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 Америчке дефиниције 

 Браунфилди су напуштене и поткоришћене индустријске некретнине за које се зна 
или претпоставља да су загађене. 

 Russ, T. (1999). Redeveloping Brownfields: Landscape Architects, Site Planners, Developers, 

 McGraw-Hill Professional 

 

 Европске дефиниције 

 CABERNET Network Report: Sustainable Brownfield Regeneration (CABERNET – Concerted Action on 
Brownfield and Economic Regeneration Network, 2007): 
а) настали су као последица ранијег коришћења локације и околног земљишта; 
б) напуштени су или се недовољно користе;  
ц) могу имати стварне или претпостављене проблеме са загађењем; 
д) углавном се налазе у урбанизованим подручјима и  
е) захтевају интервенцију како би били поново стављени у употребу. 

 

 У Словенији постоји званична дефиниција у коју улазе и стамбене зоне.  

 Браунфилд (brownfield) oзначава земљиште које је раније изграђено и 
коришћено, да би у међувремену, услед економско финансијских или других 
разлога било напуштено.  (ППРС) 

 

 

Различите дефиниције 



 

 Основна класификација браунфилда на: 
1. индустријске и друге привредне капацитете  (производни погони, 
складишта итд.), 
2. војне објекте (касарне, аеродроми, клубови војске...), 
3. пољопривредна добра (пољопривредни комбинати и задруге) и 
4. друштвене установе (болнице, школе, домови културе и слично) 

 5. железнички комплекси 

 6. површине рударства 

 

    Класификација браунфилда према намени 



 
 
Браунфилд локације у Нишу 

Индустријски браунфилди 

Војни браунфилди 



 1. Браунфилди у традиционалним индустријским зонама. 

 2. Браунфилди у метрополитенским зонама.  

 3. Браунфилди у руралним зонама. 

 

 Grimski & Ferber, 2001; Bardos, 2003; Perić, 2013. 

 

 

 

    Класификација браунфилда према положају 



 Ниво коришћења браунфилд локације: Уколико је степен коришћења испод 30 %, 
локација се сматра браунфилдом.  

 (критеријум преузет од чешке државне агенције за инвестиције и пословни развој – 
CzechInvest). 

 У случају да се не може јасно утврдити степен искоришћености, употребљавају се 
додатни критеријуми да би се објекат идентификовао као браунфилд: 

 • У имовину се не улаже и не одржава се (пропада), 

 • Има значајан негативан утицај на околину (може обесхрабрити инвеститоре у окружењу), 

 • За дату локацију је потпуно неодговарајуће функционално коришћење (на пример користи се 
за индустрију и пољопривреду, а налази се у центру насеља), 

 • Карактер изворне употребе може изазвати контаминацију, 

 • Објекат је суспендован на више од годину дана или је истекла дозвола за градњу, 

 • Власник или корисник имовине је отворен за сарадњу, 

 • Из разних разлога постоји опасност да локација врло брзо постане браунфилд локација. 

 

 (Бијелић, 2016) 

 

Критеријуми за идентификацију браунфилд локација 



Методологија пописивања браунфилда 

 Не постоји универзална методологија за пописивање браунфилда. 

 Фрикл и Елиот су пописивање браунфилда засновали на идентификацији загађујућих 
индустрија. 

 Пејџ и Бергер су користили државне базе података о загађеним локацијама са 
ремедијацијом у току. 

 Хајек и остали су се усмерили на раније коришћење некретнина, употребљавајући постојеће 
податке из планова противпожарне заштите, као и адресара јединица локалне 
самоуправе.  

 Округ Кинг у држави Вашингтон је формирао попис браунфилда користећи пореске 
информације о парцелама које су праћене претрагом историјских адресара јединице локалне 
самоуправе за идентификацију парцела са комерцијалном прошлошћу.  Поред тога 
коришћене су еколошке евиденције из државног Секретаријата за екологију и теренски рад 
(посете локација).  

