујуће материје 
испирањем или цурењем;  

- неконтролисано крчење шума;  

- изградња и коришћење ваздушне луке; 

- површински и подповршински радови, 
минирање тла, продор у слој који застире 

подземну воду и одстрањивање слоја који 

застире водоносни слој, осим ако ти радови 
нису у функцији водоснабдевања; 

- одржавање ауто и мото трка. 
 

 У границама обухвата Плана нема 

изграђене кoмуналне (водне, канализационе) 

инфраструктуре сем у делу улице 
Темишварски друм у граду Зрењанину, а иста 

је планирана у улицама на подручја града 

Зрењанина. 
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 За санитарне отпадне воде и чврсти 

отпад са градилишта, приликом изградње 
далековода, потребно је предвидети мобилне 

контејнере. Место и начин њиховог пражњења 

решава се у договору са надлежним 
комуналним предузећем. 

 Није дозвољено испуштање отпадних 

вода насталих услед редовних одржавања 

опреме и алата у фази изградње у земљиште, 
подземне и површинске воде. 

 По  успостављању заштитног појаса 110 

kV далековода након изградње далековода, за 
све активности  и радове у заштитном појасу 

далековода мора се прибавити сагласнст 

надлежног оператора  „Електромрежа Србије“ 

АД. 
 Грађење водне и комуналне 

инфраструктуре у заштитном појасу 110 kV 

далековода, мора бити у складу са 
Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 kV до 400 kV, 
техничким и другим прописима.  

 У зони водног земљишта, у заштитном 

појасу 30 m обострано дуж централне осе 

коридора далековода, односно извођачком 
појасу 10 m обострано дуж централне осе 

коридора далековода планираном за изградњу 

далековода 110 kV, не могу се градити објекти, 
изводити други радови нити засађивати дрвеће 

и друго растиње, супротно Закону о 

енергетици, Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 

1 kV до 400 kV, техничким и другим 

прописима.  
 

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 У обухвату Плана и непосредној 

близини, налазе се постојећи далеководи мреже 

преносног система електричне енергије: 
- 220 kV бр.254 /2 ТС Зрењанин 2-ПРП 

Ковачица;  

- 110 kV бр.142/4 ТС Зрењанин 2-ТС 

Зрењанин 1;  
- 110 kV бр. 183 ТС Зрењанин 2-ТС 

Зрењанин 1; 

- 110 kV бр.1106 ТС Зрењанин 2-ТС 
Зрењанин 4;  

- 110 kV бр.1107 ТС Зрењанин 2-ТЕ-ТО 

Зрењанин. 
 

 Према плану развоја преносног система 

за период од 2020.год. до 2029. год. и Плану 

инвестиција АД  „Електромрежа Србије” 

паниране су следеће активности: 
- изградња TC „Линг Лонг„ која ће се по 

принципу улаз/излаз  прикључити на 

далековод 110 kV бр.1107 ТС Зрењанин 2-
ТЕ-ТО Зрењанин;  

- измештање далековода 220 kV бр.254 /2 ТС 

Зрењанин 2-ПРП Ковачица, 110 kV 

бр.142/4 ТС Зрењанин 2-ТС Зрењанин 1 и 
110 kV бр. 183 ТС Зрењанин 2-ТС 

Зрењанин 1, ради усклађивања са 

новопројектованом обилазницом око 
Зрењанина. 

 

 У обухвату Плана налазе се и надземни 

и подземни водови дистрибутивног система 

електричне енергије 35, 20 и 10 kV који се 

укрштају са планираним 110 kV далеководом 
или се у делу паралелно воде, а 110 kV 

далековод ТС Зрењанин 2-ТС Перлез је 

планиран у траси постојећег 35 kV  вода ТС 
Зрењанин 1-ТС Перлез, који ће бити уклоњен 

по стављању у функцију планираног 110 kV 

далековода и ТС „Перлез”. 
 Према плану развоја Оператора 

дистрибуривног система електричне енергије 

планирано је каблирање постојећих надземних 

водова 35 kV „Зрењанин 1”-„Ииндустрија” и 35 
kV „Зрењанин 1”-„Томашевац”. 

 Заштитни појас за надземне 

електроенергетске водове, са обе стране вода 
од крајње фазног проводника дефинисан је 

Законом о енергетици и износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

- за голе проводнике 10 m, кроз шумско 
подручје 3 m; 

- за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз 

шумско подручје 3 m; 
- за самоносеће кабловске снопове 1 m; 

2) за напонски ниво 35 kV, 15 m; 

3) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 
4) за напонски ниво 220 kV и 400 kV до 30 m. 

 

У заштитном појасу електро-

енергетских водова свих нивоа, испод, изнад 
или поред енергетског објекта не могу се 

предузимати радови или било које друге радње 

којима се онемогућава или угрожава рад 
енергетског објекта без претходне сагласности 

енергетског субјекта који је власник, односно 

корисник енергетског објекта.   
- Приликом извођења радова,  као и 

приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се не наруши 

сигурносна удаљеност од 5 m у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 

110 kV, односно 6 m у односу на 
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проводнике далековода напонског нивоа 

220 kV.  
- Испод и у близини далековода не садити 

високо дрвеће које се својим растом може 

приближити на мање од 5 m у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 

110 kV, односно 6 m у односу на 

проводнике далековода напонско нивоа 

220 kV, као и у случају пада дрвета.  
- Забрањено је коришhење прскалица и воде 

у млазу за заливање уколико постоји 

могућност да се млаз воде приближи на 
мање од 5 m од проводника далековода 

напонског нивоа 110 kV, односно 6 m у 

односу на проводнике далековода 

напонског нивоа 220 kV. 
- Забрањено је складиштење лако запаљивог 

материјала у заштитном појасу далековода.  

- Прикључке извести подземно у случају 
укрштања са далеководом. 

- Нисконапонске, телефонске прикључке, 

прикључке на кабловску телевизију и друге 
прикључке извести подземно у случају 

укрштања са далеководом. 

- Приликом извођења било каквих 

грађевинских радова, нивелације терена, 
земљаних радова и ископа у близини 

далековода, ни на који начин се не сме 

угрозити статичка стабилност стубова 
далековода. Терен испод далековода се не 

сме насипати без претходне сагласности 

„Електромрежа Србије“ АД. 
- Све металне инсталације (електро-

инсталације, грејање и сл.) и други метални 

делови (ограде и сл.) морају да буду 

прописно уземљени. Нарочитo водити 
рачуна о изједначењу потенцијала.  

- Делови цевовода кроз које се испушта 

флуид морају бити удаљени најмање 30 m 
од најистуренијих делова далековода под 

напоном.  

- У постојећим коридорима далековода могу 

изводити санације. адаптације и 
реконструкције, ако то у будућности због 

потреба интервенција и ревитализација 

електроенергетског система буде 
неопходно. 

 

 За потребе корисника простора у 

грађевинском подручју града Зрењанина, 

корисника ванграђевинског подручја, 
постојећих и будућих, у обухвату Плана, каo и 

насеља у окружењу, у заштитном појасу 

далековода може се градити електроенергетска  

подземна и надземна мрежа у складу са 
важећим плановима и Правилником о 

техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV, техничким 
и другим прописима.  

 

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
 

 Према условима ЈП „Србијагас“ на 
предметном подручју постоје инсталације у 

њиховој надлежности транспортни и 

дистрибутивни гасоводи. 
 Пошто се постојећи гасоводи укрштају 

и паралено воде са трасом будућег 110 kV 

далековода потребно је да се уради Студија 
утицаја далековода на гасовод која ће се 

доставити ЈП „Србијагас“ на увид. Приликом 

извођења било каквих радова потребно је да се 

радни појас формира тако да тешка возила не 
прелазе преко гасовода на местима где није 

заштићен. 

 ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин на 
локацији трасе изградње новог дела далековода 

110 kV нема инфраструктуру у својој 

надлежности, тако да нема посебних услова. 
 

 Транспортни гасоводи притиска 

већег од 16 bar 
 

 Појас шире заштите транспортних 
гасовода - заштитни појас гасовода, је појас 

ширине 400 m (по 200 m са обе стране од 

гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком 
други објекти утичу на сигурност гасовода, али 

и обрнуто, гасовод утиче на друге објекте у 

свом окружењу. 
 Ширина заштитног појаса насељених 

зграда за транспортне гасоводе притиска преко 

16 bar и пречника гасовода изнад DN 150 до 

DN 500 износи 30 m. 
 У заштитном појасу насељених зграда 

ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, 

након изградње гасовода, не могу се градити 
зграде намењене за становање или боравак људи, 

без обзира на коефицијент сигурности са којим је 

гасовод изграђен и без обзира на то у који је 

разред појас гасовода сврстан. 
 Ширина експлоатационог појаса за 

транспортне гасоводе притиска преко 16 bar и 

пречника гасовода изнад DN 150 до DN 500 
износи 12 m. 

 Вредност из табеле представља укупну 

ширину експлоатационог појаса тако да се по 
једна половина дате вредности простире са обе 

стране осе гасовода. 

 У експлоатационом појасу гасовода 

могу се градити само објекти који су у 
функцији гасовода. 
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 У експлоатационом појасу гасовода не 

смеју се изводити радови и друге активности 
(постављање трансформаторских станица, 

пумпних станица, подземних и надземних 

резервоара, сталних камп места, возила за 
камповање, контејнера, складиштења силиране 

хране и тешкотранспортујућих материјала, као 

и постављање ограде са темељом и сл.), изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без 
писменог одобрења оператора транспортног 

система. 

 У експлоатационом појасу гасовода 

забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 
корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за 

које је потребно да се земљиште обрађује дубље 

од 0,5 m. 
 Изградња нових објеката не сме 

угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад 

гасовода. 

 

 

 

Табела 12.Минимална растојања подземних гасовода од надземне  електроенергетске и стубова 

далековода

Називни напон Паралелно вођење (m) При укрштању (m) 

35 kV < U ≤ 110 kV 20 10 

 
Минимално растојање дато у табели се 

рачуна од темеља стуба далековода и 

уземљивача. 

 На укрштању транспортних гасовода 

са далеководима угао осе гасовода мора да 
износи између 60º и 90º. 
 

 Дистрибутивни гасоводи притиска 

до 16 bar 
 

 У зависности од притиска, заштитни 

појас дистрибутивних гасовода је: 
 1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 

bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 

 2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 

bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране; 
 3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - 

по 3 m од осе гасовода на обе стране; 

 4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 
bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране. 
 

 У заштитном појасу гасовода не смеју 

се изводити радови и друге активности изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,5 m без 

писменог одобрења оператора дистрибутивног 
система. У заштитном појасу гасовода 

забрањено је садити дрвеће и друго растиње 

чији корени досежу дубину већу од 1,0 m, 
односно, за које је потребно да се земљиште 

обрађује дубље од 0,5 m.  

 По  успостављању заштитног појаса 110 
kV далековода након изградње далековода, за 

све активности  и радове у заштитном појасу 

далековода мора се прибавити сагласнoст 

надлежног оператора   „Електромрежа Србије“ 
АД. 

 Грађење термоенергетске инфра-

структуре у заштитном појасу 110 kV 
далековода мора бити у складу са 

Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 kV до 400 kV, 

техничким и другим прописима.  

  

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА 

(ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 У границама обухвата Плана, у 

коридорима саобраћајница, постоји изграђена 
подземна електронска комуникациона 

инфраструктура, а преко дела простора 

обухвата Плана простиру се коридори радио-

релејних веза мобилних телекомуникација, 
који не смеју бити угрожени активностима 

изградње 110 kV далековода. 

 Постојећи ЕК објекти обезбеђују 
међумесни и месни телекомуникациони 

саобраћај. Било каквим грађевинским радовима 

не сме се довести у питање нормално 
функционисање телекомуникационог 

саобраћаја, односно адекватан приступ 

постојећим ЕК кабловима ради редовног 

одржавања или евентуалних интервенција на 
истим. Приликом извођења радова на изградњи 

далековода 110 kV, на местима непосредног 

приближавања обавезно је присуство 
овлашћеног лица ималаца ЕК инфраструктуре, 

Предузећа за телекомуникације „Телеком 

Србија“ а.д., Извршне јединице Зрењанин и 

„СББ“ д.о.о. Како не би, на било који начин, 
дошло до угрожавања механичке стабилности, 

електричне исправности и карактеристика 

постојећих подземних ЕК каблова, и како би се 
обезбедило нормално функционисање 

телекомуникационог саобраћаја, инвеститор-

извођач радова је обавезан да предузме све 
потребне и одговарајуће мере 

предострожности, дужан је да све грађевинске 
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радове у непосредној близини постојећих 

подземних ЕК каблова, на местима 
приближавања планираног далековода са 

постојећим ЕК кабловима изводи искључиво 

ручним путем, у складу са важећим техничким 
прописима, без употребе механизације, уз 

предузимање свих потребних мера заштите 

(обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и 

сл.). 
 Заштиту-обезбеђење постојећих ЕК 

објеката извршити пре почетка извођења било 

каквих грађевинских радова. Израда техничке 
документације, трасирање и обележавање ЕК 

објеката мерним инструментом, као и радови 

на заштити-обезбеђењу постојећих ЕК објеката 

се изводе о трошку инвеститора који гради 
објекат. 

 На оптичке каблове који се налазе у 

близини трасе овог далековода, а који су без 
металних елемената,  планирани далековод 

неће имати утицаја. 

 Одређивање и прорачун могуће зоне 
штетног утицаја електроенергетских 

постројења на подземне и надземне ЕК водове 

са бакарним проводницима врши се у складу ca 

СРПС стандардима N.CO. 101 и 102, а којим се 
утврђује утицај електроенергетских постројења 

водова. 

 Приликом израде техничке 
документације будућег далековода потребно je 

од ималаца ЕК мреже затражити детаљне 

податке о трасама и техничким 
карактеристикама бакарних каблова у зони 

утицаја како 6и се урадили прорачуни утицаја 

и предвиделе мере заштите. 

 У случају да ови прорачуни покажу да 
су прекорачене граничне вредности напона 

опасности и/или напона сметњи, Инвеститор 

електроенергетског објекта мора да уради 
пројекат заштите за ЕК водове или за целу 

МРЕЖУ ако je у зони утицаја. 

 Извођач радова је обавезан да 

приликом извођења радова на изградњи 
планираног електроенергетског објекта, и то на 

местима паралелног вођења, непосредног 

приближавања и укрштања истих са 
постојећим ЕК објектима, у свему поштује 

важеће прописе. 

 Заштита телекомуникационих коридора 
и изградња инфраструктурних и других 

објеката у близини електронских 

комуникационих коридора, мора бити у складу 

са Правилником о захтевима за утврђивање 
заштитног појаса за електронске 

комуникационе мреже и припадајућих 

средстава радио коридора и заштитне зоне и 

начину извођења радова приликом изградње 

објеката („Службени гласник РС“, брoj 16/12). 
 На далеководу је предвиђена употреба 

једног заштитног ужета са оптичким влакном 

OPGW са потребним бројем оптичких влакана, 
који ће се користити за потребе система веза 

оператора мреже преносног система 

електричне енергије „Електромрежа Србије” 

АД, у сврху надзора и управљања.  
 За потребе корисника простора у 

грађевинском подручју града Зрењанина у 

обухвату Плана, корисника ванграђевинског 
подручја, постојећих и будућих, као и насеља у 

окружењу, у саобраћајним коридорима свих 

нивоа са којима ће се планирани далековод 110 

kV укрштати или паралелно водити, у 
заштитном појасу далековода може се градити 

електронска комуникациона подземна и 

надземна мрежа у складу са важећим 
плановима и Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 
1 kV до 400 kV, техничким и другим 

прописима.  

 Према подацима добијеним од 

оператора мобилне телефоније ниједна базна 
станица  у окружењу, ван обухвата Плана, 

својим положајем није сметња за изградњу 

далековода. 
 Стубова далековода не могу бити у 

коридору радио-релејних веза које повезују 

мрежу мобилних станица међусобно, јер ће 
својим положајем ометати функционисање те 

везе. С обзиром да ће тачан положај стубова 

бити утврђен у техничкој документацији, на 

карти 2.2 План мреже инфраструктуре са 
заштитом, уцртане су трасе свих радиорелејних 

веза које се укрштају са коридором далековода. 

 Инвеститор је у обавези да приликом 
израде техничке документације далековода 

утврди да ли се неки од стубова налази на 

траси радиорелејних веза и да за те стубове 

достави власнику радио-релејне везе коту 
највише тачке стуба, ради провере евентуалног 

утицаја. Власнику треба доставити следеће 

податке о стубу: координате центра стуба, 
ширину стуба у правцу простирања радио-

коридора и коту највише тачке стуба. 

