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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
12. јун 2015.

Година VII
број 6

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2015.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
81.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр.
129/2007), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/2010
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправкам, 108/2013 и 142/2014), члана 22. став 2. и
члана 35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“
бр. 13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 12.06.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2014. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у
консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у 2014. години, износе у
динарима:
I Укупно остварени текући приходи и примања
II Укупно извршени текући расходи и издаци
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)

2.283.856.000,00 динара
2.132.305.000,00 динара
151.551.000,00 динара

Члан 2.
Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива,
исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања на дан 31. децембра 2014. године у следећим износима:





укупна актива
укупна пасива
укупна ванбилансна актива
укупна ванбилансна пасива

6.381.154.000,00 динара
6.381.154.000,00 динара
67.284.000,00 динара
67.284.000,00 динара
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Структура aктиве и пасиве:
Kласа /
Категорија
1
0
01
02
1
11
12
13
351
2
21
22
23
24
25
29
3
31
321121
321311
321312
352

(у динарима)

Опис
2
АКТИВА
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209)
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
КАПИТАЛ
Вишак прихода и примања – суфицит
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Дефицит из ранијих година
УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Износ текуће
године
3

4.448.877.000,00
4.444.297.000,00
4.580.000,00
1.932.277.000,00
1.475.876.000,00
380.149.000,00
76.252.000,00
6.381.154.000,00
67.284.000,00
244.714.000,00
629.000,00
94.000,00
3.527.000,00
2.704.000,00
104.121.000,00
133.639.000,00
6.136.440.000,00
5.920.764.000,00
216.666.000,00
92.000,00
1.082.000,00
6.381.154.000,00
67.284.000,00

Члан 3.
Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 – Биланс
прихода и расхода, у следећим износима:
- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит

2.283.856.000,00 динара
2.132.305.000,00 динара
151.551.000,00 динара

Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине:
Економска
класификација
1
2
I
7
71
711

(у динарима)
ОПИС
3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
Порез на доходак, добит и капиталне добитке

2

ИЗНОС
4
2.272.304.000,00
1.316.587.000,00
947.271.000,00
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II

712
713
714
716
73
732
733
74
741
742
743
744
745
77
771
772
79
791
8
81
811
812
813
82
823

Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
ДРУГИ ПРИХОДИ
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје осталих основних средстава
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају
УКУПНО ( I + II )

Број 6
4.000,00
301.568.000,00
35.953.000,00
31.791.000,00
588.207.000,00
15.336.000,00
572.871.000,00
350.638.000,00
101.063.000,00
130.167.000,00
12.953.000,00
2.271.000,00
104.184.000,00
4.872.000,00
4.176.000,00
696.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
11.552.000,00
8.920.000,00
6.715.000,00
1.125.000,00
1.080.000,00
2.632.000,00
2.632.000,00
2.283.856.000,00

Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину:
(у динарима)
Економска
класификација
1
III

2
4
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44

ОПИС
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Tрошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

3

ИЗНОС
4
1.848.011.000,00
589.612.000,00
455.610.000,00
81.435.000,00
676.000,00
8.017.000,00
14.742.000,00
6.253.000,00
22.879.000,00
701.431.000,00
178.008.000,00
25.633.000,00
160.451.000,00
143.333.000,00
126.518.000,00
67.488.000,00
345.000,00

Број 6

IV
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441
45
451
454
46
463
465
47
472
48
481
482
483
484
485
5
51
511
512
513
514
515
52
523
54
541

Отплата домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете настале услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Залихе
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
УКУПНО ( III + IV )
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345.000,00
100.763.000,00
95.507.000,00
5.256.000,00
208.181.000,00
185.255.000,00
22.926.000,00
69.190.000,00
69.190.000,00
178.489.000,00
142.241.000,00
7.797.000,00
557.000,00
717.000,00
27.177.000,00
284.294.000,00
275.058.000,00
232.273.000,00
36.616.000,00
19.000,00
4.500.000,00
1.650.000,00
1.087.000,00
1.087.000,00
8.149.000,00
8.149.000,00
2.132.305.000,00