 Сличан принцип је употребљен и у случају пописа браунфилда формираног од стране 

Метрополског регионалног савјета Портланда у држави Орегон. Овај попис је заснован на 
идентификацији нестамбених парцела које су класификоване као празне или недовољно 

коришћене у попису грађевинског земљишта. Тако добијено студијско подручје је затим 
подвргнуто историјском истраживању и теренском раду (посете локацијама). С друге стране, 
Агенција за заштиту животне средине САД (US EPA) је указала на ефикасност идентификације 
браунфилд локација путем актера (стејкхолдера) из локалне заједнице. 

 (Бијелић, 2016) 



Стејкхолдери 

Перић, 2013 

14 учесника 



 

 

Највећи проблеми: 

1. решења суштинских питања везаних за власничке односе над земљиштем, 

2. питање интересне усаглашености и координације учесника у том процесу. 

 

 

Garb & Jackson, 2006: 276; Stanilov, 2007; Zeković, 2007. 

Постсоцијалистичке државе 



 Негативaн утицај на шире окружење у еколошком, економском, естетском, психолошком и 
социјалном смислу.  

 Негативни ефекти браунфилд локације на окружење у еколошком смислу углавном се 

проучавају у оквиру развијених земаља. 

 Економски и социјални ризик браунфилда на одрживи урбани амбијент изражен у оквиру 
земаља у развоју. 

Проблеми браунфилд локација 



Законски оквир 

SKGO@ SDC, 2011 



Институционални оквир у Србији – јавни сектор  

 Национални ниво 

 Министарство привреде 

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 Министарство пољопривреде и заштите животне средине  

 Агенција за приватизацију 

 Развојна агенција Србије 

 Агенција за страна улагања и промоцију извоза - SIEPA  

 

 Локални ниво 

 Јединице локалне самоуправе  

 - немају проактивну улогу у активирању браунфилд локација 

 - немају прецизне информације о проценту грађевинског земљишта које може бити 
идентификовано као браунфилд локација 

 - немају визију развоја у погледу браунфилд локација као процеса који доноси дугорочни 
профит 

 - имају ограничене надлежности и морају бити координирани од стране виших нивоа 

 

 



Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године 

 

- недовољна спознаја значаја браунфилд локација и њихових 
потенцијала за инвестирање и рециклажу 
-веће ангажовање браунфилда 
-локални ниво - градови и остала урбана насеља кроз локалне 
планове, пројекте и иницијативе градови преузимају обавезу да 
омогуће (кроз планове, одлуке или разне форме партнерства) 
рехабилитацију девастираних и напуштених подручја, и 
поновно ангажовање простора некадашњих а сада напуштених 
индустријских или производних комплекса (браунфилд) у 
сарадњи свих заинтересованих актера: јавног, приватног 
сектора као и цивилног друштва; 
-формирати „банке локација” на локалном нивоу, тј. базе 
података о локацијама планираним за изградњу, браунфилд 
локацијама и сл, чиме ће се омогућити ефикасније и брже 
активирање локација и изградња; 
- економске и фискалне мере које ће подстаћи активирање 
браунфилда и урбану обнову; 
- израда стратегије оживљавања индустријских браунфилд 
локација на основу катастра браунфилд локације у свим 
општинама и градовима Републике Србије. 
 

 

 

 

 



Регионални просторни план за подручје Нишавског, 
Пиротског и Топличког управног округа 

 Велике могућности за активирање ''greenfield'' и ''brownfields'‘ локација 

 Интензивније активирање сада неискоришћених простора, а у првом реду 
„brownfields“-а. 

 Потребе нових производних капацитета, складишно-логистичких активности и 
МСП за локацијама биће реализовани: 1) у оквиру постојећих привредно-
индустријских зона и планираних индустријских зона, паркова, бизнис инкубатора, 
слободних зона, предузетничких зона (у форми гринфилд и браунфилд улагања). 



 
 
Просторни план административног подручја града Ниша 2021.  