 У заштитном појасу далековода није 
могуће постављати антенске стубове мобилне 

телефоније.   

 По  успостављању заштитног појаса 110 

kV далековода након изградње далековода, за 
све активности и радове у заштитном појасу 

далековода морају се прибавити услови/ 

сагласнст надлежног оператора  
„Електромрежа Србије“ АД. 
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 6.6. УСЛОВИ УКРШТАЊА 

ПЛАНИРАНОГ 110 kV ДАЛЕКОВОДА СА 

ДРУГОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 
 

 Однос планираног 110 kV далековода, 

тј. укрштање са осталом постојећом и 
планираном инфраструктуром је приказан у 

следећој табели: 
 

 

 

Табела 13. Укрштања планираног 110 kV далековода са другом инфраструктуром

Ред.бр. Инфраструктурни систем Изграђеност Оријентациона стационажа 

далековода (m) 

1. некатегорисани пут постојећа  577,8 

2. некатегорисани пут постојећа  800,2 

3. некатегорисани пут постојећа  1174,8 

4. некатегорисани пут постојећа  1550,7 

5 некатегорисани пут постојећа  2347,3 

6. некатегорисани пут постојећа  1947,9 

7. ДП I реда обилазница око Зрењанина план 2575,5 

8. улица у насељу план 3321,8 

9.  ЕК кабл постојећа  3510,0 

10. река Бегеј постојећа 3564,4 

11. РР коридор постојећа 3588,0 

12. ДП Iб реда бр.12 постојећа 3841,9 

13. гасовод високог притиска постојећа 3967,9 

14. ДВ 20 kV постојећа 4103,5 

15. топловод/паровод постојећа 4171,6 

16. ДВ 35 kV постојећа-

уклања се 

4509,4 

17. улица у насељу постојећа 4578,0 

18. ДВ 20 kV  постојећа 4579,0 

19. ДВ 35 kV постојећа 4748,4 

20. ДВ 20 kV постојећа 4856,6 

21.  ЕК кабл постојећа  4950,2 

22. ДП Iб реда бр.18  постојећа 4981,0 

23. ДВ 20 kV постојећа 5139,6 

24.             улица у насељу постојећа 5328,6 

25. ДП I реда обилазница око Зрењанина план 5397,2 

26. гасовод високог притиска постојећа  5461,4 

27. некатегорисани пут постојећа  5655,6 

28. некатегорисани пут постојећа  5727,0 

29. ДВ 110 kV постојећа 5831,1 

30. ДВ 110 kV постојећа 5957,0 

31. некатегорисани пут постојећа  6023,7 

32. некатегорисани пут постојећа  6396,4 

33. ДП I реда – „Банатска магистрала“ план 6465,8 

34. регионална жел. пруга бр.202 постојећа 6556,8 

35. некатегорисани пут постојећа  6605,8 

36. некатегорисани пут постојећа  6895,0 

37. некатегорисани пут постојећа  7178,1 
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Ред.бр. Инфраструктурни систем Изграђеност Оријентациона стационажа 

далековода (m) 

38. канал постојећа 7932,0 

39. некатегорисани пут постојећа  8221,6 

40. ДВ 35 kV постојећа 8302,8 

41. некатегорисани пут постојећа  8459,7 

42. некатегорисани пут постојећа  8904,5 

43. некатегорисани пут постојећа  9940,7 

44. некатегорисани пут постојећа  9974,2 

45 ОП  Зрењанин-Лукићево план 10891,2 

46. некатегорисани пут постојећа  11485,4 

47. некатегорисани пут постојећа  11665,7 

48. некатегорисани пут постојећа  11984,4 

49. гасовод средњег притиска постојећа 12162,1 

50. ДВ 20 kV постојећа 12316,6 

51. 22-10 постојећа 12319,6 

52. ОК кабл постојећа 12370,6 

53. РР коридор постојећа 12430,0 

54. некатегорисани пут постојећа  12665,7 

55. ДВ 20 kV постојећа 12685,3 

56. некатегорисани пут постојећа  13895,1 

57. некатегорисани пут постојећа  13334,9 

58. Аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад план 13593,7 

59. некатегорисани пут  13762,2 

60. РР коридор постојећа 13762,2 

61. некатегорисани пут постојећа  13838,6 

62. ДП I реда – „Банатска магистрала“ план 14153,9 

63. некатегорисани пут постојећа  14199,0 

64. ОК кабл постојећа 14211,4 

65. ДП IIа реда бр.130 постојећа 14238,6 

66. ДВ 20 kV постојећа 14297,8 

67. некатегорисани пут постојећа  14588,2 

68. некатегорисани пут постојећа  14970,2 

69. канал  постојећа 15074,1 

70. некатегорисани пут постојећа  15117,2 

71. ДВ 20 kV постојећа 15733,9 

72. некатегорисани пут постојећа  15743,4 

73. некатегорисани пут постојећа  16277,4 

74. некатегорисани пут постојећа  16638,4 

75. канал постојећа  17055,9 

76. некатегорисани пут постојећа  17367,0 

77.  ОП  од ДП бр.13 – ПП „Ливаде“ план 18149,3 

78.     ОП Стајићево – Фаркаждин план 18639,3 

79. некатегорисани пут постојећа  18853,4 

80. некатегорисани пут постојећа  19122,7 

81. некатегорисани пут постојећа  19756,6 

82. некатегорисани пут постојећа  20069,1 
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Ред.бр. Инфраструктурни систем Изграђеност Оријентациона стационажа 

далековода (m) 

83. некатегорисани пут постојећа  20673,3 

84. некатегорисани пут постојећа  21025,4 

85. некатегорисани пут постојећа  21981,0 

86. некатегорисани пут постојећа  22503,9 

87. некатегорисани пут постојећа  22941,2 

88. некатегорисани пут постојећа  23716,2 

89. ОП ДП бр.13 – до ДП бр.130 план 24452,4 

90. некатегорисани пут постојећа  24476,0 

91. некатегорисани пут постојећа  25115,8 

92. некатегорисани пут постојећа  25631,1 

93. некатегорисани пут постојећа  25770,1 

94. некатегорисани пут постојећа  26021,1 

95.  ДВ 20 kV  постојећа 26538,9 

96.  канал  постојећа 26673,2 

97.  канал  постојећа 26846,9 

98. некатегорисани пут постојећа  26886,1 

99. некатегорисани пут постојећа  26969,0 

100. некатегорисани пут постојећа  27054,6 

101. РР коридор постојећа 27257,7 

102. Ок кабл постојећа 27444,8 

103. Регионална жел.пруга бр.208 постојећа 27460,1 

104. ДП IIа реда бр.129 постојећа 27512,4 

105. некатегорисани пут постојећа  27532,9 

106. канал постојећа 27897,3 

107. некатегорисани пут постојећа  28118,8 

108. ДП Iб реда бр.13 постојећа  28700,2 

119. некатегорисани пут постојећа  28805,5 

110. гасовод средњег притиска постојећа 28809,1 

111. некатегорисани пут постојећа  29518,6 

112. некатегорисани пут постојећа  29721,4 
 

Напомена: Стационаже укрштаја далековода са 

инфраструктурним системима одређене су 
графички. Стационажа укрштаја је рачуната у 

односу на нулту стационажу далековода на 

почетку обухвата Плана. Због непознавања 
тачног положаја постојећих и планираних 

појединих инфраструктурних система 

(средњенапонска мрежа, гасоводна, 
електронска комуникациона), трасе су дате 

орјентационо према добијеним условима и 

осталој планској и другој документацији. тачне 

стационаже биће дефинисане пројектом за 
грађевинску дозволу 
 

 6.7. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

 Јавне зелене површине постоје у оквиру 

грађевинског подручја града Зрењанина и 
саобраћајних коридора. У заштитном појасу 

далековода у оквиру зелених површина, се 

испод и у близини далековода не може садити 
високо дрвеће које се својим растом може 

приближити на мање од 5 m у односу на 

проводнике далековода 110 kV напонског 
нивоа, као и у случају пада дрвета.  

 За све активности и радове на зеленим 

површинама, у оквиру заштитног појаса 

далековода морају се добити услови/сагласност 
надлежног оператора  „Електромрежа Србије“ 

АД. 
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 7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

 7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

 Условима Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин (у даљем тексту: Завод) 

констатовано је:  
- да се траса далековода налази са леве 

стране магистралног пута Зрењанин-

Београд, захватајући околину насељених 
места Зрењанин, Лукићево и Стајићево;  

- да траса прелази преко постојећег 

археолошког локалитета ''Батка'', на коме 
су вршена истраживања од половине 

седамдесетих година до данас, са налазима 

из периода неолита до средњег века; 

- да се на траси налази и неистражени 
регистровани локалитети: Црна хумка, 

Кракићева хумка и Мартинов брод. 
 

 У складу са условима Завода, изградња 

110 kV далековода могућа је под следећим 
условима: 

- обавезују се Инвеститор и извођач радова 

да Завод обавесте о почетку земљаних 

радова најмање 15 дана раније и да 
обезбеде повремени археолошки надзор на 

наведеним локалитетима; 

- уколико се при извођењу земљаних радова 
наиђе на археолошко налазиште, односно 

локалитет са археолошким садржајем, а 

који нису евидентирани, Инвеститор је 
дужан да извођачу радова наложи да без 

одлагања прекине радове и да о томе 

обавести Завод, као и да предузме мере да 

се налази не оштете, или не униште и да се 
чувају на месту и положају на коме су 

откривени; 

- ако постоји непосредна опасност оштећења 
археолошког налазишта или предмета, 

Завод ће обуставити радове док се на 

основу Закона о културним добрима не 

утврди да ли је односна непокретност 
културно добро, или није. 

 

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА 
 

 Предметне парцеле се не налазе унутар 

заштићених подручја, те се у односу на Закон о 

заштити природе, на њима не примењују мере 
заштићених подручја. 

 

 На планираној инфраструктури на 

предметним парцелама задржаваће се строго 
заштићене врсте дивљих животиња, будући да 

су објекти за пренос електричне енергије 

структурни елементи станишта птица. У циљу 
њихове заштите спроводе се мере заштите 

природе из чланова 71. и 74. Закона о заштити 

природе: 
 Ради заштите строго заштићених и 

заштићених врста птица које користе 

електроводове за задржавање, приликом 

конструкције стубова предметног електровода: 
 1. Користити висеће изолаторе на 

стубовима, или, уколико се изолатори 

постављају у усправан положај, исте потпуно 
изоловати пластичним навлакама; 

 2. На затезним стубовима делове под 

напоном поставити испод равни конзоле 

(висећи положај) или, уколико се постављању 
изнад равни конзоле (усправни положај), 

делове под напоном потпуно изоловати 

пластичним навлакама; 
 3. На затезним стубовима механизам за 

затезање поставити на растојању од најмање 60 

cm од конзоле; 
 4. На завршним (крајњим) стубовима, 

делове под напоном поставити испод горње 

равни конзоле или носеће конструкције 

прекидача, или изоловати пластичним 
навлакама, уколико су изнад те равни; 

 5. На далеководном стубу са прекидним 

местом, прекидач поставити испод равни 
конзоле или обезбедити да се на таквим 

стубовима постави изолована стајанка за птице 

облика слова „Т“ (50 cm основа и 50 cm 
пречага); 

 6. Како би се спречила електрокуција 

строго заштићених врста птица, на 

далеководним стубовима контакти између две 
фазе, односно између фазе и тла морају да буду 

онемогућени; 

 7. Приликом реализације радова на 
траси далековода обратити пажњу на еколошки 

коридор и спречити било какве видове 

загађења коридора и обалског појаса; 

 8. Приликом ископа земље, издвојити 
хумус и употребити га као покривку након 

затрпавања ископаних места; 

 9.  оком извођења радова очувати 
постојећу вегетацију у непосредној околини на 

траси далековода. 
 

 Мере добијене од надлежне 

институције за заштиту природних добара се 
односе на дистрибутивни електроенергетски 

вод, с обзиром да је предмет Плана 

електроенергетски  преносни вод, техничке 

карактеристике истог ће у потпуности 
задовољити дате мере.  
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 Геолошке и палеонтолошке документе 

(фосиле, минерале, кристали и др.) који могу 
да буду пронађени приликом предметних 

радова, а који би могли да представљају 

заштићену природну вредност, налазач је 
дужан да пријави надлежном Министарству у 

року од осам дана од дана проналаска и 

предузме мере заштите од уништења, 

оштећивања или крађе. 
 

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ИЗГРАДЊЕ 
 

 Повећање енергетске ефикасности 

подразумева смањење губитака у мрежи и 

коришћење адекватне и савремене опреме 
приликом изградње, као и оптимално 

управљање потрошњом. 
 

9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

 Далековод, као електроенергетски 
објекат, у току експлоатације нема значајније 

негативне утицаје на животну средину у 

смислу емисије загађујућих материја у ваздух, 
воду и земљиште.  

 Основни циљ заштите животне средине 

на простору обухваћеном Планом је смањење 

вероватноће излагања становништва које 
повремено борави на овом простору евентуалним 

акцидентима и утицаја приликом нормалног 

функционисања објекта.  
 Око 87% површина на коридору 

далековода је пољопривредно земљиште, које 

је углавном обрадиво, намењено класичном 

ратарству, а око 12,13% површина  је у 
грађевинском подручју града Зрењанина. Траса 

далековода на свега неколико места пролази у 

близини изграђених објеката на 
пољопривредном земљишту. 

  Коридор далековода пресеца урбани 

део града Зрењанина намењен радним зонама 
(које углавном нису изграђене) и утилитарном 

зеленилу, заштитном зеленилу и саобраћајном 

коридору државног пута I реда/обилазница око 

Зрењанина. У овом делу траса планираног 
далековода иде у зони  постојећих 

високонапонских водова 220kV и 110 kV.     

 Превентивне мере заштите животне 
средине од наведених утицаја далековода ће се 

постићи одржавањем прописаних сигурносних 

висина и удаљености у заштитном појасу 
далековода, што ће смањити ризик негативних 

утицаја на здравље људи. 

 Утврђивање локације (носећих) 

стубова, њихових димензија и висине 

проводника од тла на посебно осетљивим 

деловима трасе (урбано подручје) је од 
кључног значаја за смањивање и довођење у 

оквире стандарда утицаја електричног и 

магнетног поља и буке короне и за ублажавање 
неповољних ефеката на пејсаж. 

 Негативан утицај на земљиште 

испољава се делом преко заузетих површина, 

односно преко снижења вредности земљишта и 
других непокретности у области коридора 

далековода и током ископа земље за темеље 

стубова. Како ће се ови радови изводити у 
распонима од неколико стотина метара и 

захватају мање површине земљишта, након 

израде темеља, вршиће се затрпавање јама и 

рекултивација деградираних површина током 
функционисања изградње односно довођење у 

првобитно стање. 

 Постављањем стубних места на међе 
или крајеве парцела ће се очувати у највећој 

мери функција предметног простора. 

 При изградњи, одржавању и демонтажи 
далековода настају извесне количине отпада, 

међу којима су значајнији: оштећени 

изолатори, метални делови стубова и мање 

количине отпада од коришћених материјала, 
који се мора адекватно одлагати у одређене 

контејнере и рециклирати (у зависности од 

врсте материјала). 
 Ако се приликом ископавања темеља 

наиђе на археолошко налазиште, потребно је 

пре свих даљих радова затражити посебне 
услове заштите од надлежног Завода за 

заштиту споменика културе. 

 Током експлоатације далековода нема 

појаве отпадних материја, које би нарушиле 
квалитет животне средине.  

 Надземни водови емитују нејонизујуће 

зрачење, али на основу резултата прорачуна 
електричног поља и магнетне индукције, која 

су вршена за постројења 110 kV, за максимална 

струјна оптерећења на растојању од 30 m, може 

се проценити да ће бити ниже од границе 
излагања за јавну безбедност. Као контролну 

меру заштите животне средине, препоручује се 

прво мерење нејонизујућег зрачења у току 
пробног рада. 

 Статички електрицитет индукован у 

околини високонапонских објеката може да 
буде извор непријатности за човека, али и 

живот човека може да буде угрожен додиром 

или недозвољеним приближавањем 

високонапонским објектима. Дугорочни 
ефекти излагања електромагнетном пољу 

ниског интензитета нису довољно проучени. 

 Градијенти електричних и магнетних 
поља и индукованих струја су ограничени 
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законском регулативом, као и препорукама ЕU. 

