ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

ЗРЕЊАНИН, 2020.

Раде Кончара бб
23000 Зрењанин

e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
тел. 023/566-120

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

ГРАДСКА УПРАВА

начелник одељења за урбанизам:
Љиљана Пецељ Лубурић дипл.инж.грађ.

''ЈП ЗА УРБАНИЗАМ''

директор:
Јован Цветић дипл.екон

одговорни урбаниста:
Ненад Максић дипл.инж.арх.

ЗРЕЊАНИН, 2020.

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

одговорни урбаниста:
Ненад Максић дипл.инж.арх.
стручни тим:
Бранислав Влаисављевић дипл.инж.грађ.
Елвира Рошивал Ханђа дипл.инж.ел.
Слободан Давидовић инж.геод.
Оливера Опала грађ.техн.

ЗРЕЊАНИН, 2020.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА




РЕГИСТРАЦИЈА ФИРМЕ
ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1 УВОД ..................................................................................................................................................1
2 ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА .................................................1
3 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ
ОГРАНИЧЕЊА ..................................................................................................................................2
4 ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА .....................................................3
5 ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ .........................................................................................................4
6 ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА .............................................................................................................5
ГРАФИЧКИ ДЕО


ГРАНИЦА ПЛАНА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА

ДОКУМЕНТАЦИЈА



ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ
ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН, 2020.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину:
Ненад Максић, дипл.инж.арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да је елаборат за рани јавни увид урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона.

Одговорни урбаниста:

Ненад Максић, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

200 11 20 09

печат:

потпис:

Место и датум: Зрењанин, мај 2020.г.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1

УВОД

Изради Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину,
приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину бр. 06-129-10/19-I од 18.12.2019. године (''Службени лист града
Зрењанина'', бр 32/19).
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека за урбанизам и просторно планирање Градске
управе града Зрењанина бр. 501-139/19-IV-05-01 од 10.12.2019. године, одлучено је да
се не израђује Стратешка процена утицаја Измена и допуна плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину на животну средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења Одељења за привреду, Одсека за заштиту и унапређивање животне средине
бр. IV-08-04-501-135 од 10.12.2019. године.
Правни основ за израду Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину је 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 9/20) и Правилник о
садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19).
Плански основ за израду Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину је План генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 19/16).
За израду Елабората за рани јавни увид измена и допуна плана генералне регулације
''Центар'' у Зрењанину, на основу захтева Одељења за урбанизам - Одсек за урбанизам и
просторно планирање Градске управе града Зрењанина, прибављени су претходни
услови Завода за заштиту споменика културе Зрењанин бр. I-158-15/14 од 17.03.2020.г.
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ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТ А ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛ АНА

Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у КО Зрењанин I.
За почетну тачку (П) описа границе плана утврђена је тачка на пресеку осовина Улице
бригадира Ристића, Булевара Милутина Миланковића и Улице обала Соње
Маринковић. Од ове тачке граница плана прати осовину Булевара Милутина
Миланковића све до пресека ове улице са осовином реке Бегеј (парцела кат. бр. 9417/1).
У овој тачки граница плана се ломи за око 270º, иде низводно осовином реке Бегеј
(парцела кат.бр. 9417/1) све до замишљеног пресека између осовине реке Бегеј и
грађевинско – регулационе линије индивидуалних стамбених објеката у Улици обала
пионира (објекти до паркинга на ''превлаци''). У овој тачки граница плана се ломи за
око 250º, иде грађевинско – регулационом линијом индивидуалних стамбених објеката
у Улици обала пионира (објекти до паркинга на ''превлаци''). Граница плана даље прати
јужну границу нове саобраћајнице поред језера до пресека са осовином Улице Народне
омладине (парцела кат. бр. 9653/1). У овој тачки граница плана се ломи за око 270º,
даље наставља да прати осовину Улице народне омладине све до моста код зграде
''Суда''. У овој тачки граница плана се ломи за око 90º и наставља да прати јужну обалу
Језера III (парцела кат. бр. 9417/1) све до висећег моста (мост на сувом). У овој тачки
граница плана се ломи за око 270º, пресеца превлаку између Језера III и Језера I
(парцела кат. бр. 9417/1) и наставља до међне линије између парцела кат. бр. 4797/6 и
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4800/1. Даље наставља међном линијом између парцела кат. бр. 4797/6 и 4800/1 до
осовине Улице обала Соње Маринковић. У овој тачки граница плана се ломи за око 90º
и наставља осовином Улице обала Соње Маринковић све до почетне тачке која се
налази на пресеку осовина Улице бригадира Ристића, Булевара Милутина Миланковића
и Улице обала Соње Маринковић.
Укупна површина унутар описане границе је 50,5 ha.
3

