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УВОД 
 

"Студија размештаја радних зона на територији Аутономне Покрајине Војводине"- друга фаза, 

наставак је "Студије размештаја радних зона на територији Аутономне Покрајине Војводине"-

прва фаза, која посматра радне (пословне) зоне као места снажног замајца развоја привреде, 

али у склопу промоције општих потенцијала регије и квалитета могућег пријатног живљења. 

Наиме, развојем пословних зона, нових енергетских и индустријских капацитета, оптималним 

коришћењем пољопривредног земљишта и др. ни у ком случају се не смеју угрозити постојеће 

природне и антропогене вредности, изузетно важне за Војводину. Најкраће речено све мора бити 

базирано на одрживом развоју Војводине. 
 

У свакој националној економији један од основних генератора развоја је развој пословне 

инфраструктуре. Плански развијана пословна инфраструктура треба да буде један од основних 

генератора привредног раста Војводине. Земљишни, туристички, пољопривредни, енергетски и 

други потенцијали дају јединствене могућности развоја и чине Војводину једним од перспективно 

најинтересантнијих региона у овом делу Европе за живот у XXI веку. Да би он то и истински 

постао потребно је много рада и труда, јер базирати се само на ономе што су природни услови 

било би погрешно и утопијски. 
 

Израдом просторно планске документације градова/општина планирани су основни правци и 

принципи глобалног пласирања и привлачења капитала (директних инвестиција, домаћих и 

страних, мултинационалних компанија, итд.), оптималним коришћењем расположивих 

потенцијала простора. Неопходно је да локалне самоуправе разумеју ново глобално тржиште и 

покажу иницијативу за активно укључивање у борбу за део глобалног капитала. 
 

Градови/општине Србије/Војводине све више препознају новостворене услове и нову ситуацију 

која се отвара пред њима, и која ће се још више отварати са даљим укључивањем државе и 

покрајине у међународне токове, па сходно томе морају преузимати и иницијативу. 
 

Избор потенцијалних локација индустријског (привредног) развоја, код израде планске 

документације, заснивао се на локационо-развојном потенцијалу простора, односно просторној 

структури локационих фактора, услова и ограничења за смештај производних активности.  
 

Основни су: 

 Расположивост локалитета одређеним карактеристикама за смаштај индустрије 

 Присуство урбане иновативне инфраструктуре (високо стручни кадар, развојне 

карактеристике организација/институција, тржиште, инфраструктура, урбана опрема, 

јавне службе и услуге, локационе и урбане економије) 

 Квалификована радна снага 
 

Расположиви потенцијали у већем делу Војводине су: 

 Важећа просторно планска документација 

 Геосаобраћајни положај 

 Повезаност са регионом као и републичким и покрајинским центром 

 Тржиште 

 Олакшице и погодности за инвестирање 

 Развијене услужне делатности 

 Изграђена инфраструктура  

 Природни ресурси 

 Људски ресурси 

 Институције 
 

Геосабраћајни положај Војводине има изузетне погодности и позитиван утицај на њен будући 

развој. Налазећи се на раскрсници великих европских транзитних праваца (паневропски 

коридори X и VII) на правцу главних транзитних веза Западне Европе са Источном Европом и 

Азијом, представља једну од изузетних регија за позиционирање производње и пословања 

различитих компанија. 

Слика 1: Мрежа европских путних коридора у окружењу 
 

 

 
Слика 2: Мрежа европских путних коридора у РС – АПВ 
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Развијеност услужних делатности у седишту општина у којима су планиране радне зоне, у 

великој мери доприноси и има значајан утицај на трошкове функционисања привредних 

капацитета, будући да омогућује ефикасно функционисање комуналне инфраструктуре, одвијање 

платног промета, система пословних веза, а у непривредној сфери задовољавање потреба 

породица запослених, условљених савременим начином живота и рада. 

 

Привлачење и развој индустрије, домаће и стране, адекватно комунално (инфраструктурно) 

опремање планираних радних зона, као и осмишљен маркетинг, предуслов су за планирање 

развојне индустрије, а самим тим основа интензивног развоја. 

 

Институције су још једна од веома значајних развојних предности града/општине. Иницијатива, 

савремена и ефикасна градска/општинска управа, адекватно технички и кадровски оспособљена, 

неопходна је у новонасталој глобалној хијерархији, у борби за део глобалног капитала. 

 

 

1. ПОЛАЗНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ 
 

Годишњим програмом пословања ЈП "Завод за урбанизам Војводине" за 2014. годину 

предвиђена је израда "Студије размештаја радних зона на територији Аутономне 

покрајине Војводине". 

 

 

Полазни плански основ за израду Студије је усвојена просторно планска 

документација, РПП АПВ као и Програм имплементације РПП АПВ. 

 

 

 "РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

ДО 2020. ГОДИНЕ" - извод 

 

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 

"У складу са потребом убрзаног развоја АП Војводине у области привреде неопходно је: 

- изградња модерне привредне и пословне инфраструктуре; 

- стварање повољне инвестиционе климе за привлачење страних инвестиција; 

- усклађивање образовног система са потребама привредног развоја; 

- подршка малим и средњим предузећима и предезетницима; 

- подршка увођењу нових технологија и увођењу технолошких иновација." 

 

"Одговорност државе треба да остане у оквирима стварања предуслова за осигурање привредног 

и друштвеног раста и уједначавања инфраструктурних услова у циљу ублажавања регионалних 

разлика и заштите природних ресурса". 

 

"Општи принципи индустријске политике:  

- принципи просторне организације индустрије и развоја различитих локационих форми – 

индустријских зона (ИЗ), индустријских паркова (ИП), технолошких паркова (ТП), слободних 

зона (СЗ), мешовитих привредних зона и других облика;  

- просторно-планске одлуке треба да буду засноване на интернационалној перспективи развоја 

индустрије Србије/Војводине, односно на јачању интернационалне конкурентности, 

атрактивности простора, регија, градова за СДИ и домаћа улагања; 

- економско-тржишна оправданост и рентабилност, просторно-еколошка усклађеност; 

- социјална прихватљивост локације; 

- принцип мешовитих намена за различите активности; 

- енергетска ефикасност, принцип еколошко-просторне предострожности у избору програма; 

- принципи одрживости у планирању, уређењу и коришћењу ИЗ/ИП; 

- поступност у примени принципа одрживог развоја индустрије и очувања животне средине." 

"Основни локациони модели индустрије у развојним зонама, коридорима и урбаним центрима су: 

индустријске зоне, индустријски и технолошки паркови (hi-tech агломерације и комплекси), 

логистички парк, терминали, привредне, мешовите, лучке зоне и сл." 

 

"Потребно је плански усмеравати изградњу различитих просторних модела индустријског 

смештаја ка стратешким развојним зонама и коридорима X и VII, индустријским 

центрима/градовима средње величине и на друге локације повезане ТЕНс инфраструктуром, ИКТ 

мрежама и сл."  

 
Слика 3: РПП АПВ, реферална карта "Мрежа насеља и привредни центри" 

 

 
 

 

 "ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2013 – 2014. ГОДИНЕ" – извод 

 

"Формирати "банке локација" на локалном нивоу, тј, базе података о локацијама планираним за 

изградњу, чиме ће се омогућити ефикасније и брже активирање локација и изградња на њима". 

 

"Програм изградње "индустријске инфраструктуре" који обухвата ТЕНС, магистралне и 

регионалне путеве, ИКТ мрежу, енергетску и хидротехничку инфраструктуру, као и изградњу и 

опремање индустријских локалитета- ИЗ, ИП, слободних зона". 

 

Програмом имплементације утврђују се показатељи за праћење промена стања у простору, тако 

да програм имплементације РПП АПВ предвиђа изградњу и коришћење ГИС – орјентисаног 

информационог система, што је неопходан услов за квалитетно управљање простором и 

развојем у њему. 
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Слика 4: Програм имплементације РПП АПВ, реферална карта "Одрживи развој економије, 
транспорта и инфраструктуре" 

 

 

 

2. ЦИЉ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ 
 

Општи циљ студије је да помогне у бржој реализацији одрживог, привредног и друштвеног 

развоја на простору АП Војводине.  
 