Правилником о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник 

РС“, број 104/09) утврђене су границе за зоне 

повећане осетљивости, али на предметном 
коридору нема објеката за које је прописана 

повећана осетљивост, што је постигнуто 

адекватним лоцирањем трасе. 

 Негативан утицај далековода 
рефлектује се и кроз појаву одређеног нивоа 

буке. Извор буке у околини далековода је 

познати феномен „короне” (локални 
електрични пробој ваздуха). Јачина настале 

буке зависна је од напонског нивоа и 

временских услова, а најјача бука јавља се када 

пада киша.  
 Далеководи су иначе углавном тихи 

током сувих периода. За предметни далековод 

110 kV, према домаћим и светским искуствима, 
мерења су показала да ниво буке највише може 

износити око 40 dB, што не прелази дозвољене 

вредности прописане Уредбом о индикаторима 
буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС”, број 75/10). 
 Као основ за праћење утицаја на 

животну средину, потребно је успоставити 

мониторинг параметара, који карактеришу 
електромагнетно поље, одмах по пуштању 

објекта у рад, у складу са Законом о заштити 

од нејонизујућих зрачења („Службени гласник 
РС“, број 36/09), односно Правилником о 

границама излагања нејонизијућим зрачењима 

(„Службени гласник РС“, број 104/09).  

 Имајући у виду да је у питању 
далековод кога чине проводници, заштитно 

уже  и друга опрема у функцији заштите,  на 

стубовима и који је планиран у коридорима 
постојећих надземних водова, не очекује се 

нарушавање  пејзажних карактеристика 

простора.  

 На предметном далеководу постоји 
веома мала вероватноћа за појаву акцидената. 

Најтежи акцидент је рушење стуба и кидање 

проводника под напоном, што може 
проузроковати велико оптерећење ветра, леда и 

снега и евентуално удар возила или авиона. 

 Због сигурности од акцидената, 
пројектима се морају предвидети одговарајуће 

мере заштите, које се односе на механичку 

сигурност елемената далековода у наведеним 

ситуацијама, обележавање далековода, избор 
погодних локација за стубове у односу на 

геомеханичке особине тла и др. 

 Предвидети санирање локације, 
уколико приликом извођења грађевинских 

радова или у току експлоатације дође до 

хаваријског изливања уља, мазива или горива, 
односно уколико услед неправилне 

манипулације нафтом и њеним дериватима, 

приликом коришћења грађевинских машина и 
других постројења, прања возила и 

механизације изван за то предвиђених и 

уређених места, неадекватно уређеног 

градилишта и другим активностима које се не 
спроводе по препорукама техничких мера 

заштите у току изградње, дође до загађења река 

и других водотока и околног тла. 
 У том смислу, морају се предвидети 

одговарајуће мере санације и спречавања 

ширења загађења, мере заштите живог света 

водотока и мере рекултивације земљишта, 
заменом и затрављивањем. 

 Све активности и радове потребно је 

изводити уз сагласност Покрајинског завода за 
заштиту природе. 

 Пре подношења захтева за издавање 

одобрења за изградњу објеката који подлежу 
процени утицаја на животну средину, 

Инвеститор је у обавези да се обрати 

надлежном органу за заштиту животне средине 

ради одлучивања о потреби израде студије  о 
процени утицаја  на животну средину у складу 

са Законом о процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС “, бр. 135/04 и 
36/09).   
 

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ 

ДЕЈСТАВА 
 

 10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
 

 Заштита од елементарних непогода 
подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да 

угрозе здравље и животе људи или да 
проузрокују штету већег обима на простору за 

који се План ради, као и прописивање мера 

заштите за спречавање елементарних непогода 

или ублажавање њиховог дејства. Законом о 
ванредним ситуацијама установљене су 

обавезе, мере и начини деловања, 

проглашавања и управљања у ванредним 
ситуацијама.  

 Подручје обухваћено Планом може 

бити угрожено од: земљотреса, метеоролошких 
појава: атмосферске падавине (киша, град, 

снег), ветрови, атмосферско пражњење, 

пожара, акцидентних ситуација и техничко-

технолошких удеса и ратних разарања.    
 Према подацима Републичког 

сеизмолошког завода, на карти сеизмичког 
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хазарда за повратни период од 475 година, у 

обухвату Плана је утврђен VII-VIII степен 
сеизмичког интензитета према Европској 

макросеизмичкој скали (ЕМС-98).  

 У односу на структуру тј. тип објекта 
дефинисане су класе повредивости, односно 

очекиване деформације. За VII степен сматра 

се да ће се у смислу интензитета и очекиваних 

последица манифестовати „силан земљотрес“, 
а за VIII степен „штетан земљотрес“.  

 Хоризонталне силе од сеизмичких 

удара не сматрају се меродавним оптерећењем 
за статички прорачун стубова далековода. Како 

далеководи нису категорисани Правилником за 

грађевинске конструкције („Службени гласник 

РС“, бр. 89/19, 52/20 и 122/20) за изградњу 
објеката на сеизмичким подручјима, то се за 

стубове далековода не врши прорачун на 

дејство сеизмичких сила.  
 Појава града је најчешћа у периоду од 

априла до септембра. Заштиту од града 

обезбеђују лансирне (противградне) станице, 
са којих се током сезоне одбране од града 

испаљују противградне ракете. У оквиру 

обухвата Плана, а унутар заштитне зоне од 500 

m, нема изграђених лансирних станица.    
 Најучесталији ветрови на посматраном 

подручју дувају из источног односно 

североисточног правца и северозападног 
правца. Најчешћи ветрови имају истовремено и 

највеће средње брзине које се крећу у 

дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s. Основне мере 
заштите од ветра су дендролошке мере које су 

планиране као ветрозаштитни појасеви уз 

саобраћајнице. 

 Због сигурности од акцидената, 
пројектима се морају предвидети одговарајуће 

мере заштите, које се односе на механичку 

сигурност елемената далековода у наведеним 
ситуацијама, обележавање далековода, избор 

погодних локација за стубове у односу на 

геомеханичке особине тла и др. 

 Проводници, као саставни део 
далековода биће постављени на челично-

решеткасте стубове, који ће се постављати на 

армирано-бетонске темеље (који ће бити 
одређени пројектом за извођење). Стубови 

надземних водова морају се учврстити у тлу 

тако да буде обезбеђена довољна стабилност и 
спречено недозвољено помицање стубова при 

предвиђеном оптерећењу. Поред 

геомеханичких карактеристика тла, узимају се 

у обзир и силе које дејствују на делове 
конструкције испод површине тла (притисак 

тла, трење, узгон и слично). 

 Заштита објеката од атмосферског 
пражњења обезбеђује се извођењем 

громобранске инсталације у складу са 

одговарајућом законском регулативом.   
 Настајање пожара, који могу 

попримити карактер елементарне непогоде, не 

може се искључити без обзира на све мере 
безбедности које се предузимају на плану 

заштите. Планирани објекти морају имати 

адекватно изведене инсталације за заштиту 

објеката од пожара и атмосферског пражњења, 
у складу са Законом о заштити од пожара и 

правилницима који уређују заштиту од пожара.  

 Заштита од пожара се обезбеђује:  
- oбезбеђивањем услова за рад ватрогасне 

службе (приступних путева и пролаза за 

ватрогасна возила); 

- поштовањем прописа при пројектовању и 
градњи објеката (безбедносни појасеви 

између објеката, којима се спречава 

ширење пожара и експлозије, као и 
сигурносна удаљеност између објеката); 

 у складу са Законом о заштити од 

пожара, правилницима и важећим техничким 
прописима који уређују ову област. 

 Заштита од пожара обухвата скуп мера 

и радњи нормативне, организационо техничке, 

превентивне, образовне и друге природе 
предвиђених законима и прописима Закон о 

заштити од пожара, Правилник о техничким 

нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења („Службени лист 

СРЈ“, број 11/96), Правилник о техничким 

нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона 

1kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 

65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), 

Правилник о техничким мерама за погон и 
одржавање електроенергетских постројења и 

водова („Службени лист СРЈ“, број 41/93), 

Правилник о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројења од 

пренапона („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/71 и 

44/76), Правилник о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ“, 

број  74/90), Правилник о техничким 

нормативима за уземљење електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000 V 

(„Службени лист СРЈ“, број 61/95) и Законом о 

заштити од нејонизујућих зрачења („Службени 
лист РС“, број 36/09) и одговарајућих 

подзаконских аката. 

 Такође, неопходно је да надлежни 

орган у процедури издавања локацијских 
услова, за објекте који су обухваћени Плана, 

прибави посебне услове у погледу мера 

заштите од пожара и експлозија од 
Министарства унутрашњих послова (Управе и 
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Одељења у саставу Сектора за ванредне 

ситуације). 
 

10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ 

/ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ 
 

 На предметном објекту постоји мала 

вероватноћа за појаву акцидената. Најтежи 

акцидент је рушење стуба и кидање 

проводника под напоном, што може бити 
проузроковано великим оптерећењем ветра, 

леда и снeга.  

 Због сигурности од акцидента, 
техничком документацијом се морају 

предвидети одговарајуће мере заштите, које се 

односе на механичку сигурност елемената 
далековода у наведеним ситуацијама. 

 Према подацима Министарства заштите 

животне средине на простору обухвата Плана 

нема евидентираних севесо постројења 
/комплекса.  

 У случају изградње нових севесо 

постројења, а у складу са Правилником о 
садржини политике превенције удеса и 

садржини методологије израде Извештаја о 

безбедности и Плана заштите од удеса 

(„Службени гласник РС“, број 41/10), као 
полазни основ за идентификацију повредивих 

објеката разматра се удаљеност од минимум 

1000 m од границе севесо постројења, односно 
комплекса, док се коначна процена ширине 

повредиве зоне-зоне опасности, одређује на 

основу резултата моделовања ефеката удеса. 
 

 10.3. МЕРЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА 

ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО 
 

 Део трасе далековода, између угаоних 
стубова бр.13 и 14, пролази поред аеродрома 

LYZR Зрењанин/Ечка и налази се у правцу 

полетно-слетне стазе на растојању од       3000 
m од прага. За аеродром референтног кода 2Б, 

чија је прилазна површина за ограничење 

препрека под нагибом од 4 % и дужине 2500 m, 
то је довољно растојање за безбедно одвијање 

ваздушног саобраћаја, с обзиром да ће 

просечна висина стубова бити 35 m, а 

максимална 45 m. 
 У процесу прибављања локацијских 

услова, израде техничке документације и 

добијања грађевинске дозволе, Директорат 
цивилног ваздухопловства Републике Србије 

ће, на захтев Инвеститора, уз достављање 

географских координата преломних стубова 
далековода, висине свих стубова и надморске 

висине кота терена на којим се налазе, издати 

решење којим се потврђује да изградња 

далековода на одређеној локацији не утиче на 

одржавање прихватљивог нивоа безбедности 

ваздушног саобраћаја и евентуално дати услове 
о начину обележавања стубова и проводника 

далековода, као о позицију тих стубова. 
   
 10.4. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА 
 

 За простор који је предмет израде 

Плана нема посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране земље коју 
прописујe надлежни орган. 
 

 11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА 

СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 

ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

 Овим Планом нису планиране 

површине јавне намене (јавне површине и 

објекти јавне намене за које се утврђује јавни 

интерес), као ни други објекти за јавно 
коришћење, којима је неопходно обезбедити 

приступачност особама са инвалидитетом, 

деци и старим особама.  
  

12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ 

ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

 Овим Планом није планирано 
грађевинско земљиште за потребе изградње 

далековода. 
 

 II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

 1. ЗАШТИТНИ ПОЈАС 

ДАЛЕКОВОДА 110 kV 
 

 1.1. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА 

ИЗГРАДЊУ 110 kV ДАЛЕКОВОДА НА 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ И 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  
 

- Стубови далековода ће се градити у 

извођачком појасу; 
- грађевинска линија за изградњу темеља 

стубова далековода дефинисана је линијом 

извођачког појаса; 
- далековод пројектовати и градити на основу 

Правилника о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона 1kV до 400kV; 
- проводници, као саставни део далековода 

биће постављени на челично-решеткасте 

стубове, типа јела; 
- стубови ће бити угаоно-затезни и носећи; 

- стубове по могућности постављати на 

границама парцела, ради што мањег 
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онемогућавања пољопривредних 

активности; 
- стубове постављати на  мин. 5 m од 

пољских путева, а у изузетнон случају на 3 

m; 
- стубови ће се постављати на армирано-

бетонске темеље, који ће бити одређени 

пројектом за грађевинску дозволу у складу 

са Правилником о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона 1kV до 400kV;  

- за темеље стубова неће се образовати 
грађевинско земљиште, односно формирати 

парцела у складу са Чланом 69. Став. 4. 

Закона о планирању и изградњи; 

- максимална висина стубова ће бити до 43 m, 
а тачна висина биће одређена пројектом за 

грађевинску дозволу, узимајући у обзир 

сигурносна растојања при преласку и 
укрштању са осталим инфраструктурним 

објектима, конфигурацију терена, 

геомеханичке особине тла, употребу 
земљишта и др; 

- прелиминарни положај угаоно–затезних 

стубова је дат овим  Планом, а тачан 

положај биће дефинисан пројектом за 
грађевинску дозволу; 

- простор за стубна места угаоно-затезних и 

носећих стубова се обезбеђује у оквиру 
регулације извођачког појаса, у складу са 

Планом; 

- прибављање земљишта за изградњу 
стубних места далековода вршити у складу 

са Законом о планирању и изградњи и 

посебним законом; 

- за потребе изградње далековода, користиће 
се постојеће саобраћајнице на подручју 

Плана, као и неопходно земљиште у складу 

са Законом о планирању и изградњи члан 
69. став 1, став 9, став 11, став 12 и став 13, 

да се омогућује Инвеститору за изградњу 

објекта право пролаза и превоза преко 

суседног и околног земљишта који је у 
својини других власника ради извођења 

радова у току изградње, када то захтева 

технолошки поступак. Сви власници и 
држаоци суседног и околног земљишта 

дужни су да омогуће несметани приступ 

градилишту и извођење радова за потребе 
изградње електроенергетског објекта; 

- Инвеститор је дужан да власницима или 

држаоцима суседног или околног 

земљишта надокнади штету која буде 
причињена пролазом и превозом. 

 

 

1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 110 kV 

ДАЛЕКОВОДА У ОДНОСУ НА 

ПОСТОЈЕЋУ И ПЛАНИРАНУ 

ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ И 

ОБЈЕКТЕ 
 

 Укрштање, приближавање и паралелно 
вођење планираног 110 kV далековода са 

објектима и инсталацијама решаваће се у 

складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од     

1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 
65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92) и 

издатим условима надлежних предузећа, 

односно власника/корисника објекта. За  ближе 

решавање наведених ситуација, у склопу 
техничке документације далековода ради се 

посебан део или извод из документације на 

који се обезбеђује сагласност надлежног 
власника/корисника конкретног 

објекта/инсталације. Пројекат поред техничког 

решења, по потреби може обухватити и 
прорачун међусобног утицаја у различитим 

режимима и условима рада.  

 Уколико се прописани/захтевани 

услови не могу испунити, инвеститор 
далековода спроводи одговарајуће мере 

техничке заштите, укључујући и могућност, 

привременог или трајног измештања локалних 
инсталација. Извођач радова је у обавези да 

правовремено обавести надлежна предузећа о 

почетку и трајању радова на постављању 

далековода и, по потреби, обезбеди њихов 
надзор. 
 

 Услови приближавања и укрштања 

далековода са саобраћајном 

инфраструктуром: 
 

 - укршај далековода са обилазним путем 
око Зрењанина-Обилазнице, вршити ван зоне  

раскрснице кружног тока, по условима 

укрштања далековода са државним путевима I и 

II реда, а основна планска решења као и 
правила уређења и грађења из Плана  детаљне 

регулације обилазног пута око Зрењанин - 

Обилазнице, („Службени лист града 
Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10) ће се 

примењивати и у делу преклапања са овим 

Планом; 
 - у зони укрштаја далековода са 

предметним државним путевима I и II реда и 

планираним аутопутем, потребно је да се 

стубови далековода поставе на растојању 
(мерено од спољне ивице земљишног појаса 
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пута) које не може бити мање од висине стуба 

далековода; 
 - укрштање далековода са путем по 

могућности требало би да буде под углом од 

90°; 
 - сигурносна висина далековода изнад 

коловоза јавног пута је минимално 7,0 m 

(мерено од највише коте коловоза до ланчанице 

далековода), при најнеповољнијим 
температурним условима; 

 - у случају паралелног вођења 

далековода са предметним државним путевима I 
и II реда и планираним аутопутем, потребно је 

да се стубови поставе на растојању (мерено од 

спољне ивице земљишног појаса пута) које не 

може бити мање од висине стуба далековода; 
 - заштитне ширине (заштитни појас и 

појас контролисане изградње5) утврђене су 

Законом о путевима и износе за: 
  а) аутопут   40 m 

  б) државни пут I редa  20 m 

  в) државни пут II реда  10 m 
   г) општински пут   5 m 

 - на месту укрштања са железничком 

пругом минимална сигурносна висина 110 kV 

далековода не сме бити мања од 14  m, мерено 
од горње ивице шине до најниже тачке 

проводника далековода; 

 - најближа ивица темеља далековода 110 
kV треба да буде на удаљености од минимум 25 

m мерено од осовине пружних колосека на 

местима укрштаја са железничким пругама и 
изван граница железничког земљишта; 

 - инвеститор је у обавези да се 

придржава одредаба, техничких услова и 

прописа важећих закона и правилника за ову 
врсту објеката, при пројектовању, 

реконструкцији и експлоатацији, а такође је у 

обавези да прибави предвиђене сагласности 
одобрења надлежних органа како је дефинисано 

планском документацијом или урбанистичко 

техничким условима. 
 