ОПИС
ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА,
НАЧИНА
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊ А

КОРИ ШЋ ЕЊА

Опис постојећег стања и начина коришћења простора
Централна зона града, као јединствена просторна структура представља оквир за рад и
становање, простор са припадајућим централним, односно јавним функцијама и
представља регионални центар, не само за град Зрењанин него и суседних општина са
одговарајућим функцијама.
Структура данашњег центра формирана је спонтано око улице, односно друма који је
од тврђаве водио до моста на реци Бегеј. Просторна структура мењала се и попуњавала
спонтано кроз векове. Меандри су више пута преграђивани и насипани и од првобитне
структуре тврђаве на узвишењу три острва и два полуострва није остало много.
Најрадикалније промене на овом потезу десиле су се у задњих 30 - 40 година и то су
насипање последње окуке меандра и просецање ''магистрале'' (Булевар Милутина
Миланковића), који у исто време чине и природну границу планског обухвата.
Садашњи морфолошки склоп зоне центра резултат је наслеђене структуре земљишта и
интервенција вршених кроз претходни период.
Са северне стране, ова зона дефинисана је такозваном "магистралом" (Булевар
Милутина Миланковића), која је просекла градско ткиво трасом широког булевара у
непосредном залеђу заштићене зоне, остављајући за собом незавршене блокове са обе
стране. Ови блокови ни пре поменутих интервенција нису били правилног облика зато
што су формирани сходно природним условима: конфигурација некадашњих острва и
полуострва, насипање појединих корита меандра. Пробијањем ''магистрале'' (Булевар
Милутина Миланковића), неприродно формирани и незавршени блокови са помоћним
објектима стварају уз саобраћајницу слику запуштености.
Централни део са главном улицом и два трга, врло изражених стилских обележја,
пружа се по греди, односно највишем потезу овога простора. Овај простор представља
срце старог језгра са већином јавних објеката и објеката под амбијенталном и
појединачном заштитом.
Са јужне стране природна висока обала бившег тока Бегеја данас се наставља у паркинг
на новоформираној превлаци. Са друге стране превлаке уочава се структура блока са
остацима старих радних индустријских структура оријентисаних на воду које више
нема.
Градитељско наслеђе у коме доминирају објекти главне улице, већином пословно стамбеног карактера, трпе утицаје који мењају слику града и доводе до деградирања и
нестајања старих објеката, а у знатно мањем броју случајева до побољшања њиховог
стања. Овде је нарочито карактеристична промена у структури делатности чиме се
мења традиционална намена објеката у центру града увећаном потребом за пословним
простором. И поред законске регулативе, чести су случајеви неконтролисаних
адаптација, замена и доградњи старих објеката чиме се значајно еродирају урбани и
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просторни квалитети центра града и захтевају озбиљан напор за увођење грађевинског
и правног реда.
Опис основних ограничења
Заштитa културног наслеђа
Према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, простор је подељен
на просторну културно - историјску целину ''Старо језгро Зрењанина'', која је
проглашена за културно добро од великог значаја и стављена под заштиту закона,
просторну културно - историјску целину ''Центар Зрењанина'' и заштићену околину
''Центар Зрењанина''.
Сви захвати у границама заштићених зона и на заштићеним објектима предузимаће се
уз контролу и према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.
Појасеви ограничена изградње
Појасеви ограничене изградње у оквиру обухвата плана су:
 Појас радно - инспекционе стазе ширинe min. 10 m на обали Бегеја;
 Појас прекограничног еколошког коридора Бегеј.
4