Члан 4.
Утврђује се кориговање вишка прихода и примања из следећих извора:
увећање за укључивање
– дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
(ОП2349)
– дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине (ОП2350)
– дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351)

13.843.000,00 динара
785.000,00 динара
50.487.000,00 динара

Члан 5.
Утврђује се, након корекције буџетског суфицита из члана 3. средствима из члана 4.,
суфицит у износу од 216.666.000,00 динара.
Члан 6.
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Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о
капиталним издацима и финансирању у следећим износима:
- примања ( класе 8 и 9 )
- издаци ( класе 5 и 6 )
- мањак примања

11.552.000,00 динара
284.294.000,00 динара
272.742.000,00 динара

Структура примања:
(у динарима)
Редни бр.

Категорија

1
1
2

2
81
82

ОПИС

ИЗНОС

3
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха

I

4

8.920.000,00
2.632.000,00

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2)

11.552.000,00

Структура издатака :
(у динарима)
Редни бр.

Категорија

ОПИС

ИЗНОС

1
1
2
3

2

3

4

51
52
54

II

Основна средства
Залихе
Природна имовина

275.058.000,00
1.087.000,00
8.149.000,00

УКУПНО (1+2+3)

284.294.000,00

Члан 7.
Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине
на дан 31.12.2014. године исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима, у следећим
износима:





новчани приливи
новчани одливи
вишак новчаних прилива
салдо готовине на дан 31.12.2014. године

2.283.856.000,00 динара
2.132.305.000,00 динара
151.551.000,00 динара
245.456.000,00 динара

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан 31.12.2014. године:
( у динарима)
Ред. бр. из Обрасца 4
4001
4002
4106
4171
4172
4340

Класа
7
8
4
5

ОПИС
Новчани приливи
Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
Новчани одливи
Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

5

ИЗНОС
2.283.856.000,00
2.272.304.000,00
11.552.000,00
2.132.305.000,00
1.848.011.000,00
284.294.000,00
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Вишак новчаних прилива
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151.551.000,00

Салдо готовине на дан 31.12.2014. године износи 245.456.000,00 динара.
Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. – 31.12.2014. године (Образац 5.),
утврђена је укупна разлика у износу од 151.551.000,00 динара, између укупних прихода и примања
у износу од 2.283.856.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.132.305.000,00
динара и то:
- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(класе 7 и 8)
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5)
- вишак прихода - буџетски суфицит
- вишак новчаних прилива
Члан 9.

2.283.856.000,00 динара
2.132.305.000,00 динара
151.551.000,00 динара
151.551.000,00 динара

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у
износу од 216.666.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:
- дела вишка прихода и примања - суфицита који је наменски
опредељен у износу од
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита
у износу од

206.424.000,00 динара
10.242.000,00 динара

Члан 10.
Наменски опредељена средства из члана 9. у укупном износу од 206.424.000,00 динара,
биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину и то:
(у динарима)
Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив буџетског корисника
2
Буџет града Сремска Митровица
Предшколска установа „Пчелица“ – за текућу поправку објекта „Лане“
Мачванска Митровица и материјал за образовање
Библиотека „Глигорије Возаревић“ – за набавку књига
Завод за заштиту споменика културе – за текуће поправке
Пословно спортски центар „Пинки“ - наменска средства за израду
отвореног спортског терена
Установа Атлетски стадион – за редовну делатност

9.

Туристичка организација Града Сремска Митровица – за редовну делатност
Подрачун „Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно
расељених лица“
Подрачун „Средства за помоћ ванредним ситуацијама“

10.

Подрачун Градоначелник града „Exchange 4“
Укупно

Износ
3
202.590.000,00
365.000,00
607.000,00
13.000,00
695.000,00
1.000,00
11.000,00
183.000,00
749.000,00
1.210.000,00
206.424.000,00
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Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће распоређен Одлуком о
ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2015. годину, на основу одлука органа управљања
индиректних буџетских корисника, и то:
(у динарима)
Ред. бр.