 Услови приближавања и укрштања 

далековода са водним објектима и 

инфраструктуром: 
 

- код паралелног вођења и укрштања са 

водним објектима, стубове далековода   

лоцирати ван водног земљишта, тако да се 
не угрози, нити спречи природно 

одводњавање терена; 

                                                
5
  Заштитни појас пута (ЗПП) је површина мерена од спољне ивице 

земљишног појаса пута, док је појас контролисане изградње (ПКИ) 

површина од границе заштитног појаса на спољну страну. ЗПП=ПКИ. 

Ивицом земљишног појаса сматра се крајња тачка попречног профила 

пута. 

- на небрањеном, плављеном терену, темељи 

стубова далековода потребно је да буду 
специјално надвишени и рачунати за 

плављен терен; 

- стубови далековода морају бити удаљени 
мин. 10,0 m од ивице канала, мерено 

управно на осовину канала; 

- подземни објекти морају бити укопани 

мин. 1,0 m испод површине терена због 
оптерећења од тешке грађевинске 

механизације која одржава канал; 

- укрштање са водотоцима извести што је 
могуће ближе углу од 90°, а не мање од 

30°; 

- сви надземни делови електроенергетског 

објекта у зони водног земљишта морају 
обезбедити појачану механичку и 

електричну сигурност; 

- -у зони укрштања са каналима, висина 
надземног вода у распону стубова треба да 

је мин. 9,0 m изнад терена плус сигурносна 

висина. Ова висина, која је нешто већа од 
висине регулисане Правилником о 

техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 

називног напона 1kV до 400kV, је потребна 
како би се омогућио несметан рад 

механизације за одржавање каналске 

мреже; 
- минимална, сигурносна висина проводника 

изнад коте макс. водостаја канала Бегеј при 

укрштању треба да буде мин.15,0 m; 
- укрштање и паралелно вођење са 

комуналном инфраструктуром 

(инсталације водовода и канализације) у 

грађевинском подручју града Зрењанина, 
изводи се у свему према условима од 

надлежног предузећа, на мин. растојању 1 

m од цевовода; 
- забрањено је у водотоке испуштати било 

какве воде, осим условно чистих 

атмосферских. Уколико се планира 

испуштање осталих отпадних вода у 
водотоке, морају се обавезно комплетно 

пречистити (предтретман, примарно, 

секундарно или терцијарно), тако да 
задовољавају прописане граничне 

вредности Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12  

и 1/16) и прописане вредности квалитета 

ефлуента како се не би нарушило 
одржавање квалитета воде реципијента (II 

класе воде) у складу са Уредбом о 

граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у површинским и 
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подземним водама и седименту и роковима 

за њихово достизање („Службени гласник 
РС“, број 50/12). 

 

 Услови приближавања и укрштања 

далековода са електроенергетском 

инфраструктуром: 
 

 Укрштање високонапонског вода са 

другим високонапонским водом и њихово 
међусобно приближавање: 

- сигурносна висина вода износи 2,5 m, а 

сигурносна удаљеност 1,0 m. Ови услови 
морају бити испуњени и кад на горњем 

воду има додатног оптерећења, а на доњем 

воду нема; 
- вод вишег напона поставља се, по 

правилу, изнад вода нижег напона; 

- горњи вод мора се изградити са 

електрично појачаном изолацијом; 
- најмања међусобна удаљеност 

проводника паралелних водова мора 

бити једнака удаљености D из чл. 30. и 
32. Правилника о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног 

напона 1kV до 400kV. При највећем 
отклону проводника једног вода због 

дејства ветра, мора се проверити да 

међусобна удаљеност проводника 
паралелних водова није мања од 

сигурносних размака за виши напон, с 

тим да не сме бити мања од 70 cm кад 
проводници другог вода нису отклоњени. 

 

 Укрштање високонапонског вода са 

нисконапонским водом и њихово међусобно 

приближавање: 
 

- прелазак нисконапонског вода преко 

високонапонског вода није дозвољен; 
- сигурносна висина вода износи 2,5 m, а 

сигурносна удаљеност 2,0 m; 

- горњи вод мора се изградити са електрично 
појачаном изолацијом; 

- изнад нисконапонских проводника морају 

се поставити два обострано уземљена 

сигурносна ужета чија рачунска сила 

кидања (механичка чврстоћа) износи 

најмања 1000 daN; 
- заштитна ужад изнад нисконапонских 

водова не морају се постављати ако су за 

високонапонски вод испуњени следећи 
услови: 

- да је изолација у распону укрштања 

електрично и механички појачана; 

- да нормално дозвољено напрезање не 
прелази 1/3 прекидне чврстоће проводника 

и заштитне ужади; 

- да је распон укрштања ограничен носећим 
стубовима, а сигурносна висина износи 

најмање 2 m и кад у прелазном распону 

постоји додатно оптерећење, a у суседним 

распонима нема додатног оптерећења на 
проводницима и заштитној ужади; 

- најмања међусобна удаљеност проводника 

паралелних водова мора бити једнака 
удаљености D из чл. 30. и 32. Правилника о 

техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 
називног напона 1kV do 400kV; 

- при највећем отклону проводника једног 

вода због дејства ветра мора се проверити 

да међусобна удаљеност проводника 
паралелних водова није мања од 

сигурносног  размака за виши напон, с тим 

да не сме бити мања од 70 cm кад 
проводници другог вода нису отклоњени; 

- нисконапонски вод мора се опремити 

одводницима пренапона на почетку и на 
крају деонице вода која је на заједничким 

стубовима са високонапонским водом, као 

и на сваком евентуалном огранку. 
 

 Услови приближавања и укрштања 

далековода са термоенергетском 

инфраструктуром: 
 

 Према Правилнику о условима за 

несметан и безбедан транспорт природног гаса 

гасоводима притиска већег од 16 bar 
(„Службени гласник РС“, број 37/13, 87/15), 

минимална растојања подземних гасовода од 

надземне електроенергетске мреже и стубова 

далековода су: 

 
 

Називни напон паралелно вођење (m) при укрштању (m) 

35 kV < U ≤ 110 kV    20    10 

 

- минимално растојање се рачуна од темеља 

стуба далековода и уземљивача; 
- стубови далековода не могу се постављати 

у експлоатационом појасу гасовода; 

- на укрштању гасовода са далеководима, 

угао осе гасовода према тим објектима 

мора да износи између 60° и 90°. Угао 
укрштања на местима где је то технички 

оправдано, дозвољено је смањити на 
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минимално 60°, уз сагласност оператора 

транспортног система; 
- Приликом извођења било каквих радова 

потребно је да се радни појас формира 

тако да тешка возила не прелазе преко 
гасовода на местима где није заштићен. 

 

 Према Правилнику о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16 barа 

(„Службени гласник РС“, број 86/15), 

минимална растојања надземне 
електроенергетске мреже и стубова далековода 

од подземних гасовода од су: 

 

Називни напон паралелно вођење (m) при укрштању (m) 

35 kV < U    15    10 

  

Минимално хоризонтално растојање се 

рачуна од темеља стуба далековода, при чему 
се не сме угрозити стабилност стуба. 

 Пошто се планирани 110 kV  далековод 

укршта са постојећим гасоводима потребно је 

да се уради Студија утицаја далековода на 
гасовод која ће се доставити ЈП „Србијагас“ на 

увид. 

 

Услови приближавања и укрштања 

далековода са електронском 

комуникационом инфраструктуром: 
 

- на местима укрштања далековода са 

електронским комуникационим каблом, 
најмање растојање стуба далековода од 

постојећег електронског комуникационог 

кабла треба да буде 10 m. Ако се наведено 
минимално растојање не може постићи 

потребно је применити заштитне мере у 

складу са Правилником о захтевима за 
утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и 

припадајућих средстава, радио-коридора и 

заштитне зоне и начину извођења радова 
приликом изградње објеката („Службени 

гласник РС“, број 16/12); 

- код укрштања надземног електронског 
комуникационог вода и надземног 

електроенергетског вода, хоризонтална 

пројекција растојања најближег стуба који 

носи електронски комуникациони вод 
треба да буде најмање једнака висини 

стуба на месту укрштања увећана за 3 m; 

- ако је у питању оптички кабл не разматра 
се индуктивни утицај надземног 

електроенергетског вода;  

- стубови далековода се не могу градити у 
радио-релејним коридорима система 

електронских комуникација; 

- за удаљености далековода од радио 

центара и радио коридора у циљу заштите 
истих, поштовати Правилник о захтевима 

за утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и 
припадајућих средстава, радио-коридора и 

заштитне зоне и начину извођења радова 

приликом изградње објеката. 
 

 1.3. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ  
 

 Прикључење далековода на 

електроенергетску мрежу врши се у 
трансформаторској станици 220/110 kV 

„Зрењанин 2“  и у планираној 

трансформаторској станици 110/20 kV 
„Перлез“  у складу са техничким прописима. 
 

 1.4 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ГРАЂЕВИНСКОМ 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

ВАНГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

НАСЕЉА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ 

ПЛАНИРАНОГ 110 kV ДАЛЕКОВОДА  
 

 За све активности грађења 

/реконструкције објеката на грађевинском 

земљишту у грађевинском подручју града 
Зрењанина у заштитном и извођачком појасу 

далековода примењиваће се План генералне 

регулације „Граднулица“ у Зрењанину 

(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 08/15 и 
14/18), План генералне регулације „Доља“ у 

Зрењанину („Службени лист града  

Зрењанина“, бр. 15/15 и 32/19) и План детаљне 
регулације обилазног пута око Зрењанина-

Обилазнице („Службени лист града 

Зрењанина“, бр. 21/10 и 22/10), а све 

активности грађења/реконструкције објеката на 
грађевинском земљишту ванграђевинском 

подручју насеља Просторни план града 

Зрењанина („Службени лист града  
Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15) и Просторног 

плана подручја посебне намене мреже 

коридора саобраћајне инфраструктуре на 
основном правцу ДП првог реда бр. 24 

(„Службени лист АПВ“, број 19/17). 

 У грађевинском подручју града 

Зрењанина и грађевинском земљишту 
ванграђевинског подручја насеља, у заштитном 

и извођачком појасу далековода, могу се 
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градити објекти и изводити други радови у 

складу са важећим планским документима и 
следећим условима:  

- у зони грађевинског земљишта, у 

заштитном појасу 30 m обострано дуж 
централне осе коридора далековода, 

односно извођачком појасу 10 m обострано 

дуж централне осе коридора далековода, не 

могу се градити објекти, изводити други 
радови нити засађивати дрвеће и друго 

растиње, испод, изнад или поред 

енергетског објекта (далековод), супротно 
Закону о енергетици, Правилнику о 

техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 

називног напона 1kV до 400kV, техничким 
и другим прописима;  

- свака градња у близини 110 kV далековода 

условљена је Законом о енергетици 
(„Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/18 

и 40//21), Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 

52/21), Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног 

напона од 1 kV до 400 kV, („Службени 
лист СФРЈ" број 65/88 и „Службени лист 

СРЈ" број 18/92), Правилником о 

техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног 

напона изнад 1000 V („Службени лист 

СФРЈ" бр. 4/74 и 13/78 и „Службени лист 

СРЈ“ број 61/95), Правилником о 
техничким нормативима за уземљење 

електроенергетска постројења називног 

напона изнад 1000 V („Службени лист 
СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од 

нејонизујућих зрачења („Службени гласник 

РС" број 36/09) са припадајуfiим 

правилницима, од којих посебно издвајамо: 
Правилник о границама нејонизујућим 

зрачењима („Службени гласник РС", број 

104/09) и Правилник о изворима 
нејонизујуfiих зрачења од посебног 

интереса, врстама извора, начину и 

периоду њиховог испитивања („Службени 
гласник РС", број 104/09); 

- СРПС N.CО.105 Техничким условима 

заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења 
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 

„Службени лист СФРЈ“, број 68/86); 

- СРПС N.CО.101 - Заштитом 
телекомуникационих постројења од 

утицаја електроенергетских постројења - 

Заштита од опасности („Службени лист 
СФРЈ“, број 68/88); 

- СРПС N.CО.102 - Заштитом 

телекомуникационих постројења од 
утицаја електроенергетских постројења - 

Заштита од сметњи („Службени лист 

СФРЈ“, број 68/86);  

- „SRPS N.CО.104 - Заштита 
телекомуникационих постројења од 

утицаја електроенергетских постројења - 

Увођење телекомуникационих водова у 
електроенергетска постројења („Службени 

лист СФРЈ", број 68/88); 

- приликом извођења било каквих 

грађевинских радова, нивелације терена, 
земљаних радова и ископа у близини 

далековода ни на који начин се не сме 

угрозити статичка стабилност стубова 
далековода. Терен испод далековода се не 

сме насипати; 

- приликом извођења радова, као и касније 
приликом експлоатације објеката, потребно 

је придржавати се свих мера безбедности и 

здравља на раду, а посебно сигурносних 

растојања до проводника под напоном - 
препоручено 5,0 m за далеководе 110 kV, у 

супротном потребно је благовремено 

затражити искључење далековода; 
- неприступачни део објекта мора бити на 

минималној удаљености 3,0 m од 

високонапонског вода; 
- приступачни део објекта мора бити на 

минималној удаљености 4,0 m од 

проводника  високонапонског вода, а 

минимална висина од објекта до вода мора 
бити 5,0 m; 

- у случају објеката са запаљивим кровом 

минимална удаљеност мора бити 4,0 m од 
проводника високонапонског вода, а 

минимална висина од објекта до вода мора 

бити 12,0 m; 

- забрањено је складиштење лако запаљивог 
материјала у заштитном и извођачком 

појасу далековода; 

- спортска игралишта морају бити удаљена 
минимално 12,0 m од проводника 

високонапонског вода; 

- забрањено је коришћење воде у млазу 
уколико постоји опасност да се млаз воде 

приближи мање од 5,0 m од проводника 

далековода напонског преноса 110 kV; 

- нисконапонске, телефонске прикључке, 
прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају 

укрштања са далеководом; 



29. јун 2021. год.                 Број 16            Службени лист града Зрењанина                Страна 477  

 

- све металне инсталације (електро-

инсталације, грејање и друго) и други 
метални делови (ограде и друго) морају 

бити прописно уземљени. Нарочито водити 

рачуна о изједначавању потенцијала; 
- за све активности грађења/реконструкције 

објеката у заштитном и извођачком појасу 

далековода потребно је прибавити 

сагласност/услове надлежног оператора 
преносног система електричне енергије, ЈП 

„Електромрежа Србије”. 
 

 1.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ 
 

 За све активности грађења 

/реконструкције објеката на пољопривредном 

земљишту у заштитном и извођачком појасу 

далековода примењиваће се Просторни план 
града Зрењанина („Службени лист града  

Зрењанина“, бр. 11/11 и 32/15). 