Економски и просторни приоритет је прекинути негативне развојне тенденције и успоставити 

привредну равнотежу подстицањем развоја предузетничке инфраструктуре. 
 

Проблеми са којима се суочава Војводина, као што су незапосленост, пораст сиромаштва, те 

заостајање у економском развоју последица су како рата тако и проблема које неминовно 

ганерише процес транзиције. Некада велики пословни системи који су представљали темеље 

економског развоја Војводине и запошљавали велики број радника, данас су углавном 

девастирани и немоћни да самоатално изнађу путеве своје ревитализације. С друге стране 

новонастали приватни сектор још није досегао обим пословне активности који би апсорбовао 

већи број запослених, ублажио последицу пропасти великих пословних система, те отворио 

перспективе новог, уравнотеженог, самоодрживог и динамичног развоја. 
 

Транзиција, као глобални и општи друштвени процес мора се десити у свести људи који чине 

органе локалне власти. Неопходно је да локалне самоуправе разумеју ново глобално тржиште и 

покажу иницијативу за активно укључивање у борбу за део глобалног капитала као активни 

учесници – иницијатори и креатори процеса економског развоја. Тренутно се развојни 

потенцијали Војводине, као што су: људи, природни ресурси, енергија, инфраструктурни објекти, 

итд. недовољно користе или се користе у минималном капацитету. 

Јавни сектор мора бити активан у креирању подстицајног амбијента у којем ће приватни сектор, 

кроз реализацију властитих пословних интереса, доприносити остварењу општих друштвених и 

развојних циљева. У том контексту незаменљива је улога локалних власти које морају имати 

кључну улогу у стварању повољног пословног окружења, оног који ће не само промовисати, него 

и стимулисати и олакшати оснивање, раст и развој малих и средњих предузећа (МПС), те 

иницирати, креирати и координирати друге предузетничке пројекте и подухвате. 
 

Радне/пословне зоне, као и технолошки паркови представљају нови концепт који је препознат 

као један од инструмената подстицаја бржег економског развоја регије. Домаћи и страни 

инвеститори, у намери покретања производње и инвестирања, суочени су са проблемом 

недефинисаних, неуређених и нерегулисаних локација, али у првом реду са неадекватном базом 

података која би скратила поступак одабира адекватне локације. То даје лошу слику о земљи, 

регионалној и локалној заједници и ствара утисак да иста не предузима адекватне мере на 

стварању амбијента погодног за инвестирање. Домаћи инвеститори одустају од улагања или се 

излажу енормним трошковима улажући у нове локације (углавном без адекватне просторно 

планске документације, што доводи у питање добијање дозвола и сагласности, или успорава 

исходовање истих) и градећи комплетну нову инфраструктуру, док страни инвеститори одустају и 

пословне шансе траже у другим државама у окружењу. 
 

Искуства земаља у транзицији нам говоре да је неопходан стратешки приступ развоју и 

умрежавању радних зона који ће омогућити системску изгрању предузетничке инфраструктуре. 
 

Оснаживање просторно развојне структуре региона (покрајине) кроз уравнотежен развој 

подручја, стварање окосница и тежишта развоја- ослонцем на мрежу градова и радних зона. 
 

Први корак за развој радне зоне је интерес локалне заједнице, а одмах након тога израда 

просторно планске документације која је основна база за израду "банке локација" планираних за 

изградњу, као и установљавање и коришћење ГИС- орјентисаног информационог система што је 

неопходан услов за квалитетно управљање простором и развојем у њему. 
 

У прилог свему наведеном је и основни циљ израде Студије, садржан у потреби 

свеобухватног евидентирања радних зона, њихове адекватне валоризације и 

доступности релевантних података (са аспекта "планске покривености", 

инфраструктурне опремљености, просторне искоришћености, итд) потенцијалним 

инвеститорима, органима, институцијама и свим заинтересованим грађанима. 

 

 

3. ПРЕДМЕТ И ОБУХВАТ СТУДИЈЕ 
 

3.1. Предмет Студије 
 

Предмет Студије је оформити базу података планираних за изградњу радних зона, како би се 

омогућило ефикасније и брже активирање планираних локација и изградње на њима. 
 

Студија представља полазни основ за брзу и квалитетну, лако доступну информацију везану за 

конкретне локације радних зона (постојећих-планираних), као и податке везане за могућност 

изградње у конкретној радној зони. 
 

3.2. Обухват Студије 
 

У обухвату ''Студије размештаја радних зона на територији АП Војводине'' – друга фаза обрађено 

је 11 радних зона. 
 

Радне зоне на територији АП Војводине –друга фаза: 

 

Инђија 

 Радна зона дела локације 15 
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Кикинда 

 Радна зона "Галад"  

 Радна зона локалитет 39 

 Радна зона локалитет 5 

 Радна зона пут за Наково 

 Радна зона блок 33 

 Радна зона блок 54 

 Радна зона локалитет 30 
 

Темерин 

 Радна зона део блока 82  

 Радна зона блок 83  

 Радна зона блок 84  
 

 

 

4. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИЗРАДИ СТУДИЈЕ 
 

На основу годишњег програма пословања ЈП "Завод за урбанизам Војводине" планирана је 

израда и друге фазе израде "Студије размештаја радних зона на територији АП Војводине" (у 

даљем тексту Студија). 
 

Друга фаза обухвата обраду података неопходних за израду Студије добијених након 

испоруке прве фазе (новембар 2013.). Први корак у изради друге фазе израде Студије 

била је провера података добијених у "Формулару за унос података потребних за 

израду Студије размештаја радних зона на територији АПВ" (урађен у сарадњи 

Секретаријата и Завода) упућен од стране Секретаријата свим локалним самоуправама, у 

аналогном и дигиталном облику. 
 

Подаци које смо тражили у формулару, неопходни за израду Студије, су: 

 тачна локација град/општина, К.О., 

 назив радне зоне, 

 постојеће стање по парцелама (изграђено, неизграђено), 

 планирана намена, 

 укупна површина, 

 плански основ, 

 услов за добијање локацијске дозволе (директно из ПДР-а, УП-ом, нови ПДР), 

 инфраструктурна опремљеност (електрична енергија, водовод, канализација, гас, 

телефон, итд.), 

 власништво (по парцелама) – РС, АП Војводина, Град/Општина, приватно, задружно, итд. 

 

Обрађивач је након провере података - добијених у формуларима (пристиглим након предаје 

прве фазе Студије), направио списак просторно планске документације (наведене у формулару) - 

извршио увид у исту, и направио одабир планова који пружају довољну детаљност (како у 

графичком тако и у текстуалном делу), тј. довољан број релевантних информација за израду 

Студије, а то су: 

- графички прилози (намена површина и објеката, инфраструктура, заштита, ограничења, 

итд.) 

- текстуални део за унос података у информациону картицу са атрибутима (урбанистички 

показатељи, релевантни подаци везани за услове грађења и инфраструктурну 

опремљеност, власништво, итд.). 

 

Обрађивач коришћене просторно планске докумантације је: 

- ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад 

 

Градови/општине који до данас нису аплицирали за учешће у изради Студије: (Нови 

Сад, Стара Пазова, Ада, Чока, Мали Иђош, Бачка Топола, Бач, Бачка Паланка, Ириг, 

Сента, Тител, Жабаљ, Житиште). 