Назив буџетског корисника

Износ

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

3

Предшколска установа „Пчелица“
Позориште "Добрица Милутиновић"
Музеј Срема
Библиотека „Лазар Возаревић“
Историјски архив "Срем"
Центар за културу "Сирмијумарт"
Установа за неговање културе "Срем"
Пословно спортски центар "Пинки"
Укупно:

5.384.000,00
30.000,00
33.000,00
576.000,00
200.000,00
183.000,00
12.000,00
3.824.000,00
10.242.000,00

7

700

II

8

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон

200.000.000,00
16.000.000,00

0,00

УКУПНО 711:

713

0,00

1.000.671.428,17

836.471.428,17
50.000.000,00
19.000.000,00
200.000,00
27.000.000,00
68.000.000,00

Порез на фонд зарада

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

УКУПНО 711:

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

49.329.422,15

49.329.422,15

4

238.022.393,90
14.617.246,74

4.339,19

4.339,19

947.270.922,40

794.459.374,86
43.675.982,42
7.925.227,36
71.914,01
29.799.966,91
71.338.456,84

2.473.539.676,29 2.167.226.028,07

49.441.442,72

Вишак прихода из ранијих година који је коришћен
за покриће расхода и издатака текуће године

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

49.441.442,72

3

Средства из буџета
Планирано
Остварено

ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

713120
713310

712110

712

711110
711120
711140
711160
711180
711190

711

300

2

1

I

ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска
класификација

87,62

99,77

99,77

119,01
91,36

0,00

0,00

94,66

94,98
87,35
41,71
35,96
110,37
104,91

5

%4/3

139.135.000,00

21.657.000,00

21.657.000,00

6

105.078.000,00

15.786.000,00

15.786.000,00

7

Средства из додатних прихода
Планирано
Остварено

Члан 11.
Укупно остварени приходи и примања по изворима утврђују се у следећим износима:

ПОСЕБАН ДЕО

8

75,52

72,89

72,89

%7/6

200.000.000,00
16.000.000,00

0,00

0,00

1.000.671.428,17

836.471.428,17
50.000.000,00
19.000.000,00
200.000,00
27.000.000,00
68.000.000,00

2.612.674.676,29

71.098.442,72

71.098.442,72

9

238.022.393,90
14.617.246,74

4.339,19

4.339,19

947.270.922,40

794.459.374,86
43.675.982,42
7.925.227,36
71.914,01
29.799.966,91
71.338.456,84

2.272.304.028,07

65.115.422,15

65.115.422,15

10

Укупна средства
Планирано
Остварено

119,01
91,36

0,00

0,00

94,66

94,98
87,35
41,71
35,96
110,37
104,91

86,97

91,58

91,58

11
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733240

733240

733140

733140

733
733140
733140

732250

732
732140

716
716110

714540
714550
714570
714590

714
714430
714510
714540

Порез на акције на име и удела

713610

38.513.500,00

УКУПНО 714:

12.247.476,33

УКУПНО 732:

УКУПНО 733:

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова
Функционални трансфери од АПВ у корист
нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
АПВ у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
АП Војводине у корист нивоа градова

6.528.908,35

6.528.908,35

548.105.266,86

28.229.327,73

208.000.000,00

548.402.709,06

44.229.327,73

192.300.811,20

53.453.078,13

3.425.000,00

3.425.000,00

53.456.443,13

254.994.492,00

254.994.496,00

12.247.476,33

5.718.567,98

31.790.796,58

5.718.567,98

35.000.000,00

УКУПНО 716:

31.790.796,58

35.952.747,80

ДОТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација у
корист нивоа градова
Капиталне донације од међународних
организација у крист нивоа градова

35.000.000,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму

1.350,00

0,00
582.592,08
666.000,00
650,00
464.074,76

725.440,00
33.512.640,96

301.568.567,65

17.803,00

48.911.124,01

1.000.000,00
35.000.000,00
1.010.000,00
1.000.000,00
3.500,00
500.000,00

273.010.000,00

10.000,00

57.000.000,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске комуналне таксе
Накнаде за коришћење општинских путева и улица

УКУПНО 713:

Порез на капиталне трансакције

713420

85,81

100,05

156,68

92,45

99,99

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,83

90,83

93,35

57,68
66,60
18,57
92,81

0,00

72,54
95,75

110,46

178,03

45.672.000,00

5.227.000,00

15.500.000,00

24.468.000,00

53,57

157,86

593.777.266,86

28.229.327,73

213.227.000,00

68.956.443,13

2.970.000,00

254.994.496,00

12.247.476,33

6.528.908,35

5.718.567,98

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

25.400.000,00

24.468.000,00

3.089.000,00

3.089.000,00

21.975.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

38.513.500,00

1.010.000,00
1.000.000,00
3.500,00
500.000,00

0,00

1.000.000,00
35.000.000,00

273.010.000,00

10.000,00

57.000.000,00

572.870.709,06

44.229.327,73

192.300.811,20

77.921.078,13

0,00

3.425.000,00

254.994.492,00

15.336.476,33

6.528.908,35

8.807.567,98

31.790.796,58

31.790.796,58

35.952.747,80

582.592,08
666.000,00
650,00
464.074,76

1.350,00

725.440,00
33.512.640,96

301.568.567,65

17.803,00

48.911.124,01

85,81

96,48

156,68

90,19

113,00

0,00

13,48

100,00

125,22

100,00

154,02

90,83

90,83

93,35

57,68
66,60
18,57
92,81

0,00

72,54
95,75

110,46

178,03
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Накнада за коришћење природних добара
(минералне сировине,материјал из водотока)

Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта

Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта

741510

741520

741530

10
1.200.000,00
15.200.000,00

Приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа градова

УКУПНО 743:

743340

14.000.000,00

Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ

358.500.000,00

500.000,00

150.000.000,00

8.000.000,00

200.000.000,00

135.600.000,00

60.000.000,00

67.000.000,00

5.000.000,00

3.600.000,00

743320

743

Приходи индиректних корисника буџетских
средстава који се остварују додатним
активностима

742370

УКУПНО 742:

Приходи буџета града од споредне продаје
добара и услуга

742340

Таксе у корист нивоа градова

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742240

742250

Приходи од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа градова

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА

742140

742

Приходи од имовине који припадају имаоцима
полисе

741400

УКУПНО 741:

Kaмате на средства консолидованог рачуна
трезора града

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741140

741

12.952.617,70

1.073.800,00

11.878.817,70

114.143.065,93

273.850,75

62.855.910,46

6.914.197,39

44.099.107,33

101.020.464,05

45.117.717,06

48.951.022,09

3.810.990,40

3.140.734,50

85,21

89,48

84,85

31,84

54,77

41,90

86,43

22,05

74,50

75,20

73,06

76,22

87,24

25.495.000,00

11.235.000,00

0,00

14.260.000,00

0,00

0,00

16.024.000,00

0,00

6.351.000,00

9.673.000,00

43.000,00

43.000,00

62,85

0,00

0,00

67,83

0,00

15.200.000,00

1.200.000,00

14.000.000,00

383.995.000,00

11.235.000,00

500.000,00

150.000.000,00

8.000.000,00

214.260.000,00

135.600.000,00

60.000.000,00

67.000.000,00

5.000.000,00

0,00

3.600.000,00

12.952.617,70

1.073.800,00

11.878.817,70

130.167.065,93

0,00

6.624.850,75

62.855.910,46

6.914.197,39

53.772.107,33

101.063.464,05

45.117.717,06

48.951.022,09

3.810.990,40

43.000,00

3.140.734,50

85,21

89,48

84,85

33,90

0,00

1.324,97

41,90

86,43

25,10

74,53

75,20

73,06

76,22

0,00

87,24
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III

800

791
791100

772100

772

771100
0,00

УКУПНО 771:

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
12.100.000,00

8.912.645,32

0,00

73,66

0,00

0,00

100,00

УКУПНО 791

618.504,93

100,00

0,00

0,00

109,87

109,87

44,72

44,72

0,00

618.504,93

УКУПНО 772:

618.504,93

0,00

0,00

61.010.329,51

61.010.329,51

243.486,94

243.486,94

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Приходи из буџета

618.504,93

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

0,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода

55.529.000,00

УКУПНО 745:

771

55.529.000,00

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
градова

745140

544.500,00

УКУПНО 744:

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

544.500,00

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова

745

744140

744

1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.718.000,00

14.718.000,00

41.573.000,00

41.573.000,00

11.677.000,00

11.677.000,00

2.639.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

77.000,00

77.000,00

4.176.000,00

4.176.000,00

43.174.000,00

43.174.000,00

2.027.000,00

2.027.000,00

164,94

0,00

0,00

0,00

0,00

28,37

28,37

103,85

103,85

17,36

17,36

13.700.000,00

0,00

0,00

618.504,93

618.504,93

14.718.000,00

14.718.000,00

97.102.000,00

97.102.000,00

12.221.500,00

12.221.500,00

11.551.645,32

12.000.000,00

12.000.000,00

695.504,93

695.504,93

4.176.000,00

4.176.000,00

104.184.329,51

104.184.329,51

2.270.486,94

2.270.486,94

84,32

0,00

0,00

112,45

112,45

28,37

28,37

107,29

107,29

18,58

18,58
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IV

921940

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

УКУПНО 921:

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа градова

921

0,00

0,00

0,00

0,00

1.072.925,00

1.072.925,00

1.125.000,00

1.125.000,00

6.714.720,32

6.714.720,32

2.535.081.119,01 2.225.468.095,54

0,00

0,00

0,00

УКУПНО 823

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Примања од продаје робе за даљу продају

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ

УКУПНО 813:

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје осталих основних средстава
у корист нивоа градова

УКУПНО 812:

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје покретних ствари у корист
нивоа градова

УКУПНО 811:

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности у корист
нивоа градова

900

823100

823

813140

813

812140

812

811141

811

87,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,29

107,29

1.125,00

1.125,00

61,04

61,04

162.392.000,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

123.503.000,00

0,00

2.632.000,00

2.632.000,00

7.000,00

7.000,00

76,05

0,00

164,50

164,50

0,00

0,00

2.697.473.119,01

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

2.348.971.095,54

0,00

0,00

0,00

2.632.000,00

2.632.000,00

1.079.925,00

1.079.925,00

1.125.000,00

1.125.000,00

6.714.720,32

6.714.720,32

87,08

0,00

0,00

0,00

0,00

164,50

107,99

107,99

11,25

11,25

0,00

61,04
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Амортизација некрет.и опреме

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата

44

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

42
421
422
423
424
425
426

АМОРТИЗАЦИЈА

Посланички додатак

417

43

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи

41
411
412
413
414
415
416

431

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2

1

4

ОПИС

441

Члан 12.

345.000,00
345.000,00

0,00

0,00

784.893.523,44
203.752.280,72
24.340.316,20
183.212.766,49
152.606.148,45
156.196.800,00
64.785.211,58

22.900.000,00

344.892,34
344.892,34

0,00

0,00

657.401.299,17
172.516.678,71
23.373.151,72
154.580.265,08
126.310.404,18
124.662.882,97
55.957.916,51

22.878.574,95

99,97
99,97

0,00

0,00

83,76
84,67
96,03
84,37
82,77
79,81
86,37

99,91

79,42

6.253.288,64

7.873.335,46

89,32
98,35
99,13
98,59
76,38
69,30
94,81

5

540.335.754,65
417.589.217,90
74.610.806,53
618.716,36
3.772.942,23
14.612.208,04

1.741.112.540,48

4

%4/3

549.380.424,72
421.264.277,09
75.676.812,17
810.000,00
5.444.000,00
15.412.000,00

1.949.247.891,66

3

Средства из буџета
Планирано
Остварено

0,00
0,00

0,00

0,00

56.636.000,00
7.410.000,00
3.091.000,00
11.547.000,00
17.955.000,00
3.296.000,00
13.337.000,00

0,00

40.000,00

66.978.000,00
43.701.000,00
7.691.000,00
223.000,00
15.178.000,00
145.000,00

156.389.000,00

6

0,00
0,00

0,00

0,00

44.030.000,00
5.492.000,00
2.260.000,00
5.870.000,00
17.023.000,00
1.855.000,00
11.530.000,00