 Просторни план административног подручја града Ниша 
 Две су основне категорије локација на којима ће се у будућности инвестирати: 

 - Brownfield локације су инфраструктурно опремљени неискоришћени капацитети у оквиру постојећих комплекса 
великих и средњих индустријских, саобраћајних и трговинских предузећа на којима ће се инвестирати у изградњу 
комплементарних привредних садржаја зависно од потреба тржишта и намене површина: 

 Brownfield локације 
 1. Индустријски комплекс ЕИ, бул. Цара Константина  
 (индустријски парк, бесцаринска зона или комбинована намена - индустријски погони и сајамски простор) 
 2. Индустријски комплекси МИН, локације у ул. Шумадијској, 12. Фебруара и Сарајевској (индустријски парк, бизнис-

инкубатор центар и др) 
 3. Индустријси комплекс ДИН – „Филип Морис”, 12. Фебруара  
 (дуванска индустрија и друге делатности из гаме делатности „Филип Морис”) 
 4. Индустријски комплекс КТК (индустријски и складишни капацитети) 
 5. Индустријски комплекс „Нисал”, Насеље „Никола Тесла” 
 6. Индустријски комплекс „Вулкан“, Мрамор (бесцаринска или индустријска зона); 
 7. Индустријски комплекс „Јастребац”, 12. Фебруар 
 8. Индустријски комплекс „Поморавље”, 12. Фебруар 
 9. Индустријски комплекс „Житопромет”, Димитрија Туцовића 
  (млин, силос и други производни, складишни и пословни садржаји) 
 10.Индустријски комплекс „Нитекс”, Ратка Павловића (текстилна индустрија и други комплементарни садржаји) 
 11. Индустријски комплекс „Нишка пивара”, Душана Поповића (производња и складирање) 
 12. Индустријски комплекс „Житопек”, Димитрија Туцовића (производња и складирање) 
 13. Индустријски комплекс „Нишка млекара”, Никодија Стојановића (производња и складирање) 
 14. Индустријски комплекс „Инис”, Ивана Милутиновића (производња и складирање) 



 коришћење постојећег грађевинског фонда за нове делатности и намене у 
случајевима када је то могуће (уместо „greenfield″ давање предности 
„brownfield″ инвестицијама). 

 омогућити активирање brownfield комплекса. 

 
 
Просторни план административног подручја града Ниша 2021.  



 
 
 Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025. 

 Посебан потенцијал представљају постојеће радне зоне које нису у функцији ревитализовати и 
треба их третирати као простор за "браунфилд" инвестиције. 

 На подручју ГУП-а функционише тридесетак производних и складишних комплекса од којих су 
најзначајнији:  

• Северозапад "12 фебруар" 
• Северозапад "РЗ Север" 
• Запад и севеозапад "МИН" 
• Исток "Еи" 
• Центар "Нитекс" 
• Југ "Пивара" 
• Југ "Циглана" 
• Запад "Мрамор - Вулкан" 
• Запад "Међурово II" 
• Исток "Трошарина - Нишка Бања",  
• Североисток "Блок 6 - Доња Врежина - Горња Врежина“ 

 
 Сви ови комплекси су у процесу реструктуирања у оквиру кога се намена из претежно 

производне трансформише у складишну, услужну, сервисну, а значајни делови комплекса су ван 
функције. У целини гледано, постоје значајни неискоришћени капацитети у оквиру 
неизграђених делова комплекса, као и у оквиру постојећих погона који не раде. Ови 
потенцијали омогућавају коришћење комплекса за "brownfield" инвестиције, обзиром да су 
комплекси углавном добро инфраструктурно и саобраћајно опремљени. 

 



План генералне регулације подручја ГО Палилула – друга фаза 

Комплекс „Електронске индустрије“ је инфраструктурно опремљен, са изграђеним објектима и 
представља добар потенцијал за „brownfield“ инвестиције. 



План генералне регулације подручја ГО Палилула – друга фаза 



Eлектронска индустрија Ниш 

 Формирана 1948. године; 

 Од 2000. приватизација појединачних предузећа; 

 Данас - комплексна власничка структура земљишта и објеката. У оквиру 
комплекса послује око 120 предузећа, у оквиру 119 објеката који се 
користе у различите пословне и пословно-производне сврхе.  