Слика 5:  "Формулар за унос података потребних за израду Студије размештаја радних зона на 
територији АПВ" упућен од стране Секретаријата за урбанизам, грађевинарство и заштиту 
животне средине свим локалним самоуправама у аналогном и дигиталном облику 
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Табела 1: Пресек стања добијене документације од локалних самопурава 

 

Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Ада 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Алибунар 
Алибунар зона 1 10.07.2013. бр. 1398/2 

ГП Алибунара  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 3/2007) 

40 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Банатски Карловац зона 1 10.07.2013. бр. 1398/3 ПГР Банатски Карловац - усвојен Концепт  8,75 У формулару је наведена само једна парцела која је у делу 

изграђена 

Банатски Карловац зона 2 10.07.2013. бр. 1398/4 ПГР Банатски Карловац - усвојен Концепт  24 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду података у ГИС технологији 

Добрица зона 1 10.07.2013. бр. 1398/5 
ППО Алибунар / Шематска разрада Добрице  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

7,47 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Добрица зона 2 10.07.2013. бр. 1398/6 
ППО Алибунар / Шематска разрада Добрице  

("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 
12,23 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Иланџа зона 1 10.07.2013. бр. 1398/7 
ППО Алибунар / Шематска разрада Иланџе  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

23,35 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локве зона 1 10.07.2013. бр. 1398/8 
ППО Алибунар / Шематска разрада Локви  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

25,56 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локве зона 2 10.07.2013. бр. 1398/9 
ППО Алибунар / Шематска разрада Локви  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

9,63 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Николинци зона 1 10.07.2013. бр. 1398/10 
ППО Алибунар / Шематска разрада Николинаца ("Службени 
лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

1 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Николинци зона 2 10.07.2013. бр. 1398/11 
ППО Алибунар / Шематска разрада Николинаца ("Службени 

лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 
8,63 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Нови Козјак зона 1 10.07.2013. бр. 1398/12 
ППО Алибунар/ Шематска разрада Нових Козјака 
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

11,21 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Нови Козјак зона 2 10.07.2013. бр. 1398/13 
ППО Алибунар/ Шематска разрада Нових Козјака 
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012) 

3,48 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Селеуш зона 1 10.07.2013. бр. 1398/14 
ППО Алибунар / Шематска разрада Селеуша  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012)  

3,5 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Селеуш зона 2 10.07.2013. бр. 1398/15 
ППО Алибунар / Шематска разрада Селеуша  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012)  

14,27 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Владимировац зона 1 10.07.2013. бр. 1398/16 
ППО Алибунар  

("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012)  
57,13 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Владимировац зона 2 10.07.2013. бр. 1398/17 
ППО Алибунар  
("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2012)  

16 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Апатин 
Индустријски парк Купусина 14.06.2013. бр. 1140/2 

ППО Апатин  
("Службени лист општине Апатин", бр. 6/2012)  

5,74 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона блок 61 у Апатину 14.06.2013. бр. 1140/3 ГП Апатина 

("Службени лист општине Апатин", бр. 7/2007) 
1,8 

Након сагледавања података добијених у формулару и важеће 
просторно-планске документације, стручни тим је констатовао 
неусаглашеност истих и стања на терену  

РТЦ Апатин 14.06.2013. бр. 1140/4 

ПДР комплекса пречистача отпадних вода и камионског 

терминала са припадајућом инфраструктуром  
("Службени лист општине Апатин", бр. 2/2012) 

190,21 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Бач 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  

(формулар, просторно планска докуменатција) 

Бачка Паланка 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Бачка Топола 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Бачки Петровац 
Радна зона Бачки Петровац 05.07.2013. бр. 1369/2 

ПГР са детаљном регулацијом на јавном градјевинском 
земљисту блокова 33, 34 и 35 у Бачком Петровцу 
("Службени лист општине Бачки Петровац", бр. 2/2006) 

143 Није достављена просторно-планска документација 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Радна зона Маглић 05.07.2013. бр. 1369/3 
ПДР за радну зону (бл. 1, 2, 4) у Маглићу ("Службени лист 
општине Бачки Петровац", бр. 12/2010 и 12а/2010) 

70,98 
Непотпуни достављени формулари, неажурност добијених 
података у формулару 

Радна зона Гложан 05.07.2013. бр. 1369/4 
ПДР за радну зону (блок бр. 8) у Гложану ("Службени лист 
општине Бачки Петровац", бр. 12/2009 и 12а/2009) 

30,82 
Непотпуни достављени формулари, неажурност добијених 
података у формулару 

Бечеј 
Индустријска зона 02.07.2013. бр. 1321/2 

ПДР Индустријске зоне у Бечеју  

("Службени лист општине Бечеј", бр. 1/2011) 
437,4 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Бела Црква 
Индустријски парк Бела Црква 13.06.2013. бр. 1128/1 

ГП Беле Цркве  
("Службени лист општине Бела Црква", бр. 2/2004) 

8,29 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Беочин 
Нова индустријска зона 29.10.2013. бр. 2090/2 

ПДР нове индустријске зоне у Беочину 
("Службени лист општине Беочин", бр. 7/2010) 

21,5 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Бизнис парк Лафарге 29.10.2013. бр. 2090/1 
ПДР комплекса Лафарге БФЦ Беочин  
("Службени лист општине Беочин", бр. 12/2006) 

18 Не постоји адекватна просторно планска документација 

Чока 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Инђија 

Североисточна радна зона 24.06.2013. бр. 1223/2 

ПДР североисточне радне зоне (блокови бр. 11, 35, 36, 37, 

90, 93, 94, 95 и 97) у Инђији  
("Службени лист општина Срема", бр. 30/2011)  
ПДР за блок бр. 96 у Инђији - североисточна радна зона 
("Службени лист општина Срема", бр. 20/2007) 

635,95 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Југоисточна радна зона 24.06.2013. бр. 1223/3 
ПДР југоисточне радне зоне (блокови број 91 и 92) 
("Службени лист општина Срема", бр. 42/2010) 

88,98 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Ириг / Није достављено / / Ништа од тражених података није достављено 

(формулар, просторно планска докуменатција) 

Кањижа 
Радна зона у блоку 8 08.07.2013. бр. 1381/2 

ПГР насеља Кањижа  
("Службени лист општине Кањижа", бр. 6/2013) 

6 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона у блоку 20 08.07.2013. бр. 1381/3 
ПГР насеља Кањижа  
("Службени лист општине Кањижа", бр. 6/2013) 

35 
Неусаглашеност формулара, просторно-планског документа и 
стања на терену 

Радна зона у блоку 24 08.07.2013. бр. 1381/4 
ПГР насеља Кањижа  
("Службени лист општине Кањижа", бр. 6/2013) 

32 
Неусаглашеност формулара, просторно-планског документа и 
стања на терену 

Зона чисте индустрије у Хоргошу 08.07.2013. бр. 1381/5 

ПДР за зону чисте индустрије у Хоргошу  
("Службени лист општине Кањижа", бр. 8/2009)  

ПГР насеља Хоргош  
("Службени лист општине Кањижа", бр. 8/2011 и 12/2011) 

25,38 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Мартонош 08.07.2013. бр. 1381/6 
ППО Кањижа / Шематска разрада Мартоноша  

("Службени лист општине Кањижа", бр. 19/2012) 
28 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона Ором 08.07.2013. бр. 1381/7 
ППО Кањижа / Шематска разрада Орома  
("Службени лист општине Кањижа", бр. 19/2012) 

6 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона Адорјан 08.07.2013. бр. 1381/8 
ППО Кањижа / Шематска разрада Адорјана 
("Службени лист општине Кањижа", бр. 19/2012) 

10 Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа  

Радна зона Тотово Село 08.07.2013. бр. 1381/9 
ППО Кањижа / Шематска разрада Тотовог Села ("Службени 
лист општине Кањижа", бр. 19/2012) 

11 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Кикинда 
Радна зона локалитет 39 27.11.2013. бр 2318/1 

ППО Кикинда  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2013 и 16/2013) 

44,76 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Радна зона на путу за Наково 27.11.2013. бр 2318/2 
ППО Кикинда  