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Општи циљеви израде измена и допуна плана односе се на:
 Исправке регулационе линије и намене површина;
 Преиспитивање највећих дозвољених висина објеката према условима Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин.
Исправке регулационе линије и намене површина
Исправке регулационе линије и намене површина подразумевају измене у графичком
делу плана:
1. Исправка регулационе линије: Булевар Милутина Миланковића - блок између
улица Иве Лоле Рибара и Обилићеве (на основу катастарског плана);
2. Исправка намене површина: део парцеле кат. бр. 4877 КО Зрењанин I (верски
комплекс у Светосавској улици), намена површина - верски објекти (на основу
катастарског плана).
Преиспитивање највећих дозвољених висина објеката према условима Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин
Преиспитивање највећих дозвољених висина објеката подразумева измене и допуне у
текстуалном делу плана. Претходним условима Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин, који су приложени у документацији елабората, обухваћена су поткровља,
мансарде, повучена спратна етажа, елементи на фасадама објеката, забати и калкани,
интерполација, зеленило на објектима и зелени кровови, објекти на угаоним парцелама,
као и измене највећих дозвољених висина објеката које се односе на:
max. висина објеката (m)

Гимназијска улица
-

непарна страна

Улица краља Александра I Карађорђевића
- парна страна од Улице Светозара Марковића до
Трга др Зорана Ћинћића
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Улица обала пионира
- од Скерлићеве до Јеврејске улице
- од Јеврејске улице уз обалу реке Бегеј
Петефијева улица
-

10
13

парна страна
непарна страна

11
8
12
10

Савезничка улица
Скерлићева улица
Улица Слободана Бурсаћа
-

парна страна

6
12
11

Улица Цара Душана
Улица бригадира Ристића

Максимална висина објекта на парцели кат. бр. 5831/4 КО Зрењанин I је 12 m. На
угаоном делу објекта према Улици краља Александра I Карађорђевића и према парцели
кат. бр. 5831/3 КО Зрењанин I (на ½ фасади од улице) дозвољена максимална висина је
13,5 m, али само за извођење перголе и декоративних транспарентних или зидних
елемената.
5

ПРЕТЕЖН А НАМЕН А ПОВР ШИНА И ПРОЦЕНА
БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂ ЕВИНСКЕ ПОВР ШИНЕ

ПЛАНИРАНЕ

Претежна намена површина и процена планиране бруто развијене грађевинске
површине дати су у табели:
површина
постојеће
(ha)

%

површина
планирано
(ha)

%

површине јавне намене
1.
површине јавне намене за јавне објекте
2.
јавно зеленило
3.
водоток Бегеј
4.
Језеро III Бегејске петље
5.
јавне површине
∑

7,1
0,7
1
2
15,4
26,2

14,1
1,4
2
4
30,4
51,9

7,1
0,7
1
2
16,8
27,6

14,1
1,4
2
4
33,3
54,8

површине за остале намене
6.
стамбено - пословна намена
7.
верски објекти
∑

23,3
1
24,3

46,1
2
48,1

22,1
0,8
22,9

43,8
1,6
45,4

површине за јавне намене
површине за остале намене

26,2
24,3

51,9
48,1

27,6
22,9

54,8
45,4

укупно:

50,5

100

50,5

100

намена површина
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ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
Н АЧИНА КОРИ ШЋЕЊА ПРО СТОРА

Очекивани ефекти израде Измена и допуна плана генералне регулације ''Центар'' у
Зрењанину су:
 Заштита јавних површина и јавног интереса;
 Омогућавање реализације инвестиција и пројеката;
 Заштита културног наслеђа.
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