 



 
 ДУП комплекса Електронске индустрије Ниш, 1987. 



 
Урбанистички пројекат за парцелацију и препарцелацију комплекса 
Електронске индустрије у Нишу, 2003. 



Пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу 
локалних самоуправа у Србији” 

 

 
 

 
 Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у 

Србији (GIZ/Ambero-ICON пројекат), 2011-2012. 

 Атлас локација 

 Претходна студија изводљивости за развој браунфилд локације 
Индустријска зона Исток– ЕИ Технис парк Ниш 

 



Карта власништва 



Намена објеката 



Инфраструктурно опремање 



Техничка документација 



Атлас локација 
Kat. br. 
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OPŠTI PODACI  

Naziv objekta   ”FABRIKA MAŠINA ZA PRANJE“  

KPBR 10998/34 KO Niš, Ćele Kula 

Spoljni gabarit objekta 

Površina pod 

objektom 

5560 m2 upisane u listu nepokretnosti  br.37 

Spratnost P+2  

Godina izgradnje 

Ranija namena 

Namena Proizvodna hala 

Stanje objekta Od čvrstog materijala, u dobrom stanju, objekat u 

funkciji 

Opremljenost Objekat poseduje elektro i vodovodnu instalaciju 

Infrastruktura Regulisan je prilazni put 

Procenjena vradnost 

objekta u Eur. 

Osoba za kontakt 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Urbanistička 

planska 

dokumentacija 

GP, PDR, UP  

Arhitektonski 

projekat 

Postoji 

Gradjevinska 

dozvola 

Postoji 

Upotrebna 

dozvola 

Nije izdata 

Podaci o 

vlasništvu 

„JUGO IMPEX”DOO Niš  , 

ul.Vazduhoplovaca bb, Niš 

Napomena: 

„JUGO IMPEX”DOO Niš  je na licitaciji održanoj u Beogradu dana 

08.07.2008.godine od  Agencije Za Privatizaciju kupila gore navedeni 

objekat koji se nalazi na K.P. 10998/34 KO Niš, Ćele Kula,upisane u 

listu nepokretnosti br.37.  

 



 
План детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш 

 Обухват: 59,49ha; 

 Обрађивач Плана: ЈП Завод за урбанизам Ниш; План рађен уз подршку GIZ/Ambero/Icon;  

 

 

 

 

 

 Рано укључење актера у процесу израде плана 

 Власници предузећа обавештени о изради плана у току израде Атласа локација, пре почетка 
израде Плана; 

 Заинтересованост града Ниша за активирањем ове локације резултовала је састанцима на којима 
се дискутовало о проблемима; 

 Добра хоризонтална координација институција које су укључене у процес израде Плана (град Ниш 
- ЈП Завод за урбанизам - Управа за планирање и изградњу - Завод за заштиту споменика културе и 
др.) 

 
 
 

  

 



Захтеви власника у раној фази 



Саобраћајна повезаност 

- Захваљујући свом положају уз Булевар цара Константина, са којим остварује саобраћајну повезаност на два 
места, комплекс Електронске индустрије има добру повезаност са локалном саобраћајном мрежом.  

 

 

 

 



Планирана намена површина 



Индустријско наслеђе 

Амбијентална целина зона заштите индустријског наслеђа, обухвата средишњи део комплекса 
Електронске индустрије. Језгро комплекса чини група објеката изграђених у време интензивне 
индустријализације земље, непосредно после Другог светског рата, односно у време настанка саме 
компаније:  

 

  

1.Управна зграда-централни објекат 
комплекса,  
2. Зграда О.О.У.Р. "Алатница“,  
3. Зграда О.О.У.Р. "Машинска пластика“,  
4. Складиште сировина, 
5. Зграда О.О.У.Р. "Полупроводници". 



Археолошко наслеђе 

  

  

 

Простор комплекса Електронске индустрије Ниш, 
представља археолошки локалитет који је евидентиран 
од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш 
као "Mедијана-југ". У археолошком смислу локалитет је 
саставни део археолошког налазишта "Медијана", које 
је проглашено за непокретно културно добро на основу 
Решења Завода за заштиту и научно проучавање 
споменика културе НРС бр. 220/49 од 09.02.1949. године 
и категорисано као непокретно културно добро од 
изузетног значаја, Одлуком скупштине СРС РС, бр. 29, 
од 29.03.1979. године.  