("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2013 и 16/2013 
69,1 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Део блока 9 27.11.2013. бр 2318/3 
ГП Кикинде  

("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 
65 

Према просторно планском документу блок бр. 9 намењен је 

туристичко-спортским садржајима 

Део блока 46, Le Belier 27.11.2013. бр 2318/4 
ПДР Le Belier "Кикинда" Ливница д.о.о. у Кикинди 
("Службени лист општине Кикинда", бр. 11/2007)  

5,94 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона локалитет 30 27.11.2013. бр 2318/5 
ППО Кикинда  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2013 и 16/2013 

22,15 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Део блокова 45 и 46, Ливница 27.11.2013. бр 2318/6 
ПДР "Ливница Кикинда" у Кикинди  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 2/2008) 

97,28 Није достављена просторно-планска документација 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Део блока 55 27.11.2013. бр 2318/7 
ГП Кикинде  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 

23 
У формулару су поред парцела намењених раду наведене и 
парцеле намењене спроту, рекреацији и зеленилу 

Ваздушна лука локалитет 50 27.11.2013. бр 2318/8 
ППО Кикинда  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2013 и 16/2013 

38,25 
Према просторно планском документу блок бр. 50 намењен је 
спортском аеродрому 

Радна зона локалитет 5 27.11.2013. бр 2318/9 
ППО Кикинда 

("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2013 и 16/2013) 
9,97 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Радна зона Галад 27.11.2013. бр 2318/10 
ППО Кикинда  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2013 и 16/2013) 

92,6 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Блок 40 27.11.2013. бр 2318/11 
ГП Кикинде  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 

18,73 
У формулару су поред парцела намењених раду наведене и 
парцеле намењене становању 

Блок 33 27.11.2013. бр 2318/12 
ГП Кикинде  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 

30,16 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Делови блокова 22 и 54 27.11.2013. бр 2318/13 
ПДР делова блокова 22 и 54  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 7/2008) 

49,54 Није достављена просторно-планска документација 

Блок 54 27.11.2013. бр 2318/14 
ГП Кикинде  

("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 
44 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Блок 58 и део блока 59/1 27.11.2013. бр 2318/15 
ГП Кикинде  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 

51,76 

С обзиром да су наведени блокови намењени туризму, спорту и 
рекреацији, заштитном зеленилу, железници и железничком 
појасу и у делу породичном становању ове зоне није могуће 

обрадити и презентовати у студији 

Блок 59 27.11.2013. бр 2318/16 
ГП Кикинде  

("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 
21,7 

С обзиром да су наведени блокови намењени туризму, спорту и 
рекреацији, заштитном зеленилу, железници и железничком 

појасу и у делу породичном становању ове зоне није могуће 
обрадити и презентовати у студији 

Делови блокова 41 и 43 27.11.2013. бр 2318/17 

ПДР - измена и допуна ПДР-а за делове блокова 41 и 43 у 

Кикинди  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 33/2013) 

19,51 Није достављена просторно-планска документација 

Део блока 47 - металонско-
сирћетни комплекс 

27.11.2013. бр 2318/18 
ПДР Металонско-сирћетни комплекс Кикинда  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 8/2006) 

58,96 Није достављена просторно-планска документација 

Део блока 41 и део блока 43 у 
Кикинди 

27.11.2013. бр 2318/19 
ГП Кикинде  
("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 

13,26 Није достављена просторно-планска документација 

Ковачица 
Радни комплекс бр. 15 04.07.2013. бр. 1356/2 

ППО Ковачица / Шематска разрада Дебељаче  
("Службени лист општине Ковачица", бр. 13/2012) 

7,86 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радни комплекс бр. 5 04.07.2013. бр. 1356/3 
ППО Ковачица / Шематска разрада Уздина  

("Службени лист општине Ковачица", бр. 13/2012) 
14,28 Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа  

Радне површине блок 42 04.07.2013. бр. 1356/4 
ГП Ковачица  
("Службени лист општине Ковачица", бр. 3/2004 и 1/2007) 

13,53 Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа  

Радни комплекс 04.07.2013. бр. 1356/5 / 7,74 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Радни комплекс бр. 13 04.07.2013. бр. 1356/6 
ППО Ковачица  
("Службени лист општине Ковачица", бр. 13/2012) 

30,53 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Ковин 
Јужна радна зона 24.06.2013. бр. 1222/1 

ПДР блока 119 у Ковину  
("Службени лист општине Ковин", бр. 10/2010) 

44,35 Није достављена просторно-планска документација 

Кула 
Радна зона блок 3 Кула 23.07.2013. бр. 1473/2 

ПГР насељеног места Кула  
("Службени лист општине Кула", бр. 16/2011) 

7,1 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона блокови 77 и 78 

Сивац 
23.07.2013. бр. 1473/3 

ПГР насеља Сивац  

("Службени лист општине Кула", бр. 20/2012) 
12,54 

 

Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

 

Радна зона блок 66 Кула 23.07.2013. бр. 1473/4 
ПГР насељеног места Кула  
("Службени лист општине Кула", бр. 16/2011) 

31,37 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона блок 23 Руски Крстур 23.07.2013. бр. 1473/5 Регулациони план насељеног места Руски Крстур 17,63 Није достављена просторно-планска документација  
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Мали Иђош 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Нова Црња 
Хемофарм 04.07.2013. бр. 1355/1 Није наведен у формулару 6,7 

Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Каштел 04.07.2013. бр. 1355/2 Није наведен у формулару 13 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 

за приступање обради података 

Шећерана 04.07.2013. бр. 1355/3 Није наведен у формулару 90 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Greenfield зона 04.07.2013. бр. 1355/4 Није наведен у формулару 38,9 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Радојево 04.07.2013. бр. 1355/5 Није наведен у формулару 121 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Тоба 04.07.2013. бр. 1355/6 Није наведен у формулару 70,45 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Јакшићево 04.07.2013. бр. 1355/7 Није наведен у формулару 61,3 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 

за приступање обради података 

Циглана 04.07.2013. бр. 1355/8 Није наведен у формулару 58,31 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Шолаја 04.07.2013. бр. 1355/9 
ПДР за радну зону "Шолаја" у КО Српска Црња ("Службени 
лист општине Нова Црња", бр. 2/2012) 

17,81 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Нови Бечеј Јужна индустријска зона у Новом 
Милошеву 

24.06.2013. бр. 1220/2 
ПДР јужне индустријске зоне у Новом Милошеву 
("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 9/2008) 

51 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона Исток у Новом Бечеју 24.06.2013. бр. 1220/3 
ПДР блокова број 190а (државни пут II реда) и 193 у 
источној радној зони у Новом Бечеју  
("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 2/2007) 

37,86 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Нови Кнежевац 

Радна зона у делу блока 74 08.07.2013. бр. 1374/2 ПГР Нови Кнежевац 4,06 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
формулар са неажурним подацима неусаглашен са просторно-
планском документацијом 

Нови Сад 
Радна зона Север I 23.09.2013. бр. 1824/1 

ПГР простора за пословање у северозападном делу града 
Новог Сада  
("Службени лист града Новог Сада", бр. 45/2011) 

23 
Није достављена просторно-планска документација, у 
формулару eвидентиран недостатак информација неопходних за 
приступање обради података 

Оџаци 
Радна зона Каравуково 10.07.2013. бр. 1397/2 

ПГР насеља Каравуково  
("Службени лист општине Оџаци", бр. 13/2008) 

88,48 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Робно транспортни центар 

Богојево 
10.07.2013. бр. 1397/3 

ПГР робно-транспортног центра у Богојеву 

("Службени лист општине Оџаци", бр. 18/2010) 
113 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона Оџаци 10.07.2013. бр. 1397/4 
ПГР насеља Оџаци  
("Службени лист општине Оџаци", бр. 4/2011) 