 У зони пољопривредног земљишта, у 
заштитном и извођачком појасу далековода, 

могу се градити објекти и изводити други 

радови засађивати дрвеће и друго растиње у 

складу са важећим планским документима и 
следећим условима:  

- у зони пољопривредног земљишта, у 

заштитном појасу 30 m обострано дуж 
централне осе коридора далековода, 

односно извођачком појасу 10 m обострано 

дуж централне осе коридора далековода, не 
могу се градити објекти, изводити други 

радови нити засађивати дрвеће и друго 

растиње, испод, изнад или поред 

енергетског објекта (далековод), супротно 
Закону о енергетици, Правилнику о 

техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова 
називног напона 1kV до 400kV, техничким 

и другим прописима;  

- свака градња у близини 110 kV далековода 
условљена је Законом о енергетици 

(„Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/18 

и 40/21), Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 
52/21), Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона 

од 1 kV до 400 kV, („Службени лист СФРЈ" 
број 65/88 и „Службени лист СРЈ" број 

18/92), Правилником о техничким 

нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 V 

(„Службени лист СФРЈ" бр. 4/74 и 13/78 и 

„Службени лист СРЈ“ број 61/95), 
Правилником о техничким нормативима за 

уземљење електроенергетска постројења 

називног напона изнад 1000 V („Службени 
лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити 

од нејонизујућих зрачења („Службени 

гласник РС" број 36/09) са припадајуfiим 

правилницима, од којих посебно издвајамо: 
Правилник о границама нејонизујућим 

зрачењима („Службени гласник РС", број 

104/09) и Правилник о изворима 
нејонизујуfiих зрачења од посебног 

интереса, врстама извора, начину и 

периоду њиховог испитивања („Службени 

гласник РС", број 104/09); 
- СРПС N.CО.105 Техничким условима 

заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења 
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 

„Службени лист СФРЈ“, број 68/86); 

- СРПС N.CО.101 - Заштитом 
телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења - Заштита 

од опасности („Службени лист СФРЈ“, број 

68/88); 
- СРПС N.CО.102 - Заштитом 

телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења - Заштита 
од сметњи („Службени лист СФРЈ“, број 

68/86)  

- „SRPS N.CО.104 - Заштита 
телекомуникационих постројења од 

утицаја електроенергетских постројења - 

Увођење телекомуникационих водова у 

електроенергетска постројења („Службени 
лист СФРЈ", број 68/88); 

- приликом извођења било каквих 

грађевинских радова, нивелације терена, 
земљаних радова и ископа у близини 

далековода ни на који начин се не сме 

угрозити статичка стабилност стубова 

далековода. Терен испод далековода се не 
сме насипати; 

- приликом извођења радова, као и касније 

приликом експлоатације објеката, потребно 
је придржавати се свих мера безбедности и 

здравља на раду, а посебно сигурносних 

растојања до проводника под напоном - 
препоручено 5,0 m за далеководе 110 kV,  у 

супротном потребно је благовремено 

затражити искључење далековода; 

- неприступачни део објекта мора бити на 
минималној удаљености 3,0 m од 

високонапонског вода; 

- приступачни део објекта мора бити на 
минималној удаљености 4,0 m од 
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високонапонског вода, а минимална висина 

од објекта до вода мора бити 5,0 m; 
- забрањено је складиштење лако запаљивог 

материјала у заштитном појасу далековода; 

- забрањено је коришћење воде у млазу 
уколико постоји опасност да се млаз воде 

приближи мање од 5,0 m од проводника 

далековода напонског преноса 110 kV; 

- нисконапонске, телефонске прикључке, 
прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају 

укрштања са далеководом; 
- забрањује се коришћење возила и 

механизације чије компоненте у раду 

крајњим тачкама прилазе енергетском 

објекту преносног система ближе од пет 
метара, без присуства представника 

оператора тог система; 

- све металне инсталације (електро-
инсталације, грејање и друго) и други 

метални делови (ограде и друго) морају 

бити прописно уземљени. Нарочито водити 
рачуна о изједначавању потенцијала; 

- за све активности грађења/реконструкције 

објеката у заштитном и извођачком појасу 

далековода потребно је прибавити 
услове/сагласност надлежног оператора 

преносног система електричне енергије, 

„Електромрежа Србије“ АД. 
 

 2. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА  
 

 Геолошки завод Србије обавља основна 

геолошка истраживања и друга геолошка 

истраживања, као и послове примењених 

геолошких истраживања од важности за 
Републику Србију, у складу са Законом о 

рударству и геолошким истраживањима. 

 Основна геолошка истраживања су 
послови од јавног интереса које изводи 

Геолошки завод Србије, које на територији 

АПВ доноси Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај, као 

надлежни орган.  

 Примењена геолошка истраживања 

обухватају истраживања која се изводе ради 
утврђивања минералних ресурса и резерви и 

инжењерскогеолошких и хидрогеолошких 

услова њихове експлоатације, хидрогеолошка 
истраживања за потребе коришћења и заштите 

ресурса и резерви подземних вода и 

геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-

геотехничка и хидрогеолошка истраживања 
геолошке средине за потребе просторног и 

урбанистичког планирања, пројектовања и 

изградње грађевинских, рударских и других 

објеката, заштите животне средине и 

природних добара и објеката геонаслеђа, 
санације и рекултивације терена, укључујући и 

подземна складишта гаса и других материја, 

издвајања повољних геолошких формација и 
структура, као и исцрпљених лежишта 

минералних сировина за складиштење 

природног гаса и/или CO2. 

 Примењена инжењерско-геолошка-
геотехничка истраживања обавезно се врше за 

потребе просторног и урбанистичког 

планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских и других објеката ради 

дефинисања инжењерско-геолошких-

геотехничких услова изградње и/или санације, 

као и других карактеристика геолошке 
средине. 

 Уз пројекат за грађевинску дозволу, 

зависно од врсте и класе објекта, прилаже се 
елаборат о геотехничким условима изградње, 

израђен према прописима о геолошким 

истраживањима. За подручје обухвата Плана 
нема детаљних података о инжењерско-

геолошким истраживањима. 

 Постојећа намена површина на 

предметном локалитету је пољопривредно 
земљиште, водно земљиште водотока Бегеј и 

канала и грађевинско земљиште у 

грађевинском подручју града Зрењанина, 
планирано за рад, утилитарно зеленило, 

заштитно зеленило и саобраћајне површине и 

грађевинско земљиште ванграђевинског 
подручја насеља, које чини постојећи и 

планирани инфраструктурни објекти и 

коридори. 

 Према евиденцији Покрајинског 
секретаријата за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај, за подручје обухвата Плана нису 

извршена примењена инжењерско-геотехничка 
истраживања. 

 Инжењерскогеолошке карактеристике 

подручја обухваћеног Планом су резултат 

постојеће геолошке грађе терена као основног 
предуслова и деловања других физичких 

фактора.  

 Анализа инжењерскогеолошких 
карактеристика на подручју обухвата Плана је 

извршена на основу Геолошке и Инжињерско-

геолошке карте Републике Србије, размере 
1:300 000. 

 С обзиром да се највећи део подручја 

третираног Планом (Града Зрењанина), налази 

на простору новобечејско-зрењанинске лесне 
терасе, у узаном појасу протеже се напуштено 

речно корито, а мањим делом  (западни) на  

алувијалној равни , у погледу 
инжењерскогеолошких карактеристика 
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представља средину неуједначене 

стишљивости, подложну променама под 
оптерећењем. 

 Генерално, У погледу геолошког и 

геомеханичког састава на подручја 
обухваћеног Планом, заступљени су речно - 

терасни седименти, представљени лесоидно 

прашинастим - песковитим глинама, 

муљевитим прашинама и песковима. 
Представљају комплекс растреситих и меких 

квартарних наслага, знатне дебљине 

неуједначене стишљивости, подложне 
променама и мањим деформацијама под 

оптерећењем. Серија пескова достиже дебљину 

до 200 m, док су квартарне глине дубље 

положене до 300 m. Дилувијални седименти 
представљени су наслагама леса, а алувијални  

речним песковима и муљем. Дебљина речних 

наноса најчешће се креће од 10 до 20 m, а у 
неким деловима достиже и 50 m. 
 

 Подручје новобечејско-зрењанинске 

лесне терасе, представља средину 

неуједначене стишљивости, периодично веома 
оводњену у горњој зони, подложну мањим 

деформацијама под оптерећењем. То су 

лесоидно-барска и слатинаста тла углавном 

високе стишљивости.  
 Ради се о комплексу растреситих и 

меких квартарних наслага, претежно велике 

деформабилности. То су еолске и еолско-
акватичне наслаге, представљене лесоидно-

барским и терасним седиментима (прашинасто 

– песковите глине, муљевите прашине и 

пескова). 
 

 У узаном појасу дуж западне границе 

обухвата Плана простире се напуштено речно 
користо, претежно добро оводњено и слабо 

оцедито, неуједначене стишљивости и велике 

деформабилности .  
 Заступљене су падинске и падинско-

флувијалне наслаге. То су речно-терасни 

седименти престављени лесоидно прашинасто 

– песковитом глином и прашином. 
 У погледу инжењерскогеолошких 

карактеристика, алувијалнa раван је простор 

веома неповољних инжињерскогеолошких 
карактеристика, најчешће добро оводњена 

веома стишљива средина, претежно велике 

деформабилности. Ради се о барским и 
алувијално-барским седиментима, 

представљени прашинастим и муљевитим 

песковима органске глине и тресета. 

Представља комплекс растреситих и меких 
квартарних наслага. 

 Прелазак трасе далековода преко 

истражних простора и лежишта минералних 
сировина са овереним резервама, изискује, 

према члану 66. Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, број 101/15 и 40/21), којим се 

одређује да изградња зграда, јавних путева, 

железничких пруга, канала и других 

саобраћајница, као и електричних водова 
високог напона са одређеним стубовима на 

експлоатационом пољу, као и осталих 

инфраструктурних објеката, прибављање 
претходне сагласности  надлежног 

министарства. Пре издавања локацијских 

услова који се издају у складу са посебним 

прописима за изградњу објеката, прибавља се 
мишљење привредног субјекта који врши 

експлоатацију о предложеном правцу и 

положају ових објеката на експлоатационом 
пољу. Носилац експлоатације који врши 

експлоатацију има право на накнаду стварне 

штете проузроковане изградњом објеката. 
 Према добијеним условима и анализе 

простора, нема ограничења за изградњу 110 kV 

далековода на овом простору, а по 

успостављању заштитног појаса далековода, за 
све активности у заштитном појасу далековода 

морају се прибавити услови и сагласност АД 

„Електромрежа Србије“.  
   
 3. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 
 

 Планска решења и динамика 
реализације изградње 110 kV далековода 

дефинисана је кроз саму концепцију развоја и 

реализацију система. У погледу динамике 

спровођења Плана реализација планираног 
електроенергетског објекта се врши у складу са 

техничком документацијом и начином 

обезбеђивања средстава. 
 

 4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

 План детаљне регулације за далековод 

110 kV ТС Перлез-ТС Зрењанин 2, представља 

плански основ за издавање информације о 

локацији и локацијских услова за изградњу 110 
kV далековода, прибављање земљишта за 

изградњу далековода, као линијског 

инфраструктурног објекта од јавног интереса, 
успостављање заштитног појаса, сходно члану 

53а-57. и члану 69. Закона о планирању и 

изградњи. Тачне позиције стубова далековода 
биће дефинисане пројектом за грађевинску 

дозволу, у складу са правилима грађења из 

овог Плана.  



Страна 480             Број 16                  Службени лист града Зрењанина                    29. јун 2021. год. 

 
 

 Прибављање земљишта за изградњу 

далековода ће се вршити у складу са посебним 
законом. Локације стубова далековода и 

парцеле на којима ће се градити стубови биће 

дефинисане пројектом за грађевинску дозволу. 
Овим Планом, у тачки 3. ПОПИС ПАРЦЕЛА 

И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ, дат 

је попис парцела на којима се може утврдити 
јавни интерес за изградњу 110 kV далековода. 

 У складу са описом обухваћених 

површина (пописом катастарских парцела и 
графичким приказима)  План представља основ 

за: 

- непотпуну експропријацију непокретности 

установљењем привремене или трајне 
службености. Непотпуном 

експропријацијом се обезбеђује простор за 

постављање линијског дела далековода, 
објеката и инсталација конструкције 

стубова далековода, за које по Закону није 

прописана обавеза формирања посебних 
грађевинских парцела. Осим ограничења 

права својине у смислу начина газдовања, 

непотпуном експропријацијом се не мења 

власништво над обухваћеном 
непокретностима. 

 Остале смернице за спровођење Плана 

у складу са одредбама члана 216, 217 и 218. 
Закона о енергетици: 

- енергетски субјект који користи и одржава 

енергетске објекте има право преласка 
преко непокретности другог власника ради 

извођења радова на одржавању, контроли 

исправности објекта, уређаја, постројења 

или опреме, као и извођења других радова 
и употребе непокретности на којој се 

изводе наведени радови само док ти радови 

трају; 
- власник непокретности је дужан да 

омогући приступ енергетским објектима и 

да трпи и не омета извршење радова; 

- енергетски субјект је дужан да надокнади 
штету коју нанесе власнику непокретности 

у току извођења радова, чију висину 

утврђују споразумно; 
- у случају да власник непокретности и 

енергетски субјект не постигну споразум 

одлуку о томе доноси надлежни суд; 
- надлежни орган може наложити 

измештање енергетског објекта само у 

случају изградње објеката саобраћајне, 

енергетске и комуналне инфраструктуре, 
објеката за потребе одбране земље, 

водопривредних објеката и објеката за 

заштиту од елементарних непогода и 
других објеката који се у смислу закона о 

експропријацији сматрају објектима од 

општег интереса, а који се, због природних 
или других карактеристика, не могу 

градити на другој локацији, као и у случају 

изградње објеката и извођења радова на 
експлоатацији рудног блага; 

- у овом случају трошкове измештања 

енергетског објекта, подразумевајући и 

трошкове градње, односно постављања тог 
енергетског објекта на другој локацији, 

сноси инвеститор објекта због чије 

изградње се измешта енергетски објекат; 
- енергетски субјект који обавља делатност 

преноса, односно дистрибуције електричне 

енергије дужан је да спроводи мере 

заштите у складу са овим законом и другим 
техничким прописима; 

- оператор преносног система дужан је да о 

свом трошку редовно уклања дрвеће или 
гране и друго растиње које угрожава рад 

енергетског објекта; 

- власници и носиоци других права на 
непокретностима које се налазе у 

заштитном појасу, испод, изнад или поред 

енергетског објекта не могу предузимати 

радове или друге радње којима се 
онемогућава или угрожава рад енергетског 

објекта без претходне сагласности 

енергетског субјекта који је власник, 
односно корисник енергетског објекта; 

- сагласност из претходне тачке издаје 

енергетски субјект на захтев власника или 
носиоца других права на непокретностима 

које се налазе испод, изнад или поред 

електроенергетског објекта, у року од 15 

дана од дана подношења захтева и садржи 
техничке услове у складу са законом, 

техничким и другим прописима. 

 Током спровођења Плана потребно је 
обезбедити несметано обављање надзора у 

заштитном појасу 110 kV далековода ширине 

60 m, од по 30 m са обе стране од осе 

далековода у складу са утврђеним планским 
решењима. 

 За потребе изградње далековода, 

користиће се постојеће саобраћајнице на 
подручју Плана, као и неопходно 

пољопривредно земљиште у складу са Законом 

о планирању и изградњи члан 69. став 1, став 9, 
став 11, став 12 и став 13, да се омогућује 

Инвеститору за изградњу објекта право 

пролаза и превоза преко суседног и околног 

земљишта који је у својини других власника 
ради извођења радова у току изградње, када то 

захтева технолошки поступак. Сви власници и 

држаоци суседног и околног земљишта дужни 
су да омогуће несметани приступ градилишту 
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и трпе извођење радова за потребе изградње 

електроенергетског објекта. 
 Инвеститор је дужан да власницима 

или држаоцима суседног или околног 

земљишта надокнади штету која буде 
причињена пролазом и превозом. 
 

64 
 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 25.05.2021. 
године, Скупштина града Зрењанин, на 

седници одржаној 29.06.2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ  
 

Члан 1. 
 

Назив планског документа 

 

 У складу са Законом о планирању и 

изградњи, Просторним планом града 
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' 

бр. 11/11 и 32/15) приступа се изради ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ''БАГЉАШ'' У ЗРЕЊАНИНУ (у 

даљем тексту: Измена и допуна Плана).  
  

Члан 2. 
 

Оквирне границе обухвата Плана 
 

 Оквирна граница Измене и допуне 

Плана остаје непромењена. Измене и допуне 

Плана подразумевају измене у текстуалном  и 
графичком делу плана.  

 

Члан 3.  
 

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда, ширег подручја и развојних 

стратегија 
 

Плански основ за израду Измена и 

допуна Плана представља Просторни план 

града Зрењанина (''Службени лист Града 
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15).  

 

  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: 

 

Циљ израде Измена и допуна Плана је 

преиспитивање важећег планског решења, 

обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу, унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, становања и комуналне 

инфраструктуре.  

Измене и допуне подразумевају измене 
у текстуалном  и графичком делу плана. 