0,00

0,00

49.276.000,00
38.021.000,00
6.824.000,00
57.000,00
4.244.000,00
130.000,00

106.899.000,00

7

Средства из додатних прихода
Планирано
Остварено

Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима:

Економска
класификација

8

%7/6

0,00
0,00

0,00

0,00

77,74
74,12
73,12
50,84
94,81
56,28
86,45

0,00

0,00

73,57
87,00
88,73
25,56
27,96
89,66

68,35

345.000,00
345.000,00

0,00

0,00

841.529.523,44
211.162.280,72
27.431.316,20
194.759.766,49
170.561.148,45
159.492.800,00
78.122.211,58

22.900.000,00

7.913.335,46

616.358.424,72
464.965.277,09
83.367.812,17
1.033.000,00
20.622.000,00
15.557.000,00

2.105.636.891,66

9

344.892,34
344.892,34

0,00

0,00

701.431.299,17
178.008.678,71
25.633.151,72
160.450.265,08
143.333.404,18
126.517.882,97
67.487.916,51

22.878.574,95

6.253.288,64

589.611.754,65
455.610.217,90
81.434.806,53
675.716,36
8.016.942,23
14.742.208,04

1.848.011.540,48

10

Укупна средства
Планирано
Остварено

99,97
99,97

0,00

0,00

83,35
84,30
93,44
82,38
84,04
79,33
86,39

99,91

79,02

95,66
97,99
97,68
65,41
38,88
94,76

87,76

11

%10/9
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Субвенције прив.предузећима

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

454

46

463
465

47

Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ
БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Средства резерве

49

14

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина

ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште

51
511
512
513
514
515

52
523

54
541

УКУПНО:

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

5

499

485

ОСТАЛИ РАСХОДИ

48

481
482
483
484

472

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

45
451

2.535.081.119,01

9.200.000,00
9.200.000,00

0,00
0,00

576.633.227,35
360.807.605,75
201.903.321,60
19.000,00
12.370.000,00
1.533.300,00

585.833.227,35

32.104,16
32.104,16

2.021.668.159,41

8.148.452,64
8.148.452,64

0,00
0,00

272.407.166,29
231.772.936,74
34.628.226,13
18.600,00
4.499.946,00
1.487.457,42

280.555.618,93

0,00
0,00

27.176.768,26

717.105,08

950.000,00
30.150.000,00

140.160.557,83
7.316.502,06
537.172,91

175.908.106,14

59.536.440,64
59.536.440,64

184.870.531,96
21.952.939,40

206.823.471,36

140.959.833,20
14.018.000,00
868.000,00

186.945.833,20

66.429.575,00
66.429.575,00

214.420.000,00
22.698.311,14

237.118.311,14

5.255.840,40

95.506.735,78

117.073.120,00
7.030.000,00

100.762.576,18

124.103.120,00

79,75

88,57
88,57

0,00
0,00

47,24
64,24
17,15
97,89
36,38
97,01

47,89

0,00
0,00

90,14

75,48

99,43
52,19
61,89

94,10

89,62
89,62

86,22
96,72

87,22

74,76

81,58

81,19

162.392.000,00

0,00
0,00

1.300.000,00
1.300.000,00

4.703.000,00
650.000,00
3.818.000,00
0,00
0,00
235.000,00

6.003.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

13.295.000,00
930.000,00
28.000,00

14.253.000,00

17.400.000,00
17.400.000,00

0,00
1.122.000,00

1.122.000,00

0,00

0,00

0,00

110.637.000,00

0,00
0,00

1.087.000,00
1.087.000,00

2.651.000,00
500.000,00
1.988.000,00
0,00
0,00
163.000,00

3.738.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.080.000,00
481.000,00
20.000,00

2.581.000,00

9.654.000,00
9.654.000,00

385.000,00
973.000,00

1.358.000,00

0,00

0,00

0,00

68,13

0,00
0,00

83,62
83,62

56,37
76,92
52,07
0,00
0,00
69,36

62,27

0,00
0,00

0,00

0,00

15,64
51,72
71,43

18,11

55,48
55,48

0,00
86,72

121,03

0,00

0,00

0,00

2.697.473.119,01

9.200.000,00
9.200.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

581.336.227,35
361.457.605,75
205.721.321,60
19.000,00
12.370.000,00
1.768.300,00