289 Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа 

Опово 
Нова Радна зона 08.07.2013. бр. 1373/2 

ПДР за потребе формирања нове радне зоне Баранда у 
Баранди  
("Општински службени гласник општине Опово", бр. 8/2008) 

9,63 Није достављена просторно-планска документација 

Панчево 
Индустрија посебне намене 15.10.2013. бр. 1990/1 

ПГР - Целина 10 - Потамишје и градска шума у насељеном 
месту Панчево  
("Службени лист града Панчева", бр. 40/2012) 

1,32 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Пословно-производна-стамбена 

зона 
15.10.2013. бр. 1990/2 

ПГР - Целина 10 - Потамишје и градска шума у насељеном 
месту Панчево  

("Службени лист града Панчева", бр. 40/2012) 

2,02 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 

констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Пословно-услужна зона 15.10.2013. бр. 1990/3 
ПГР - Целина 10 - Потамишје и градска шума у насељеном 
месту Панчево  
("Службени лист града Панчева", бр. 40/2012) 

13,51 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Пословно-индустријска зона 15.10.2013. бр. 1990/4 
ПГР Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву 
- Целина 5  
("Службени лист града Панчева", бр. 39/2012) 

36,53 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Пословно-индустријска-зона 
16.10.2013. бр. 2004/1 
07.11.2013. бр. 2177/1 

ПГР комплекса посебне намене у Панчеву - Целина 11 

("Службени лист града Панчева", бр. 35/2012) 
30,25 Није достављена просторно-планска документација 

Пећинци Радна зона Ашања 08.07.2013. бр. 1375/2 ППО Пећинци 74,5 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Сибач 08.07.2013. бр. 1375/3 ПДР радних зона 1.6, 10.1 и 10.2 у општини Пећинци 205,1 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Просине 08.07.2013. бр. 1375/4 ПДР радна зона потес Просине у К.О. Прхово 106 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Шимановци 08.07.2013. бр. 1375/5 ПДР радне зоне 5.1 К.О.Шимановци 518,4 Није достављена просторно-планска документација 

Пландиште 
Радна зона Пландиште 18.06.2013. бр. 1170/1 

ПДР за блок број 1 (радна зона) у Пландишту  
("Службени лист општине Пландиште", бр. 3/2009)  
ПГР насеља Пландиште 

25,9 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Рума 
Радна зона Румска петља 19.06.2013. бр. 1185/1 

ПДР "Румска петља" у Руми  
("Службени лист општина Срема", бр. 7/2010 и 10/2010) 

238 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона Запад  30.07.2013. бр. 1494/1 ПДР за блок 3-12-1, део блока 3-16-2 и део блока 3-14-2 у 
индустријској зони Рума 

152,73 Није достављена просторно-планска документација 

Сечањ Радна зона северозапад 30.07.2013. бр. 1499/1 ПДР радне зоне северозапад у Сечњу  

("Службени лист општине Сечањ", бр. 14/2008) 
82,94 Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа 

Сента / Није достављено / / Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Сомбор 
Радна зона Бачки Брег 19.06.2013. бр. 1184/2 

ПГР насељеног места Бачки Брег  
("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008) 

21,6 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Бачки Моноштор 19.06.2013. бр. 1184/3 
ПГР насељеног места Бачки Моноштор  
("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008) 

19,66 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Бездан 19.06.2013. бр. 1184/4 
ПГР насељеног места Бездан  

("Службени лист града Сомбора" бр. 3/2008) 
32,26 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Чонопља 19.06.2013. бр. 1184/5 
ПГР насељеног места Чонопља  
("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008) 

12,52 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Дорослово 19.06.2013. бр. 1184/6 
ПГР насељеног места Дорослово  
("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008) 

16,04 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Гаково 19.06.2013. бр. 1184/7 
ПГР Насељеног места Гаково  
("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008) 

20,89 Није достављена просторно-планска документација 

Индустријски парк Сомбор 19.06.2013. бр. 1184/8 
ПГР на простору индустријске зоне у Сомбору, блокови 
102, 103, 114, 115, и 127 - ПГР-05  
("Службени лист града Сомбора", бр. 8/2013) 

485 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Радна зона Кљајићево 19.06.2013. бр. 1184/9 
ПГР насељеног места Кљајићево  
("Службени лист града Сомбора", бр. 8/2012) 

43,78 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Колут 19.06.2013. бр. 1184/10 
ПГР насељеног места Колут  
("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 

24,72 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Растина 19.06.2013. бр. 1184/11 
ПГР насељеног места Растина  

("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 
1,88 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Риђица 19.06.2013. бр. 1184/12 
ПГР насељеног места Риђица  
("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 

2,25 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Станишић 19.06.2013. бр. 1184/13 
ПГР насељеног места Станишић  
("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 

27,64 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Стапар 19.06.2013. бр. 1184/14 
ПГР насељеног места Стапар  
("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 

23,85 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Светозар Милетић 19.06.2013. бр. 1184/15 
ПГР насељеног места Светозар Милетић  
("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 

23,03 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Телечка 19.06.2013. бр. 1184/16 
ПГР насељеног места Телечка  

("Службени лист града Сомбора", бр. 3/2008) 
16,39 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Алекса Шантић 19.06.2013. бр. 1184/17 
ПГР насељеног места Алекса Шантић  
("Службени лист града Сомбора", бр. 2/2008) 

17,15 Није достављена просторно-планска документација  

Србобран 
Део радне зоне уз ДП I реда бр. 3 20.06.2013. бр. 1189/2 

ПДР за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 у К.О. 
Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 10/2008) 

61,48 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Радна зона 1 20.06.2013. бр. 1189/3 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

14,52 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 2 20.06.2013. бр. 1189/4 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

5,38 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 3 20.06.2013. бр. 1189/5 
ППО Србобран  

("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 
19,27 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 4 20.06.2013. бр. 1189/6 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

2,28 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 5 20.06.2013. бр. 1189/7 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

0,32 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 6 20.06.2013. бр. 1189/8 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

14,8 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 7 20.06.2013. бр. 1189/9 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

6,84 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 8 20.06.2013. бр. 1189/10 
ППО Србобран  

("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 
1,86 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 9 20.06.2013. бр. 1189/11 
ПДР за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 
 у К.О. Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 10/2008) 

3,71 Парцела 9458 је део радне зоне уз државни пут И реда бр. 3 

Радна зона 10 20.06.2013. бр. 1189/12 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

10,29 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 11 20.06.2013. бр. 1189/13 

ППО Србобран  

("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013)  
УП циглане Радош код Србобрана  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2000 и 5/2003) 

17,94 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 12 20.06.2013. бр. 1189/14 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

5,9 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 13 20.06.2013. бр. 1189/15 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

13,41 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 14 20.06.2013. бр. 1189/16 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

5,6 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 15 20.06.2013. бр. 1189/17 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

8,94 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 16 20.06.2013. бр. 1189/18 
ППО Србобран  

("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 
7,04 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 17 20.06.2013. бр. 1189/19 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

3,96 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 18 20.06.2013. бр. 1189/20 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

4,83 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона 19 20.06.2013. бр. 1189/21 
ППО Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 5/2013) 

6,3 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона блок 14 20.06.2013. бр. 1189/22 
ПГР насеља Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

3,62 У формулару је наведена само једна парцела као изграђена 

Радна зона део блока 16 20.06.2013. бр. 1189/23 
ПГР насеља Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

11,64 
Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа и 
стања на терену 

Радна зона део блока 25 20.06.2013. бр. 1189/24 
ПГР насеља Србобран  

("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 
40,91 

Подлога на којој је израђен План је неажурна растерска и 

непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона део блока 26 20.06.2013. бр. 1189/25 
ПГР насеља Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

14,11 Неусаглашеност формулара и просторно-планског документа 

Радна зона део блока 27 20.06.2013. бр. 1189/26 
ПГР насеља Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

3,9 
Подлога на којој је израђен План је неажурна растерска и 
непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона део блока 28 20.06.2013. бр. 1189/27 ПГР насеља Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