Измена и допуна плана односе се на: 

- омогућавање изградње објеката за смештај 
и прераду секундарних сировина, чврстог 

опасног и електронског отпада у радним 

зонама, 
- дефинисање правила уређења и грађења за 

изградњу објеката у оквиру површина за 

спорт и рекреацију, 

- промена намене површина парцела кат. бр. 
14577/214 и 14577/213 КО Зрењанин I из 

намене зона породичног становања у 

намену површине за јавне намене - улице, 
- промена намене површина парцела кат. бр. 

13185/4 КО Зрењанин I из намене радне 

зоне у намену површине за јавне намене - 
улице, 

- исправка регулационе линије реонског 

центра ''Багљаш'', 

- исправка регулационе ширине Улице 
Богдана Теодосина (парцела кат. бр. 

15587/1 КО Зрењанин I),  

- исправка регулационе ширине Улице 9. 
јануара (парцела кат. бр. 9600 КО 

Зрењанин I),  

- дефинисање земљишта за редовну 

употребу објеката, 
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- преиспитавање намене блока између улица: 

народног хероја Милана Станивуковића, 
Жабаљске и др Тихомира Остојића 

(предметни блок налази се у 2 намене: зона 

породичног и зона вишепородичног 
становања), 

- усаглашавање правила уређења за 

инфраструктуру друмског саобраћаја са 

Уредбом о критеријумима за 
категоризацију јавних путева, 

 

 Уколико се у току израде Измена и 

допуна Плана буде дошло до нових сазнања, 

могуће је још неке услове из плана изменити 
или допунити, ако су то мање измене које 

немају значајне утицаје на животну средину. 
 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, са предлогом 

основних намена простора и коришћења 

земљишта 
  

Концепција организације и уређења 
простора утврђена у Плану генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину (''Службени 

лист Града Зрењанина'' бр. 22/20 -  пречишћен 
текст) се задржава. У оквиру обухвата Плана,  

преиспитују се намене површина као и 

регулационе линије – односно површине 

одређене за јавне намене од површина за 
остале намене.  

Члан 7. 
 

Назив носиоца израде Плана, начин 

финасирања израде Плана и рокови за израду 
 

 Носилац израде Плана је Градска 
управа града Зрењанина Одељење за 

урбанизам-  Одсек за урбанизам и просторно 

планирање који ће вршити спровођење и 

надзор над спровођењем ове Одлуке. 
 Израда Измене и допуне 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 Измене и допуне 

Плана обезбедиће се из буџета Града 

Зрењанина. 

Рок за израду нацрта Измена и допуна 
Плана је 90 (деведесет) дана од достављана 

обрађивачу Извештаја о извршеном раном 

јавном увиду и  прибављања услова надлежних 
органа и организација. 

 

 

 

Члан 8. 
 

Место и начин обављања раног јавног увида и 

јавног увида 
 

 Након доношења Одлуке о изради 
Плана, носилац израде плана организује рани 

јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни 

увид се оглашава у средствима јавног 

информисања. О излагању на јавни увид стара 
се носилац израде плана. Рани јавни увид 

обавља Комисија за планове града Зрењанина. 

По завршеном раном јавном увиду Комисија за 
планове сачињава извештај 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 средствима јавног информисања. 

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. 501-75/21-

IV-05-01 од 21.05.2021. године одлучено је да 
се не израђује Стратешка процена утицаја 

Измена и допуна Плана генералне регулације 

"Багљаш" у Зрењанину на животну средину, а 
на основу претходно прибављеног мишљења 

од Одељењa за привре 

 Саставни део ове Одлуке је Одлука о 
неприступању изради стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Плана генералне 

регулације "Багљаш" у Зрењанину на животну 

средину, бр. 501-75/21-IV-05-01 од 21.05.2021. 
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 
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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 Измене 

и допуне 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: 06-83-6/21-I 
Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 

- 

 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 

88/10) у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС', бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 

9/20) и 11. Одлуке о Градској управи града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' 

бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17, 7/18 и 

29/19), Одељење за урбанизам, Одсек за 
урбанизам и просторно планирање Градске 

управе града Зрењанина, доноси 
 

О Д Л У К У  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БАГЉАШ''  

У ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 За Измену и допуну Плана генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину (у даљем 

тексту: Измена и допуна Плана) не приступа се 

изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.   

     Члан 2.   
 

 Циљ израде Измена и допуна Плана је 

преиспитивање важећег планског решења, 

обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу, унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, становања и комуналне 

инфраструктуре.  

Измене и допуне подразумевају измене 
у текстуалном  и графичком делу плана. 

Измена и допуна плана односе се на: 

- омогућавање изградње објеката за смештај 
и прераду секундарних сировина, чврстог 

опасног и електронског отпада у радним 

зонама, 
- дефинисање правила уређења и грађења за 

изградњу објеката у оквиру површина за 

спорт и рекреацију, 

- промена намене површина парцела кат. бр. 
14577/214 и 14577/213 КО Зрењанин I из 

намене зона породичног становања у 

намену површине за јавне намене - улице, 
- промена намене површина парцела кат. бр. 

13185/4 КО Зрењанин I из намене радне 

зоне у намену површине за јавне намене - 
улице, 

- исправка регулационе линије реонског 

центра ''Багљаш'', 

- исправка регулационе ширине Улице 
Богдана Теодосина (парцела кат. бр. 

15587/1 КО Зрењанин I),  

- исправка регулационе ширине Улице 9. 
јануара (парцела кат. бр. 9600 КО 

Зрењанин I),  

- дефинисање земљишта за редовну 

употребу објеката, 
- преиспитавање намене блока између улица: 

народног хероја Милана Станивуковића, 

Жабаљске и др Тихомира Остојића 
(предметни блок налази се у 2 намене: зона 

породичног и зона вишепородичног 

становања), 
- усаглашавање правила уређења за 

инфраструктуру друмског саобраћаја са 

Уредбом о критеријумима за 

категоризацију јавних путева, 
 Уколико се у току израде Измена и 

допуна Плана буде дошло до нових сазнања, 
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могуће је још неке услове из плана изменити 

или допунити, ако су то мање измене које 
немају значајне утицаје на животну средину. 
 

  Члан 3. 
 

 За Измену и допуну Плана се не 

приступа  изради стратешке процене утицаја на 

животну средину, а критеријуми и разлози се 
заснивају на следећем:  

 За План генералне  регулације  

''БАГЉАШ''  у Зрењанину (''Службени лист 
Града Зрењанина''  бр. 25/14 и 33/15) није се 

приступило изради стратешке процене утицаја 

на животну средину из разлога што су сви 
утицаји сагледани приликом израде Извештаја 

о стратешкој процени утицаја на животну 

средину Генералног плана Зрењанина 2006 – 

2026. који је саставни део Генералног плана 
Зрењанина 2006 – 2026, што је образложено 

Одлуком  о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Плана  генералне  регулације 
''БАГЉАШ'' у Зрењанину на животну средину, 

бр. 501-235/09-IV-03-01 од 20.11.2009.године. 

Оцена стања, услови и конкретне мере за 
смањење или потпуно уклањање утицаја 

планираних решења на животну средину дати 

Извештајем о стратешкој процени утицаја 

Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026 на 
животну средину уграђени су у План генералне 

регулације ''БАГЉАШ'' у Зрењанину 

(''Службени лист Града Зрењанина''  бр. 25/14 и 
33/15). Процењен је могући утицај планираних 

решења на животну средину како у фази 

реализације Плана, тако и по коначној 

имплементацији Плана, дефинисане су планске 
мере заштите које ће ниво загађења довести  на 

ниво дефинисан законском регулативом.  

 Зависно од намене и врсте објеката за 
изградњу, објеката који буду реализовани на 

основу Измена и допуна плана, потреба 

покретања поступка процене утицаја на 
животну средину биће утврђена у складу са 

Законом о процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и 

Уредбом о утврђивању листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и листе 

пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', бр.144/08). Уколико се утврди да 

је неопходно израђиваће се Студија о 

процени утицаја на животну средину. 

 Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''БАГЉАШ'' у Зрењанину  не 

подлеже обавези израде извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину.  

 Члан 4. 
 

 На основу претходно изнетог основни 

циљеви заштите животне средине наведени у 

Плану генералне регулације ''Багљаш'' биће 

задржани, а планиране намене неће негативно 
утицати на животну средину, тако да није 

потребно приступити изради Стратешке 

процене утицаја на животну средину  Плана. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 

изради Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Багљаш'' у Зрењанину и објављује 
се у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање- 
Број:  501-75/21-IV-05-01 
Дана: 21.05.2021. године 

З р е њ а н и н  

            
НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 

Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020 и 52/2021),  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 31.05.2021. године, 
Скупштина града Зрењанин, на седници 

одржаној 29.06.2021. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

''БЕРБЕРСКО БОЛНИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ  
 

Члан 1. 
 

Назив планског документа 
 

 У складу са Законом о планирању и 

изградњи, Просторним планом града 
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' 

бр. 11/11 и 32/15) приступа се изради ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ''БЕРБЕРСКО БОЛНИЦА'' У 
ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту: Измена и 

допуна Плана).  

Члан 2. 
 

Оквирне границе обухвата Плана 
 

 Оквирна граница Измене и допуне 
Плана остаје непромењена. Измене и допуне 

Плана подразумевају измене у текстуалном  и 

графичком делу плана.  
 

Члан 3.  
 

Услови и смернице планских докумената вишег 

реда, ширег подручја и развојних стратегија 
 

Плански основ за израду Измена и 
допуна Плана представља Просторни план 

града Зрењанина (''Службени лист Града 

Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15).  
 

 

  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: 
 

  Циљ израде Измена и допуна Плана је 

преиспитивање важећег планског решења, 
обезбеђење услова за просторно уређење и 

изградњу, унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, становања и комуналне 
инфраструктуре.  

Измене и допуне подразумевају измене 

у текстуалном и графичком делу плана. Измена 
и допуна плана односе се на: 

- Анализа подцелине 5В, дефинисање 

претежних намена, анализа локација и 

намена бесправно изграђених објеката, 
дефинисање нових јавних површина кроз 

израду детаља и укидање обавезе израде 

планова детаљне регулације 
- Анализа намена простора и дефинисање 

нових јавних површина у подцелини 5Б 

- Исправка Детаља бр.6 

- Преиспитивање и усклађивање планираних 
намена површина и дефинисаних 

урбанистичких параметара; 

- Стварање планских могућности за 
унапређење коришћења постојећих и 

изградњу нових садржаја; 

- Преиспитивање правила уређења и 
грађења, а посебно у делу који се односи на 

породично становање (минимално 

прописана површина стамбене јединице, 

број паркинг места за пословне објекте,  и 
сл.) 

- Анализа и дефинисање нове јавне 

површине између улице Фрање Клуза и 
Сремчеве улице (одвојити јавну површину 

за постојећу инфраструктурну мрежу).  

 Уколико се у току раног јавног увида и 

току израде Измена и допуна Плана буде дошло 
до нових сазнања, могуће је још неке услове из 
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плана изменити или допунити, ако су то мање 

измене које немају значајне утицаје на животну 
средину. 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, са предлогом 

основних намена простора и коришћења 

земљишта 
  

Концепција организације и уређења 
простора утврђена у Плану генералне 

регулације ''Берберско болница'' у Зрењанину 

(''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 23/20 -  
пречишћен текст) се задржава. У оквиру 

обухвата Плана,  преиспитују се намене 

површина као и регулационе линије – односно 
површине одређене за јавне намене од 

површина за остале намене.  
 

Члан 7. 
 

Назив носиоца израде Плана, начин 

финасирања израде Плана и рокови за израду 
 

 Носилац израде Плана је Градска 

управа града Зрењанина Одељење за 
урбанизам-  Одсек за урбанизам и просторно 

планирање који ће вршити спровођење и 

надзор над спровођењем ове Одлуке. 
 Израда Измене и допуне 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 Измене и допуне 
Плана обезбедиће се из буџета Града 

Зрењанина. 

Рок за израду нацрта Измена и допуна 

Плана је 90 (деведесет) дана од достављана 
обрађивачу Извештаја о извршеном раном 

јавном увиду и  прибављања услова надлежних 

органа и организација, прибављања адекватних 
КТП подлога и доставе документације која је 

од значаја за израду Планског документа. 
 

Члан 8. 
 

 Место и начин обављања раног јавног 

увида и јавног увида 
 

 Након доношења Одлуке о изради 

Плана, носилац израде плана организује рани 
јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни 

увид се оглашава у средствима јавног 

информисања. О излагању на јавни увид стара 
се носилац израде плана. Рани јавни увид 

обавља Комисија за планове града Зрењанина. 

По завршеном раном јавном увиду Комисија за 

планове сачињава извештај 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 средствима јавног информисања. 
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. 501-79/21-

IV-05-01 од 31.05.2021. године одлучено је да 

се не израђује Стратешка процена утицаја 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
"Берберско болница" у Зрењанину на животну 

средину, а на основу претходно прибављеног 

мишљења од Одељењa за привреду, Одсека за 
заштиту и унапређивање животне средине. 

 Саставни део ове Одлуке је Одлука о 

неприступању изради стратешке процене 
утицаја Измена и допуна Плана генералне 

регулације "Берберско болница" у Зрењанину 

на животну средину, бр. 501-79/21-IV-05-01 од 

31.05.2021. 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 
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- ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин 

2 (два) примерка и 1 (један) примерка у 
дигиталном облику 

 

Члан  11. 
 

Саставни део Одлуке о изради Измене и 

допуне 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: 06-83-7/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
- 

 На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10) у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020 и 52/2021) и 11. Одлуке о Градској 
управи града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'' бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 

37/17, 7/18 и 29/19), Одељење за урбанизам, 
Одсек за урбанизам и просторно планирање 

Градске управе града Зрењанина, доноси 

 

О Д Л У К У  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БЕРБЕРСКО 

БОЛНИЦА''  У ЗРЕЊАНИНУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 За Измену и допуну Плана генералне 

регулације ''Берберско болница'' у Зрењанину 

(у даљем тексту: Измена и допуна Плана) не 

приступа се изради стратешке процене утицаја 

на животну средину.   
 

     Члан 2.   
 

 Циљ израде Измена и допуна Плана је 

преиспитивање важећег планског решења, 
обезбеђење услова за просторно уређење и 

изградњу, унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, становања и комуналне 

инфраструктуре.  
Измене и допуне подразумевају измене 

у текстуалном  и графичком делу плана. 

Измена и допуна плана односе се на: 
- Анализа подцелине 5В, дефинисање 

претежних намена, анализа локација и 

намена бесправно изграђених објеката, 

дефинисање нових јавних површина кроз 
израду детаља и укидање обавезе израде 

планова детаљне регулације 

- Анализа намена простора и дефинисање 
нових јавних површина у подцелини 5Б 

- Исправка Детаља бр. 6 

- Преиспитивање и усклађивање планираних 
намена површина и дефинисаних 

урбанистичких параметара; 

- Стварање планских могућности за 

унапређење коришћења постојећих и 
изградњу нових садржаја; 

- Преиспитивање правила уређења и 

грађења, а посебно у делу који се односи на 
породично становање (минимално 

прописана површина стамбене јединице, 

број паркинг места за пословне објекте,  и 
сл.) 

- Анализа и дефинисање нове јавне 

површине између улице Фрање Клуза и 

Сремчеве улице (одвојити јавну површину 
за постојећу инфраструктурну мрежу).  

 Уколико се у току израде Измена и 

допуна Плана буде дошло до нових сазнања, 
могуће је још неке услове из плана изменити 

или допунити, ако су то мање измене које 

немају значајне утицаје на животну средину. 
 

  Члан 3. 
 

 За Измену и допуну Плана се не 
приступа  изради стратешке процене утицаја на 

животну средину, а критеријуми и разлози се 

заснивају на следећем:  
 За План генералне  регулације  

''БЕРБЕРСКО- БОЛНИЦА''  у Зрењанину 

(''Службени лист Града Зрењанина''  бр. 14/14, 
26/17 и 29/19) није се приступило изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

из разлога што су сви утицаји сагледани 

приликом израде Извештаја о стратешкој 
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процени утицаја на животну средину 

Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026. који 
је саставни део Генералног плана Зрењанина 

2006 – 2026, што је образложено Одлуком  о 

неприступању изради стратешке процене 
утицаја Плана  генералне  регулације 

''БЕРБЕРСКО- БОЛНИЦА'' у Зрењанину на 

животну средину, бр. 501-229/09-IV-03-01 од 

20.11.2009.године. Оцена стања, услови и 
конкретне мере за смањење или потпуно 

уклањање утицаја планираних решења на 

животну средину дати Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Генералног плана 

Зрењанина 2006 – 2026 на животну средину 

уграђени су у План генералне регулације 

''БЕРБЕРСКО- БОЛНИЦА'' у Зрењанину 
(''Службени лист Града Зрењанина''  бр. 14/14 и 

26/17). Процењен је могући утицај планираних 

решења на животну средину како у фази 
реализације Плана, тако и по коначној 

имплементацији Плана, дефинисане су планске 

мере заштите које ће ниво загађења довести  на 
ниво дефинисан законском регулативом.  