На овом простору су откривени су следећи објекти: 1) 

Некропола "жел. станица Ћеле-кула", 2) Утврђење, 3) 

Водоторањ. 

  



Јавни простор 

- Формирање уређених зелених простора са пешачким стазама 
- Формирање паркинг-простора на ободу 
- Није дозвољено ограђивање парцела у зони индустријског наслеђа 

 



Oчување аутентичности 

 

Правила грађења (дефинисана посебно за сваки објекат) 
 

1. УПРАВНА ЗГРАДА-централни објекат комплекса  

Дозвољава се ревитализација објекта, која укључује санацију конструктивних елемената и реконструкцију недостајућих или оштећених елемената екстеријера, уз очување аутентичности. Дозвољава се 
промена организације унутрашњег простора у складу са наменом. Не дозвољава се доградња објекта, односно проширење габарита у хоризонталном и верткалном плану.  

 

2. Зграда О.О.У.Р. "Алатница" 

Дозвољава се ревитализација објекта, која укључује санацију конструктивних елемената и реконструкцију недостајућих или оштећених елемената екстеријера, уз очување аутентичности. Дозвољава се 
промена организације унутрашњег простора у складу са наменом. Не дозвољава се доградња објекта, односно проширење габарита у хоризонталном и верткалном плану.  

 

3. Машинска пластика 

Дозвољава се ревитализација објекта, која укључује санацију конструктивних елемената и реконструкцију недостајућих или оштећених елемената екстеријера, уз очување аутентичности. Приликом 
адаптације објеката задржати оригинални конструктивни систем.  

Дозвољава се промена организације унутрашњег простора у складу са наменом. Не дозвољава се доградња објекта, односно проширење габарита у хоризонталном и верткалном плану на централном 
делу објекта – производној хали. Дозвољава се доградња објекта, односно проширење габарита у вертикалном плану на бочним (спратним) деловима објекта. 

 

4. Складиште сировина 

Дозвољава се ревитализација објекта, која укључује санацију конструктивних елемената и реконструкцију недостајућих или оштећених елемената екстеријера, уз очување аутентичности. Не дозвољава 
се обрада фасадних равни у техникама и материјалима који не одговарају изворном стању. Иако зграду користи више сопственика, у фази ревитализације појединих њених делова, фасадне равни 
посматрати јединствено. 

Дозвољава се промена организације унутрашњег простора у складу са наменом. Дозвољава се доградња објекта, односно проширење габарита у вертикалном плану. 

 

5. Зграда О.О.У.Р. "Полупроводници" 

Дозвољава се ревитализација објекта, која укључује санацију конструктивних елемената и реконструкцију недостајућих или оштећених елемената екстеријера, уз очување аутентичности.  

Дозвољава се промена организације унутрашњег простора у складу са наменом. Не дозвољава се доградња објекта, односно проширење габарита у хоризонталном и вертикалном плану.  

 

Правила за архитектонско обликовање (за све објекте) 

Не дозвољава се обрада фасадних равни у техникама и материјалима који не одговарају изворном стању. Иако зграду користи више сопственика, у фази ревитализације појединих њених делова, фасадне 
равни посматрати јединствено. 

 

 
 

 



Oчување аутентичности 

- Неаутентични делови објекта се не задржавају 



Закључци и препоруке 

  

 Разрада детаљнијих сменицама у плановима вишег реда 

 Израда детаљне анализе (атласа локација) пре израде плана 

 Путем организовања састанака подстицати сарадњу свих актера током 
целокупног процеса израде планског документа (службе заштите, 
јединице локалне самоуправе, заинтересовани инвеститори) 

 Индустријско наслеђе у оквиру браунфилда као потенцијал за развој 
туризма  

 

 

 

 



Хвала на пажњи! 
mmaxic@gmail.com 