2,07 У формулару је наведена само једна парцела занемарљиве 
површине да би била предмет обраде у Студији 
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Радна зона део блока 35 20.06.2013. бр. 1189/28 
ПГР насеља Србобран 
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

0,4 
Површина радне зоне је занемарљива да би била предмет 
обраде у Студији 

Радна зона део блока 38 20.06.2013. бр. 1189/29 
ПГР насеља Србобран  
("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 

8,05 
Подлога на којој је израђен План је неажурна растерска и 
непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Радна зона део блока 39 20.06.2013. бр. 1189/30 
ПГР насеља Србобран  

("Службени лист општине Србобран", бр. 11/2012) 
0,6 

Након сагледавања добијених података и стања на терену 

констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Сремски 
Карловци Радна зона Стражилово 20.06.2013. бр. 1191/2 

ДУП комплекса циглане Стражилово у Ср. Карловцима 
("Службени лист града Новог Сада", бр. 18/89 и "Службени 
лист општине Ср. Карловци", бр. 12/2003) 

16,17 Није достављена просторно-планска документација 

Радна Зона Просјанице 20.06.2013. бр. 1191/3 
ПДР радне зоне Просјанице  

("Службени лист општине Ср. Карловци", бр. 4/2011) 
54,09 Није достављена просторно-планска документација 

Сремска 
Митровица 

Радна зона Исток  02.07.2013. бр. 1331/1 Није наведен у формулару 32,74 Није достављена просторно-планска документација 

Радно комерцијална зона Север 2 02.07.2013. бр. 1331/2 
ПДР Радно комерцијалне зоне Север 2 у Сремској 
Митровици  
("Службени лист града Сремска Митровица", бр. 7/2011) 

43 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Север 1 02.07.2013. бр. 1331/3 
ПДР радно комерцијалне зоне уз аутопут Е-70 у Сремској 
Митровици  
("Службени лист града Сремска Митровица", бр. 7/2007) 

49 Није достављена просторно-планска документација 

Стара Пазова / Није достављено / / Ништа од тражених података није достављено  

(формулар, просторно планска докуменатција) 

Суботица Комерцијална зона Петар 
Драпшин 

10.06.2013. бр. 1092/1-
1 

ГП Суботица Палић до 2020. године ("Службени лист града 
Суботице", бр. 16/2006, 17/2006 и 28/2006) 

21,41 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Привредна зона Мали Бајмок 
10.06.2013. бр. 1092/1-

2 

Измена ПДР за део простора М.З. "Мали Бајмок" намењен 
за комерцијалне функције  
("Службени лист града Суботице", бр. 3/2012) 

53 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Зона Радановац 
10.06.2013. бр. 1092/1-

3 
ГП Суботица Палић до 2020. године ("Службени лист града 
Суботице", бр. 16/2006, 17/2006 и 28/2006) 

123 
Подлога на којој је израђен План је неадекватна за обраду 
податка у ГИС технологији 

Шид 
Локалитет 1 21.06.2013. бр. 1209/2 

ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

114,62 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 2 21.06.2013. бр. 1209/3 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

119,46 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 3 25.07.2013. бр. 1486/2 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

40,28 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 4 25.07.2013. бр. 1486/3 
ППО Шид  

("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 
7,78 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 5 25.07.2013. бр. 1486/4 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

14,84 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 6 25.07.2013. бр. 1486/5 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

28,1 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 7 25.07.2013. бр. 1486/6 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

21,26 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 8 25.07.2013. бр. 1486/7 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

127,5 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 9 25.07.2013. бр. 1486/8 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

11,31 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 10 25.07.2013. бр. 1486/9 
ППО Шид  

("Службени лист општине Шид",бр. 1/2011) 
76,6 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 11 25.07.2013. бр. 1486/10 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

7,22 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 12 25.07.2013. бр. 1486/11 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

9,89 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 13 25.07.2013. бр. 1486/12 ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

33,16 Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Локалитет 14 25.07.2013. бр. 1486/13 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

43,93 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Локалитет 15 25.07.2013. бр. 1486/14 
ППО Шид  
("Службени лист општине Шид", бр. 1/2011) 

16,07 
Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији 

Темерин 
Део блока 15 24.06.2013. бр. 1234/2 

ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

2,71 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 58 24.06.2013. бр. 1234/3 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

1,38 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 24 24.06.2013. бр. 1234/4 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

0,89 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Блок 38 и 39 24.06.2013. бр. 1234/5 ПДР блока 38 и 39 у Бачком Јарку  
("Службени лист општине Темерин", бр. 8/2009) 

28,57 Није достављена просторно-планска документација 

Део блока 29 24.06.2013. бр. 1234/6 
ПГР насеља Бачки Јарак  
("Службени лист општине Темерин", бр. 7/2007) 

2,92 Неажурност добијених података у формулару 

Блок 21 24.06.2013. бр. 1234/7 ПДР блока 21 Бачки Јарак 7,1 Није достављена просторно-планска документација 

Блок 25 24.06.2013. бр. 1234/8 ПДР блока 25 Бачки Јарак 4,95 Није достављена просторно-планска документација 

Блок 26 24.06.2013. бр. 1234/9 
ПГР насеља Бачки Јарак  
("Службени лист општине Темерин", бр. 7/2007) 

14,35 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 3 24.06.2013. бр. 1234/10 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

1,81 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Блок 6 24.06.2013. бр. 1234/11 ПДР блока 6 Бачки Јарак 5,62 Није достављена просторно-планска документација 

Део блока 7 24.06.2013. бр. 1234/12 
ПГР насеља Бачки Јарак  
("Службени лист општине Темерин", бр. 7/2007) 

6,14 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 5 24.06.2013. бр. 1234/13 
ППО Темерин 
("Службени лист општине Темерин", бр. 5/2008) 

19,4 Не постоји адекватна просторно планска документација 

Блок 83 24.06.2013. бр. 1234/14 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

82,1 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Блок 84 24.06.2013. бр. 1234/15 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

25,34 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Део блока 69 24.06.2013. бр. 1234/16 
ГП насеља Темерин 
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

5,55 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 72 24.06.2013. бр. 1234/17 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

2,35 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 73 24.06.2013. бр. 1234/18 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

0,13 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 6 24.06.2013. бр. 1234/19 
ППО Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 5/2008) 

1,2 Не постоји адекватна просторно планска документација 

Део блока 77 24.06.2013. бр. 1234/20 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

4,74 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 82 24.06.2013. бр. 1234/21 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

19,3 Радна зона обрађена у Студији - II фаза 

Блок 1 24.06.2013. бр. 1234/22 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

9,1 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене 

Део блока 78 24.06.2013. бр. 1234/23 
ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

2,2 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 

констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Блок 4 и део блока 2 24.06.2013. бр. 1234/24 
ПДР блока 4 и дела блока 2 у Темерину  
("Службени лист општине Темерин", бр. 15/2008) 

16,93 Није достављена просторно-планска документација 

Део блока 85 03.07.2013. бр. 1234/25 
ГП насеља Темерин 
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

0,05 
Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  

Део блока 2 03.07.2013. бр. 1234/26 ГП насеља Темерин  
("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

0,13 Након сагледавања добијених података и стања на терену 
констатовано је да су парцеле наведене у формулару изграђене  
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Тител 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено  
(формулар, просторно планска докуменатција) 

Врбас 

Радна зона Куцура 24.06.2013. бр. 1224/2 

ПГР насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног 
грађевинског земљишта  
("Службени лист општине Врбас", бр. 8/2007)  

Измене и допуне ПГР насеља Куцура  
("Службени лист општине Врбас", бр. 16/2012) 

98,75 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Савино Село 24.06.2013. бр. 1224/3 

ПГР Савиног Села са детаљном регулацијом јавног 
грађевинског земљишта  
("Службени лист општине Врбас", бр. 18/2008) 

344,94 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона у Врбасу (88, 89, 96, 