 Обзиром да планиране измене и 

допуне немају могућност значајних утицаја 

на животну средину, израда Измена и 

допуна Плана генералне регулације 

''БЕРБЕРСКО- БОЛНИЦА'' у Зрењанину 

не подлеже обавези израде извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину.  

 Члан 4. 

 На основу претходно изнетог основни 
циљеви заштите животне средине наведени у 

Плану генералне регулације ''Берберско 

болница'' биће задржани, а планиране намене 
неће негативно утицати на животну средину, 

тако да није потребно приступити изради 

Стратешке процене утицаја на животну 

средину  Плана. 

      Члан 5. 
 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 

изради Измена и допуна Плана генералне 

регулације ''Берберско болница'' у Зрењанину и 
објављује се у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 
- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање- 
Број:  501-79/21-IV-05-01 

Дана: 31.05.2021. године 

З р е њ а н и н  

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 

Љиљана Пецељ Лубурић,с.р. 

 

- 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
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   На основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020  и 52/2021), 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 16.06.2021. године, 
Скупштина града Зрењанин, на седници 

одржаној 29.06.2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО 

ОРЛОВАТА, ДЕОНИЦА ОД РАСКРСНИЦЕ 

УЛИЦЕ БОТОШКИ ДРУМ И ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА, ДО РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ 

ПУТА IIA РЕДА БР. 130 ЗА ТОМАШЕВАЦ, 

СА ДРУМСКИМ МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ 

ТАМИШ, У ДУЖИНИ ОД 1,6 km 
  

Члан 1.  
 

Назив планског документа 
 

  Приступа се изради Плана детаљне 

регулације дела обилазнице око Орловата, 
деоница од раскрснице улице Ботошки друм и 

Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута 

IIA реда бр. 130 за Томашевац, са друмским 
мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km 

(у даљем тексту: План).  
 

Члан 2.  
 

Оквирне границе обухвата Плана са описом 
 

 План обухвата катастарске парцеле бр: 

2006/1, 2005, 2004/2, 2007/1, 1939, 2000, 2001, 

2002, 2029, 1960, 2003, 2004/1, 2030, 2033,2035,  
2076, 2073, 2066, 2067, 2068, 2064/2, 2065, 

2064/1, 2072, 2069, 2075/1, 2074/2, 2074/1, 2070, 

2071, 2063, 2062, 2039, 2040, 2038, 2037, 2034, 
2036/1, 2032 КО Орловат  

и катастарске парцеле бр: 4317, 4318, 4326, 

4328, 4327, 4325, 4323, 4320/2, 4319, 4321, 
4322, 4320/1, 4499/2, 4499/3, 4500, 4501, 4499/1, 

4510/2, 4324, 4510/1, 4511/1, 4507/1, 4497, 4498 

КО Томашевац. 
 Списак парцела који представљају 

обухват плана је оквирни, а тачан опис 

обухвата плана дефинисаће се Нацртом плана. 
Дужина трасе дела обилазнице са друмским 

мостомпреко реке Тамиш је око 1,6km. 

Укупна површина подручја обухваћеног 

Планом износи око 45,08 ha.  
   

Члан 3.  
 

Услови и смернице планских докумената вишег 
реда, и развојних стратегија  

 

  Плански документи вишег реда и ширег 

подручја са којима је потребно ускладити 

планска решења Плана су: 

- Просторни план подручја посебне намене 
мреже коридора саобраћајне 

инфраструктуре на основном правцу 

државног пута I реда Бр. 24 Суботица-
Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ“, 

број 19/2017). 

- Просторни план града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 

11/11 и 32/15) 

- Просторни план подручја посебне намене 

предела изузетних одлика „Потамишје“ 
(Сл. лист АПВ бр. 47/19) 

- као и са пројектом: 

- Генерални пројектат Магистралног пута М-
24 деоница: Ђала-Зрењанин-Ковин од км 

000+000 – км 204+182 Банатска 

магистрала. 
  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, уређење и 

заштита простора у обухвату Плана засниваће 
се на принципима:  

- принцип одрживог развоја саобраћајне 

инфраструктуре чијом применом се 

подстиче равномеран просторни развој, 
кроз стварање услова за ефикасније 

повезивање насељених места. 

- смањивање штетног утицаја на животну 
средину који подразумева сагледавање 

квалитета животне средине и дефинисање 

планских решења којима се она штити од 

негативних утицаја. При томе је потребно 
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базирати концепт заштите на превенцији и 

заштити од негативних утицаја који могу 
настати изградњом обилазнице и 

одвијањем саобраћаја. Примена принципа 

мора предупредити или ублажити 
различите врсте штетних утицаја по 

животну средину, првенствено у погледу 

заштите од буке, заштите и смањивања 

емисије штетних гасова и спречавања и 
смањивања могућих штетних утицаја на 

животну средину у зони саобраћајнице; 

- заштите природних ресурса, природног и 
културног наслеђа;  

- адекватном заштитом и одрживим 

коришћењем природних ресурса, у погледу 

очувања постојећих екосистема.  
Принципе изградње предметне 

обилазнице са изградњом моста преко реке 

Тамиш  потребно је реализовати уз поштовање: 
закона и подзаконских аката и добре праксе 

планирања изградње и коришћења 

саобраћајница; еколошке поузданости, којом се 
обезбеђује заштита од негативних утицаја на 

животну средину, природу, природне и 

културне вредности у коридору саобраћајнице. 
 

Члан 5. 
 

Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја: 
 

Општи циљ израде Плана јесте 
дефинисање планског основа и обезбеђење 

просторних услова за изградњу, опремање и 

функционисање државног пута. Изради Плана 
детаљне регулације приступа се због угрожене 

стабилности и функционалности постојећег 

моста преко реке Тамиш (дужина моста око 

125м) на државном путу и потребе изградње 
новог на измештеној траси како би у 

потпуности били задовољени сви захтеви по 

питању носивости, сигурности и безбедности 
саобраћаја. 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја са 

структуром основних намена простора и 
коришћења земљишта 

 

Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја подразумева обезбеђење просторних 
услова за реализацију концепта трајно 

одрживог и уранотеженог развоја коришћења, 

уређења и заштите подручја у обухвату плана.  

Структуру основних намена простора и 
коришћења земљишта у обухвату Плана чине 

површине јавне намене – саобраћајнице, водно 

земљиште и саобраћајна инфраструктура - 
железница. 

Члан 7. 
 

Рок за израду планског документа 
 

Рок за израду Плана је 140 дана од 

обављеног раног јавног увида од стране 

Комисије за планове и добијене катастарско-
топографске подлоге и прибављених услова од 

надлежних органа, организација и јавних 

предузећа. 

Члан 8. 
 

Начин финасирања израде Планског документа 
 

Носилац израде Плана је Градска 

управа града Зрењанина Одељење за 

урбанизам- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање.  
Израда Плана за изградњу дела 

обилазнице око Орловата, деоница од 

раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле 
Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда 

бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом 

преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km се 
поверава предузећу „Шидпројект“ д.о.о. Шида, 

Кнеза Милоша 2, у складу са уговором бр. 454-

459  од 16.14.2021. год. и 510/21 од 

12.03.2021.год. склопљеним између ЈП „Путеви 
Србије“, Булевар краља Александра 282, 

Београд и „Шидпројекта“,доо, Кнеза Милоша 

2, Шид.  
 Средства за израду Плана обезбедиће 

ЈП „Путеви Србије“. 
  

Члан 9. 
 

Место и начин обављања 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 средствима јавног 

информисања. О излагању на рани јавни увид 

стара се носилац израде плана. Рани јавни увид 
обавља Комисија за планове града Зрењанина. 

По завршеном раном јавном увиду Комисија за 

планове сачињава извештај који садржи 

податке о извршеном раном јавном увиду са 
свим примедбама, сугестијама и закључцима 

Комисије у виду смерница.  

Након израде Нацрта плана и доставе 
од стране обрађивача, 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 средствима јавног информисања. 
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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 10. 
 

Одлука о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину 
 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о 
приступању изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, коју је донело 

Одељење за убанизам - Одсека за урбанизам и 

просторно планирање, Градске управе града 
Зрењанина бр. 501-84/21-IV-05-01 од 

11.06.2021. године, која се заједно са овом 

Одлуком објављује у "Службеном листу града 
Зрењанина". 

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. 
 

Број примерака плана који је потребно 
израдити у аналогном и дигиталном облику 

 

План ће бити израђен у 7 (седам) 

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  

- Наручиоцу 2 (два) примерка у аналогном и 

3 (три) примерка у дигиталном облику 
 

Члан 13. 
 

  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: 06-83-8/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 

- 
 На основу члана 9. став 1 Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10) у вези члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020  и 52/2021) и члана 11. Одлуке о 
Градској управи града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'' бр. 29/16, 34/16, 5/17, 

14/17, 37/17, 7/18 и 29/19), Одељење за 
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно 

планирање Градске управе града Зрењанина, 

доноси 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО 

ОРЛОВАТА, ДЕОНИЦА ОД РАСКРСНИЦЕ 

УЛИЦЕ БОТОШКИ ДРУМ И ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА, ДО РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ 

ПУТА IIA РЕДА БР. 130 ЗА ТОМАШЕВАЦ, 

СА ДРУМСКИМ МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ 

ТАМИШ, У ДУЖИНИ ОД 1,6 КМ  НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 За План детаљне регулације дела 
обилазнице око Орловата, деоница од 

раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле 

Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда 
бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом 

преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km (у 

даљем тексту: План)  приступа се изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 
(у даљем тексту: Стратешка процена).  

 

  Члан 2. 
 

 План обухвата катастарске парцеле бр: 

2006/1, 2005, 2004/2, 2007/1, 1939, 2000, 2001, 

2002, 2029, 1960, 2003, 2004/1, 2030, 2033,2035,  
2076, 2073, 2066, 2067, 2068, 2064/2, 2065, 



29. јун 2021. год.                 Број 16            Службени лист града Зрењанина                Страна 493  

 

2064/1, 2072, 2069, 2075/1, 2074/2, 2074/1, 2070, 

2071, 2063, 2062, 2039, 2040, 2038, 2037, 2034, 
2036/1, 2032 КО Орловат  

и катастарске парцеле бр: 4317, 4318, 4326, 

4328, 4327, 4325, 4323, 4320/2, 4319, 4321, 
4322, 4320/1, 4499/2, 4499/3, 4500, 4501, 4499/1, 

4510/2, 4324, 4510/1, 4511/1, 4507/1, 4497, 4498 

КО Томашевац. 

 Списак парцела који представљају 
обухват плана је оквирни, а тачан опис 

обухвата плана дефинисаће се Нацртом плана. 

Дужина трасе дела обилазнице са друмским 
мостомпреко реке Тамиш је око 1,6km. 

Укупна површина подручја обухваћеног 

Планом износи око 45,08 ha.  
  

    Члан 3. 
 

 Разлози за вршење Стратешке процене 

су: 
- - сагледавање, процена и утврђивање 

могућих значајних утицаја на животну 

средину на простору обухваћеном Планом; 
- потреба да се у планирању просторног 

развоја подручја обухваћеног Планом 

сагледају стратешка питања заштите 

животне средине, у складу са 
критеријумима из члана 6. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину, предложе мере које је потребно 
предузети како би се евентуални значајни 

утицаји на животну средину спречили, 

отклонили или смањили на минимум. 
   

   Члан 4. 
 

 У оквиру Стратешке процене 

разматраће се следећа питања и проблеми у 
области заштите животне средине: 

- - значај Плана са аспекта заштите животне 

средине у контексту одрживог развоја 
планског подручја; 

- - дефинисање мера за заштиту и одрживо 

коришћење природних вредности кроз 
заштиту предела и заштићених подручја; 

- - очување културног и природног наслеђа 

на подручју Плана, кроз дефинисање 

одговарајућих планских решења; 
- - утицај постојећих и планираних 

инфраструктурних објеката и других 

створених вредности са аспекта заштите 
животне средине на планском подручју; 

- - успостављање мониторинг система за 

праћење стања квалитета чинилаца 
животне средине. 

 Поред ових питања, стратешком 

проценом биће обухваћена и друга питања која 

могу имати утицај на животну средину 

посматраног подручја. 
 

   Члан 5. 
 

 Стратешка процена, као документ 
којим се описује, вреднује и процењује могући 

значајни утицаји на животну средину до којих 

може доћи имплементацијом Плана и одређује 

мере за смањење негативних утицаја на 
животну средину, ће да садржи: 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ 
- кратак приказ садржаја циљева Плана 

- релевантне планске и друге документе 

- кратка анализа и оцена постојећег стања 
животне средине 

- карактеристике животне средине у 

областима за које постоји могућност да 

буду изложене значајном утицају 
- питања и проблеми заштите животне 

средине разматрани у Стратешкој процени 

- приказ варијантних решења која се односе 
на заштиту животне средине у Просторном 

плану 

- резултати консултација са заинтересованим 

органима и организацијама 
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 

ИНДИКАТОРА 
- општи и посебни циљеви Стратешке 

процене 

- индикатори Стратешке процене 
3. ПРОЦЕНУ МОГУЋИХ УТИЦАЈА 

ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА 

ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

- процена утицаја варијантних решења на 

животну средину 
- образложење избора најповољнијег 

варијантног решења 

- процена утицаја Плана на животну средину 
са описом мера за смањење негативних 

утицаја на животну средину 

- приказ начина на који су при процени 

утицаја узети у обзир чиниоци животне 
средине 

- процена утицаја планских решења у односу 

на: вероватноћу, интензитет, 
сложеност/реверзибилност, временску и 

просторну димензију, кумулативну и 

синергијску природу утицаја 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ 
ПРОЦЕНА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 

НИВОИМА И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
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5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
- опис циљева плана 

- индикатори за праћење стања животне 

средине 
- права и обавезе надлежних органа 

- поступање у случају појаве неочекиваних 

негативних утицаја 

6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
И ТЕШКОЋА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 
8. ЗАКЉУЧЦИ (НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ) 

9. ДРУГЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ 
  

Члан 6. 
 

 Израда Извештаја о стратешкој процени 

утицаја План детаљне регулације дела 

обилазнице око Орловата, деоница од 

раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле 

Рибара, до раскрснице државног пута IIA 

реда бр. 130 за Томашевац, са друмским 

мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 

km на животну средину се поверава предузећу 

„Шидпројект“ д.о.о. Шид, Кнеза Милоша 2, , у 
складу са уговором бр. 454-459  од 16.14.2021. 

год. и 510/21 од 12.03.2021.год.  склопљеним 

између ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља 
Александра 282, Београд и „Шидпројекта“,доо, 

Кнеза Милоша 2, Шид. 

 Израда Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину пратиће 

динамику израде Нацрта Плана. 

 Ефективан рок за сачињавање 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана 
на животну средину од 140 (сточетрдесет) 

радних дана започиње од дана достављања 

Обрађивачу: Извештаја о обављеном раном 
јавном увиду у материјал за израду Плана, 

адекватних катастарско-топографских планова, 

достављања податка и документације који су 
од значаја за израду Плана и неопходних 

услова од овлашћених органа, организација и 

предузећа који су од значаја за израду Плана и 

Извештаја о стратешкој процени утицаја. 

 

Члан 7. 
 

 У току израде стратешке процене 

прибавиће се подаци, мишљења и извршити 
консултације са свим надлежним и 

заинтересованим органима и организацијама, 

које располажу подацима који су битни за 

сагледавање утицаја и предлагање мера 
заштите на животну средину. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја, 

биће изложен на јавни увид, заједно са јавним 
увидом у Нацрт плана, сходно чл. 19 Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину ("Службени гласник РС,“ број 135/04 и 

88/10) и чл. 50 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, 9/20 и 
52/21). 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана детаљне 

регулације дела обилазнице око Орловата, 
деоница од раскрснице улице Ботошки друм и 

Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута 

IIA реда бр. 130 за Томашевац, са друмским 
мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km 

на животну средину ће се обезбедити у складу 

са уговором бр. 454-459  од 16.14.2021. год. и 
510/21 од 12.03.2021.год.  склопљеним између 

ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља 

Александра 282, Београд и „Шидпројекта“,доо, 

Кнеза Милоша 2, Шид. 
 