97 и 98) 
24.06.2013. бр. 1224/4 

ПДР радне зоне у Врбасу у блоковима број 88,89,96,97 и 98  
("Службени лист општине Врбас", бр. 8/2012) 

64,54 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона уз ДП И реда према Е-

75 
24.06.2013. бр. 1224/5 

ППО Врбас  
("Службени лист општине Врбас", бр. 7/2011) 

116,67 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Врбас према Кули 24.06.2013. бр. 1224/6 
ПГР за насељено место Врбас  
("Службени лист општине Врбас", бр. 3/2011) 

44,46 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Змајево 24.06.2013. бр. 1224/7 

ПГР насеља Змајево  
("Службени лист општине Врбас", бр. 17/2009)  

Измене и допуне ПГР насеља Змајево  
("Службени лист општине Врбас", бр. 20/2012) 

64,7 Није достављена просторно-планска документација 

Вршац 

Радна зона Уљма 3 24.06.2013. бр. 1225/2 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

5,8 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 

приступање обради података 

Радна зона Влајковац 24.06.2013. бр. 1225/3 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

8,44 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 

такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Велико Средиште 24.06.2013. бр. 1225/4 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

30,5 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 

такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Ватин 2 24.06.2013. бр. 1225/5 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

1,19 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Велико Средиште 1 24.06.2013. бр. 1225/6 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

15,97 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Ватин 1 24.06.2013. бр. 1225/7 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

2,21 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Уљма 2 24.06.2013. бр. 1225/8 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

40,74 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Избиште 2 24.06.2013. бр. 1225/9 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

10,69 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Уљма 1 24.06.2013. бр. 1225/10 ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

31,32 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Радна зона Ритишево 24.06.2013. бр. 1225/11 
ППО Вршац 
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

13,69 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Марковац 24.06.2013. бр. 1225/12 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

1,13 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Избиште 3 24.06.2013. бр. 1225/13 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

9,1 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 

приступање обради података 

Радна зона Парта 24.06.2013. бр. 1225/14 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

4,92 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 

приступање обради података 

Дистрибутивни центар течног 
нафтног гаса 

24.06.2013. бр. 1225/15 

ПДР комплекса дистрибутивног центра течног нафтног гаса 
у Вршцу  
("Службени лист општине Вршац", бр. 10/2004) 

2,53 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона део блока 82 24.06.2013. бр. 1225/16 
РП дела блока 82 (радна зона) у Вршцу  
("Службени лист општине Вршац", бр. 5/2003) 

17,25 Није достављена просторно-планска документација 

Технолошки парк део блока 82 24.06.2013. бр. 1225/17 

Измене и допуне ПДР дела блока 82 Технолошки парк у 
Вршцу  
("Службени лист општине Вршац", бр. 16/2012) 

27,7 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Загајица 24.06.2013. бр. 1225/18 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

4,9 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 

приступање обради података 

Радна зона Гудурица 24.06.2013. бр. 1225/19 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

4,96 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 

приступање обради података 

Јужна радна зона -Вршац 1 24.06.2013. бр. 1225/20 
ГП Вршца  
("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) 

185,7 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 

за приступање обради података 

Радна зона Пристава - Вршац 3 24.06.2013. бр. 1225/21 
ППО Вршац  

("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 
56,71 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 

квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 

такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Вршачки ритови 24.06.2013. бр. 1225/22 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

45,52 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Радна зона Велико Средиште 3 24.06.2013. бр. 1225/23 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

2,31 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Северна радна зона - Вршац 2 24.06.2013. бр. 1225/24 
ГП Вршца  
("Службени лист општине Вршац", бр. 4/2007 и 6/2007) 

119,56 
Евидентиран недостатак информација у формулару неопходних 
за приступање обради података 

Блок 113 и 114 24.06.2013. бр. 1225/25 
ПДР индустријске зоне у блоковима 113 и 114 у Вршцу 
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2003) 

37,62 Није достављена просторно-планска документација 

Радна зона Вршачки ритови 1 24.06.2013. бр. 1225/26 
ППО Вршац  
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009 и 11/2009) 

45,52 

Подлога на којој је израђен План је неажурна, растерска лошег 
квалитета и непримерена за обраду податка у ГИС технологији, 
такође у формулару недостају информације неопходне за 
приступање обради података 

Зрењанин Багљаш - Аеродром 08.07.2013. бр. 1382/1 Измене и допуне ПДР дела дела радне зоне 7 / Достављени неадекватни формулари са недостатком 
информација неопходних за приступање обради података 
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Општина/Град Назив радне зоне Датум достављања 
формулара/наш број 

Плански основ Површина радне 
зоне (ha) 

Напомена 

Локалитет Југоисток 
08.07.2013. бр. 1382/1 
24.09.2013. бр. 1831/1 

ПДР радне зоне Југоисток I  
("Службени лист општине Зрењанин", бр. 1/2006) 

72 Радна зона обрађена у Студији - I фаза 

Локалитет Северозапад 08.07.2013. бр. 1382/1 ПДР радне зоне Северозапад / 
Достављени неадекватни формулари са недостатком 
информација неопходних за приступање обради података 

Жабаљ 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено (формулар, 

просторно планска докуменатција) 

Житиште 
/ Није достављено / / 

Ништа од тражених података није достављено (формулар, 
просторно планска докуменатција) 

 

 

Урађен је и пресек по величини предложених радних зона, распон се креће од 0,05– 635,95 ha. 
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4.1.  Критеријуми за одабир уноса планираних радних зона за прву 
фазу Студије 

 

Након прикупљених података извршена је подела радних зона по категогијама, битним за 

израду Студије: 

 Достављен формулар-важећи План > усаглашено  

 Достављен формулар-важећи План > неусаглашено или непотпуно  

 Градови/општине које нису доставиле ни формулар ни важећу просторно-планску 

документацију > немогућност обраде зоне (уноса података) 
 
 

Слика 6: Приказ по општинама  

 

 

Поставило се питање, шта је то што ће нас определити, у даљем раду, које радне зоне 

ће бити приоритет у првој фази израде Студије, тј. које су то зоне за које Студијом свим 

потенцијалним корисницима можемо пружити неопходне основне информације, где и како 

најлакше и најбрже могу исходовати локацијске (грађевинске дозволе), тј. ући у поступак 

изградње планираног радног комплекса. 

 

Критеријуми код одабира радних зона које су обрађене у предметној студији, у првој фази, био је:  

1. Аплицирање општина/градова (локалних самоуправа) – оних које су доставиле адекватно 

попуњене формуларе (упитнике) са релевантним подацима 

2. Прибављање, важеће, просторно планске документације, наведене у формулару: 

 ППО-а у којима је урађена шематска разрада за радне зоне 

 ПГР-е у којима је радна зона обрађена са свим урбанистичким параметрима 

 ПДР-е за конкретне радне зоне 

3. Делом или у потпуности изграђена инфраструктура у предложеној зони 

4.2. Процес израде и примена студије 
 

Процес израде Студије одвијао се у следећим корацима: 

- формирање базе достављених података, као и пројектовање процеса израде и базе 

података 

- израда (припрема) графике у AutoCAD-у по слојевима (назив радне зоне, намена, 

власништво, изграђено/неизграђено грађевинско земљиште, инфраструктура, 

ограничења, итд.) 

- трансформација графике у Gaus- Krigerovu пројекцију (Hermanskogelov датум) 

- контрола графике пре уноса у ArcGIS – импортовање података у ArcGIS 

- трансформација графике из Hermanskogela у WGS84 (World Geodetik System –светски 

референтни датум-који примењује Google) помоћу геоцентричне транслације 

- инсертовање сателитске референтне мапе (која је у WGS84) 

- контрола графике- да ли је радна зона добро позиционирана у односу на референтну 

мапу 

- обрада графике у ArcGIS-у / геовизуелизација 

- релационо повезивање просторних података са тебеларним (алфа-нумеричким) подацима 

- унос атрибутских (алфа-нумеричких) података у базу 

- контрола усклађености атрибутских и просторних података 

- припрема (прилагођавање) за конверзију у KML формат (Google Earth) 

- конверзија у KML формат (Google Earth) 

- обрада графике у Google Earth-у 

- унос већ припремљених слојева инфраструктуре (саобраћајна, електроенергетска, 

термоенергетска, водопривредна, итд.) на територији АП Војводине, креираних у поступку 

израде РПП АПВ, у форми информације: 

o преглед и анализа инфраструктурних података на територији АП Војводине, 

креираних у поступку израде РПП АПВ 

o трансформација графике у из Hermanskogela у WGS84 (World Geodetik System –

светски референтни датум-који примењује Google) помоћу геоцентричне 

транслације 

o контрола усклађености просторних и атрибутских података 

o припрема за конверзију у KML формат (Google Earth) 

o конверзија у KML формат (Google Earth) 

o обрада графике у Google Earth-у 

o завршна контрола 

- завршна контрола 

 

Примена (презентација) Студије: 

 

Да би се овако обрађене локације радних зона могле презентовати, неопходна је интернет веза 

и рачунар. Међутим, овакав вид презентације могућ је само у локалу, односно само уз базу 

података оформљену од стране Обрађивача (ЈП "Завод за урбанизам Војводине"). Пренос 

информација у овако формираној бази података био би могућ само уз кориштење неког од 

медија за пренос података (флеш, цд). 

  

Ови подаци могу постати и јавно доступни, односно све урађено може се прилагодити и за 

кориштење преко Интернета, како би било доступно свим заинтересованим лицима. Ово би се 

реализовало формирањем Wеб порталa који би садржао напредну претрагу по слојевима, што би 

допринело бржем и једноставнијем одабиру локације за сваког заинтересованог инвеститора. 

 

За презентацију радних зона Војводине Обрађивач је, уз сагласност Секретарујата за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине, одабрао софтвер ''Google Earth'' који је бесплатан, 

широко применљив и доступан на Интернету. Све радне зоне су прилагођене светском 

географском координатном систему (WGS) који користе и сличне апликације које служе за 

приказ одређених локација на мапама (Street map, Google map, и сл.). 
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На основу података који су нам до сада достављени, и оних које смо у великој мери имали у 

својој бази података, били смо у могућности да сагледамо и на адекватан начин обрадимо 

просторно-техничко-технолошке аспекте појединих локација, тј. максимално сагледамо, 

оформимо базу података са урбанистичког аспекта. 

  

Овако формирана база података даје могућност још детаљније разраде, тј. константног уноса 

нових података- како промена у простору, тако и података везаних за факторе који су веома 

битни у одабиру локације (социјални, економски, расположива радна снага, опремљеност јавног 

сектора, итд.) са којима се константно може допуњавати започета база информација. 

 

 

4.3. Коришћена просторно планска документација за израду 

Студије (важећи просторно плански документи) 
 

 

Војводина 

 РПП АПВ ("Службени лист АП Војводине", бр. 22/2011) 

 

Инђија 

 План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у К.О. Инђија  

("Службени лист општинe Инђија ", бр. 16/2013)  

 

Кикинда 

 ППО Кикинда ("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2012 и 16/2013) 

 ГП Кикинде ("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 

 

Темерин 

 ГП насеља Темерин ("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК  

 

Према основном концепту Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине о 

"..смањењу концентрације становништва и активности у републичком и покрајинском центру, 

односно на квалитативним променама њихове привредне социоекономске структуре...", тежи се 

стимулисању мањих градова и насеља, тј. преношењу функција и активности из републичког и 

макрорегионалног центра. 

 

Имајући у виду значај и позитиван утицај планираних радних зона на развој њиховог ширег 

окружења неопходно је обезбедити што краћи и једноставнији пут за потенцијалне инвеститоре, 

а у цуљу тога је израда и предметне Студије. 

 

Студија представља полазни основ за брзу и квалитетну, лако доступну информацију везану за 

конкретне локације радних зона (постојећих- планираних), као и податке везане за могућност 

изградње у конкретној радној зони. 

 

Развој савременог друштва довео је до крупних промена у привредном, политичком и управном 

систему савремених држава крајем 20. и почетком 21. века. Те нове промене, делом последица 

глобализације, присилиле су националне власти на предузимање конкретних мера, како би биле 

спремне одговорити изазовима савременог доба.  

 

У складу са основном стратегијом у организацији и коришћењу простора, у смислу подршке 

стратегији развоја Републике и Покрајине израдом просторно планске документације 

предложена су решења која омогућавају већу атрактивност простора и шири избор решења, са 

локационог становишта, за улагање домаћег и страног капитала, тј. наметнула се неопходност 

активирања и чињења привлачним конкретних простора (локација) за лоцирање привредних 

капацитета у односу на постојеће стање. Додајући томе и постојеће као и потенцијално 

позиционирање мултинационалних компанија неопходно је створити јединствену базу података 

радних зона у циљу конкретне тржишне понуде, а све у циљу што бржег исходовања дозвола.  

 

"Студија размештаја радних зона на територији АПВ" обједињује, анализира и презентује 

податке и информације релевантне за одлучивање о одабиру локације на територији АП 

Војводине – од назива општине/насеља у којој је радна зона, законском оквиру (важећа 

просторно планска докумантација), институционалном оквиру, релевантним подацима о 

конкретном простору (степен комуналне опремљености, услови грађења, ограничења, итд.), о 

тренутном стању/изграђености, перспективама понуде, тј. свих релевантних информација о 

конкретној локацији. 

 

За потребе одвијања привредних делатности, на територији АПВ, планском документацијом, 

формирана су издвојена грађевинска земљишта која чине стратешки приоритет у развоју 

привреде, а изградњом истих се осигурава како повећање броја запослених тако и равномеран 

регионални развој на територији покрајине, а самим тим допринеће се и смањењу миграције 

локалног становништва. Стварањем повољног пословног окружења, тј. повољних просторних 

услова за формирање радних површина/зона и наравно обезбеђивањем потребне 

инфраструктуре ствара се повољно привредно-предузетничко окружење. Крајњи производ ове 

Студије садржаће значајан број елемената потребних за имплементацију ових стратешких 

приоритета и указаће на значај постојања овакве базе података доступне свим заинтересованим 

актерима на територији АПВ. 

 

Предметном студијом се пружа, потенцијалним корисницима, полазни основ за брзу и 

квалитетну, лако доступну информацију везану за конкретне локације радних зона (постојећих- 

планираних), као и податке везане за могућност изградње у конкретној радној зони.  

 

Циљ израде Студије је садржан у потреби свеобухватног евидентирања радних зона, 

њихове адекватне валоризације са аспекта инфраструктурне опремљености, просторне 

искоришћености ради доступности информација потенцијалним инвеститорима, 

органима, институцијама и свим заинтересованим грађанима. 
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2.1. Радна зона дела локације 15 
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3.2. Радна зона локалитет 39 
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3.4. Радна зона пут за Наково 
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3.7. Радна зона локалитет 30 
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4.1. Радна зона дела блока 82  
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1. Списак просторно планске документације коришћене за израду Студије размештаја радних зона у АП Војводини 
 

 

Војводина 

РПП АПВ (''Службени лист АП Војводине'', бр. 22/11) 
 
Инђија 

План детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у К.О. Инђија ("Службени лист општинe Инђија ", бр. 16/2013) 
 

Кикинда 
ППО Кикинда ("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/2012 и 16/2013) 
ГП Кикинде ("Службени лист општине Кикинда", бр. 26/2009) 
 

Темерин 

ГП насеља Темерин ("Службени лист општине Темерин", бр. 10/2007) 
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2. Достваљени формулари коришћени за израду Студије размештаја радних зона у АП Војводини 
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