  Члан 9. 
 

 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације дела 

обилазнице око Орловата, деоница од 

раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле 
Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда 

бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом 

преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km и 

објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

- Одсек за урбанизам и просторно 

планирање- 
Број:  501-84/21-IV-05-01 

Дана: 11.06.2021. године 

З р е њ а н и н  
НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ 

Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
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          На основу члана 3. став 1. и члана 5. 

став 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'' бр. 15/2016 и 88/2019) 
и члана 36. тачка 10. и члана 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/2020-пречишћен 

текст) Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 29.06.2021. године донела је   
 

ОДЛУКУ  

О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ГРАСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН  
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Градска топлана'' 

Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 27/2016 – пречишћен текст, 7/2018 и 
23/2019) у члану 1.  речи  ''и дистрибуцијом 

природног гаса'' бришу се. 
 

Члан 2. 
 

У члану 2. у ставу 2. слова ''бб'' 

замењују се бројем ''55''. 
 

 

 

Члан 3. 
 

У члану 4. у ставу 1. тачка 2. и тачка 3. 
бришу се. 

У истом члану у ставу 2. тачка 1. брише 

се. 
У истом члану у ставу 3. тачка 4. и 

тачка 5. бришу се. 
 

Члан 4. 
 

У члану 6. у ставу 3. речи  ''природни и 

течни гас'' бришу се. 
 

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА                                                         
Број: 06-83-9/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 18. став 6, члана 19. 
став 1. тачка 3), члана 20. став 3, члана 22. став 

11, а у вези са чланом 22. став 7. и члана 23. 

став 2. Закона о јавној својини (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020) и члана 36. тачка 38) 

Статута града Зрењанина (“Службени лист 
града Зрењанина”, бр. 17/20 - пречишћени 

текст), Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана 29.06.2021. године донела је  
 

ОДЛУКУ    

- о одузимању права коришћења на 

непокретностима у јавној својини града 

Зрењанина Дому здравља “др. Бошко 

Вребалов” и “Апотеци” Зрењанин - 
 

Члан 1. 
 

   Одузима се Дому здравља “др. Бошко 
Вребалов” Зрењанин (односно Здравственом 

центру Зрењанин, О.Ј. Дом здрављља “др. 

Бошко Вребалов”), право коришћења на 
непокретностима у јавној својини града 

Зрењанина и то на : 

- 63/100 делова зграде бр. 1 - зграде 

здравства пов. 152,00 м2, саграђене на 
катастарској парцели бр. 514/3, уписане у 

лист непокретности бр. 574, к.о. Ботош, 

која се налази у Ботошу, ул. Омладинска, 
- 1/1 дела зграде бр. 1 - зградa здравства пов. 

168,00 м2, саграђене на кататстарској 

парцели бр. 162, уписаној у лист 
непокретности бр. 280, к.о. Лукићево, која 

се налази у Лукићеву, ул. Светосавска 48, 

- 1/1 дела зграде бр. 2 - помоћна зграда пов. 

85,00 м2, саграђене на кататстарској 
парцели бр. 162, уписаној у лист 

непокретности бр. 280, к.о. Лукићево, која 

се налази у Лукићеву, ул. Светосавска, 
- 91/100 делова зграде бр. 1 - остале зграде 

пов. 322,00 м2, саграђене на катастарској 

парцели бр. 139, уписаној у лист 

непокретности бр. 522, к.о Банатски 
Деспотовац, која се налази у Банатском 

Деспотовцу, ул. Марка Орешковића бр. 1, 

- 91/100 делова зграде бр. 2 - помоћна зграда 
пов. 99,00 м2, саграђене на катастарској 

парцели бр. 139, уписаној у лист 

непокретности бр. 522, к.о Банатски 
Деспотовац, која се налази у Банатском 

Деспотовцу, ул. Марка Орешковића, 

- 1/1 дела зграде бр. 1 - породична стамбена 

зграда пов. 60,00 м2, саграђене на 
катастарској парцели бр. 14592/1, уписаној 

у лист непокретности бр. 6171, к.о. 

Зрењанин I, која се налази у Зрењанину, ул. 
Мостарска 1а, 

- 1/1 дела зграде бр. 2- зграда здравства пов. 

43,00 м2, саграђене на катастарској 
парцели бр. 14592/1, уписаној у лист 

непокретности бр. 6171, к.о. Зрењанин I, 

која се налази у Зрењанину, ул. Мостарска, 

- 1/1 дела зграде бр. 3 - помоћна зграда пов. 
9,00 м2, саграђене на катастарској парцели 

бр. 14592/1, уписаној у лист непокретности 

бр. 6171, к.о. Зрењанин I, која се налази у 
Зрењанину, ул. Мостарска. 

 

Члан 2. 
 

 Одузима се Апотеци Зрењанин, право 

коришћења на непокретностима у јавној 

својини града Зрењанина и то на : 

- 37/100 делова зграде бр. 1 - зграде 
здравства пов. 152,00 м2, саграђене на 

катастарској парцели бр. 514/3, уписане у 

лист непокретности бр. 574, к.о. Ботош, 
која се налази у Ботошу, ул. Омладинска, 

- 9/100 делова зграде бр. 1 - остале зграде 

пов. 322,00 м2, саграђене на катастарској 

парцели бр. 139, уписаној у лист 
непокретности бр. 522, к.о Банатски 

Деспотовац, која се налази у Банатском 

Деспотовцу, ул. Марка Орешковића бр. 1, 
- 9/100 делова зграде бр. 2 - помоћна зграда 

пов. 99,00 м2, саграђене на катастарској 

парцели бр. 139, уписаној у лист 
непокретности бр. 522, к.о Банатски 

Деспотовац, која се налази у Банатском 

Деспотовцу, ул. Марка Орешковића, 

- 1/1 делова посебног дела бр. 3 - пословни 
простор - Једна просторија пов. 39,00 м2, 

који се налази у приземљу стамбено - 

пословне зграде бр. 1, укупне површине 
322,00 м2, која је саграђена на катастарској 

парцели бр. 10052/1, уписаној у лист 

непокретности 23769, к.о. Зрењанин I, која 
се налази у Зрењанину, ул. Мађарске 

комуне бр. 4. 
 

Члан 3. 
 

   Дају се ЈП “Градска стамбена агенција“ 

Зрењанин, на управљање непокретности у 

јавној својини града Зрењанина и то: 
- 1/1 делова зграде бр. 1 - зграде здравства 

пов. 152,00 м2, саграђене на катастарској 

парцели бр. 514/3, уписане у лист 
непокретности бр. 574, к.о. Ботош, која се 

налази у Ботошу, ул. Омладинска, 

- 1/1 дела зграде бр. 1 - зградa здравства пов. 

168,00 м2, саграђене на кататстарској 
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парцели бр. 162, уписаној у лист 

непокретности бр. 280, к.о. Лукићево, која 
се налази у Лукићеву, ул. Светосавска 48, 

- 1/1 дела зграде бр. 2 - помоћна зграда пов. 

85,00 м2, саграђене на кататстарској 
парцели бр. 162, уписаној у лист 

непокретности бр. 280, к.о. Лукићево, која 

се налази у Лукићеву, ул. Светосавска, 
 

Члан 4. 
 

Налаже се ЈП “Градска стамбена 

агенција” Зрењанин, да непокретности из чл. 3. 
ове одлуке, уведе у евиденцију пословног 

простора којим управља у име и за рачун града 

Зрењанина, те да исте (као комерцијалне 
непокретности) даје у закуп, у складу са 

важећим законским и подзаконским прописима. 
 

Члан 5.   
 

   Налаже се надлежној служби 

Републичког геодетског завода, да на 

непокретностима ближе наведеним у чл. 1. и 2. 
ове одлуке, изврши брисање уписаног права 

коришћења у корист Дома здравља “др. Бошко 

Вребалов” Зрењанин и “Апотеке” Зрењанин”. 
 

Члан 6.  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “ Службеном листу 
града Зрењанина “. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРAДА 

Број: 06-83-10/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 49. став 1. тачка  7. 
Закона о јавним предузећима (“Службени 

гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 36. став 1. 

тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 17/20-пречишћени текст) и члана 29 став 

5. тачка  7.  Статута Јавног предузећа “Градска 

стамбена агенција”  Зрењанин  (“Службени 
лист града Зрењанина”, бр. 29/17-пречишћен 

текст), а на основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 29.06.2021. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА 

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

  РАДИШИ ДУПЉАНОВИЋУ, дипл. 

технологу, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ  директора 

Јавног предузећа “Градска стамбена агенција” 

Зрењанин услед смрти. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

   Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

      Чланом 49. став1. тачка 7. Закона о 
јавним предузећима (“Службени гласник РС”, 

бр.15/16 и 88/19), регулисано је да мандат 

директора престаје, између осталог, другим 
случајевима прописаним законом. 

     Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 

утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава  надзорни одбор и директора јавног 

предузећа чији је оснивач Град, а чланом 128. 
став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 
     Чланом 29 став 5. тачка  7.  Статута 

Јавног предузећа “Градска стамбена агенција”  

Зрењанин  (“Службени лист града Зрењанина”, 

бр. 29/17-пречишћен текст),  регулисано је, 
између осталог, да мандат директора престаје и 

у другим случајевима регулисаним законом. 

      Радиша Дупљановић,  именован је за 
директора Јавног предузећа “Градска стамбена 

агенција” Зрењанин,  решењем Скупштине 

града број 06-53-45/17-I, дана 11. 05. 2021. 
године, (“Службени лист града Зрењанин”, број 

14/17), а увидом у Извод из матичне књиге 

умрлих, утврђено је да је преминуо дана 27. 

априла 2021. године. 
      Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о престанку 

мандата. директора Јавног  предузећа “Градска 
стамбена агенција”  Зрењанин, из горе 

наведеног разлога. 
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    На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Јавном  предузећу “Градска стамбена 

агенција”  Зрењанин,  
2. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-83-16/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћен текст) и члана 27. Статута Јавног 
предузећа “Градска стамбена агенција” 

Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, 

бр. 29/17 - пречишћен текст), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној  29.06.2021. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА” 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

ДРАГОМИР РАДОВАНАЦ, дипломирани 
економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца 

дужности директора Јавног  предузећа 

“Градска стамбена агенција” Зрењанин. 
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

       Решење објавити у “Службеном листу 

града Зрењанина”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Чланом 52. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС бр. 15/16 

и 88/19), регулисано је, између осталог, да се 

вршилац дужности директора може именовати 
до именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу, а период 

обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од  једне године. 

Вршилац дужности директора мора 

испуњавати услове за именовање директора 

јавног предузећа прописане законом. 
      Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20- пречишћени текст) 
утврђено је да Скупштина града,  именује и 

разрешава надзорни одбор и директора јавног 

предузећа чији је оснивач  и доноси одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора, а чланом 128. став 1. Статута 

утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, 

друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 

      Чланом 27. Статута Јавног предузећа 

“Градска стамбена агенција” Зрењанин 
(“Службени лист града Зрењанина” бр. 29/17 - 

пречишћен текст ), утврђено је,  између 

осталог, да Оснивач може, до именовања 

директора Предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, да именује вршиоца дужности 

директора на период који не може бити дужи 

од једне године. Вршилац дужности директора  
мора испуњавати услове за именовање 

директора предузећа, а има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор Предузећа. 
      Комисија за персонална питања 

утврдила је предлог Решења о именовању 

Драгомира Радованца за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа “Градска стамбена 
агенција” Зрењанин . 

    На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
 

    УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

   Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења. 
 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Драгомиру Радованцу, Петра Ковалића 

бр. 82, 
2. Јавном  предузећу “Градска стамбена 

агенција”  Зрењанин, 

3. А р х и в и.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-83-17/21-I 
Дана: 29.06.2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. тачка 12 и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 - 

пречишћен текст) и члана 20. став 2. Одлуке о 
оснивању Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина, на основу предлога 

Комисије за персонална питања, Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној 
29.06.2021. године донела је 
   

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА- МОСТ 
 

I 
 

  НЕВЕНА МОНТРЕСОР, дипл. 

психолог, разрешава се дужности вршиоца 

дужности директора Центра за пружање услуга 
социјалне заштите града Зрењанина-Мост 
 

II 
 

  Ово решење је коначно. 
 

III 
 

  Решење објавити у “Службеном листу 

града Зрењанина”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

    Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) 
утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава  управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и службе 
чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. 

Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 
решења, закључке, препоруке и упутства. 

     Чланом 20. став 2. Одлуке о оснивању 

Центра за пружање услуга социјалне заштите 

града Зрењанина, регулисано је да мандат 
вршиоца дужности директора траје до једне 

године. 

    Невена Монтресор именована је за 
вршиоца дужности Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина - Мост, 

Одлуком о оснивању Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина. 
    У складу са напред наведеним Комисија 

за персонална питања утврдила је предлог 

решења о разрешењу вршиоца дужности 
директора Центра за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина - Мост. 

    На основу предлога Комисије за 

персонална питања, Скупштина града 
Зрењанина донела је решење као у 

диспозитиву. 
       
       УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

        Против овог Решења може се поднети 
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Невени Монтресор, 

2. Центру за пружање услуга социјалне 
заштите града Зрењанина - Мост, 

3. Архиви. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-83-18/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. тачка 12) и 
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр.17/20 - 

пречишћен текст), члана 14. Одлуке о 

оснивању Центра за пружање услуга социјалне 
заштите града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 23/19) и чл. 31. и 32. 

Статута Центра за пружање услуга социјалне 
заштите града Зрењанина (“Службени лист 

града Зрењанина”, број 29/19) , на основу 

предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 29.06.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - МОСТ 
 

I 
 

НЕВЕНА МОНТРЕСОР, дипл. 

психолог, именује се за директора Центра за 
пружање услуга социјалне заштите града 
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Зрењанина. 

II 
 

Ово решење је коначно. 
 

III 
 

        Решење објавити у “Службеном листу 
града Зрењанина”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Чланом 36. став 1. тачка 12)  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 17/20 - пречишћен текст) 

регулисано је, између осталог, да Скупштина 
града именује и разрешава директоре установа, 

организација и служби чији је оснивач град, а 

чланом 128. став 1. Статута утврђено је да 
Скупштина града доноси одлуке, друге опште 

акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

           Чланом 14. Одлуке о оснивању Центра 
за пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, 

број 23/19) регулисано је, између осталог, да 
директора именује оснивач, у складу са 

законом и Статутом, на период од четири 

године и да исти може бити поново именован, 
као и да се поступак избора директора утврђује 

статутом Центра. 

           Чланом 31. Статута Центра за пружање 

услуга социјалне заштите града Зрењанина 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 29/19) 

регулисано је, између осталог, да директора 

именује оснивач на период од четири године. 
Чланом 32. Статута прописано је да се 

директор Центра именује на основу 

спроведеног конкурса, који спроводи Управни 

одбор Центра, као и да изборни поступак 
спроводи Управни одбор Центра, те да по 

завршетку конкурса доставља своје мишљење 

Скупштини града Зрењанина, на основу кога 
она одлучује о именовању директора. 

           Комисија за персонална питања 

утврдила је Предлог Решења да се Невена 
Монтресор именује за директора  Центра за 

пружање услуга социјалне заштите града 

Зрењанина. Невена Монтресор је стекла звање 

дипломираног психолога. Пре именовања 
радила је као в.д. директор  Центра за пружање 

услуга социјалне заштите града Зрењанина.       

     У складу са напред наведеним Комисија 
за персонална питања утврдила је предлог 

решења о именовању директора Центра за 

социјални рад града Зрењанина и доставља га 

Скупштини града на разматрање.              
                  

         

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
        Против овог Решења може се поднети 

тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 

достављања овог Решења. 
 

        РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Невена Монтресор, 
2. Центру за пружање услуга социјалне 

заштите града Зрењанина 

3. Архиви. 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-83-19/21-I 

Дана: 29.06.2021. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу чл. 57. и 128. став 3. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) и 

члана 3. став 3. Правилника о критеријумима и 

мерилима за одређивање висине накнаде за 
издавање лиценце за обављање енергетске 

делатности (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 7/11 и 11/11), Градско веће града Зрењанина 
на седници одржаној дана 16.06.2021. године 

донело је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА  

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

1. Вредност коефицијента за обрачун висине 
накнаде за лиценце за обављање 

енергетских делатности за 2021. годину 

износи 15.000,00 динара. 

2. Ово решење објављује се у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
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