591.836.227,35

32.104,16
32.104,16

30.150.000,00

950.000,00

154.254.833,20
14.948.000,00
896.000,00

201.198.833,20

83.829.575,00
83.829.575,00

214.420.000,00
23.820.311,14

238.240.311,14

7.030.000,00

117.073.120,00

124.103.120,00

2.132.305.159,41

8.148.452,64
8.148.452,64

1.087.000,00
1.087.000,00

275.058.166,29
232.272.936,74
36.616.226,13
18.600,00
4.499.946,00
1.650.457,42

284.293.618,93

0,00
0,00

27.176.768,26

717.105,08

142.240.557,83
7.797.502,06
557.172,91

178.489.106,14

69.190.440,64
69.190.440,64

185.255.531,96
22.925.939,40

208.181.471,36

5.255.840,40

95.506.735,78

100.762.576,18

79,05

88,57
88,57

83,62
83,62

47,31
64,26
17,80
97,89
36,38
93,34

48,04

0,00
0,00

90,14

75,48

92,21
52,16
62,18

88,71

82,54
82,54

86,40
96,25

87,38

74,76

81,58

81,19
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1.1

2

I

Глава

Раздео

1

Функција

110

3

01
02
03
04
05
06
06/1

4

Позиција

Члан 13.

15

01
04
07
13

01
04
07
13

411
412
415
416
417
423
465

5

28.582.001,00

Укупно извори I

28.582.001,00

УКУПНО РАЗДЕО I
Извори финансирања за раздео I
28.582.001,00

28.582.001,00

Укупно извори 1. 1 :

Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

28.582.001,00

28.582.001,00

1.785.822,00
319.778,00
22.000,00
240.000,00
22.900.000,00
3.265.866,08
48.534,92
28.582.001,00

7

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

1.765.563,20
316.035,79
21.400,04
112.598,63
22.878.574,95
2.978.118,16
48.477,92
28.120.768,69

8

Средства из буџета
Планирано
Остварено

УКУПНО Глава 1.1:
Извори финансирања за главу 1.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

Укупно за функцију 110

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

СКУПШТИНА ГРАДА
СКУПШТИНА ГРАДА

6

Опис

98,39

98,39

98,39

98,39

98,39

98,39

98,87
98,83
97,27
46,92
99,91
91,19
99,88
98,39

9

%
8/7

10

0,00

0,00

0,00

11

Средства из додатних прихода
Планирано
Остварено

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

%
11/10

28.582.001,00

28.582.001,00

28.582.001,00

28.582.001,00

28.582.001,00

28.582.001,00

1.785.822,00
319.778,00
22.000,00
240.000,00
22.900.000,00
3.265.866,08
48.534,92
28.582.001,00

13

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

28.120.768,69

1.765.563,20
316.035,79
21.400,04
112.598,63
22.878.574,95
2.978.118,16
48.477,92
28.120.768,69

14

Укупна средства
Планирано
Остварено

Укупни расходи и издаци буџета укуључујући и раходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника, извршени су у следећим
износима по организационој и економској класификацији:

Економска
класификација

98,39

98,39

98,39

98,39

98,39

98,39

98,87
98,83
97,27
46,92
99,91
91,19
99,88
98,39

15

%
14/13
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III

II

3.1

2.1

110

110

12
13
14
15
16
17
18
19

07
08
09
10
11
11/1

Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

01
04

07
13

16

411
412
414
415
416
422
423
465

01
04
07
13

4.010.001,00

4.010.001,00

4.010.001,00

Укупно извори II

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

Извршни и законодавни органи

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

31.871.345,00
5.704.655,00
176.000,00
600.000,00
2.186.835,46
1.750.000,00
14.230.924,06
1.042.240,48

4.010.001,00

УКУПНО РАЗДЕО II
Извори финансирања за раздео II
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

4.010.001,00

Укупно извори 2. 1 :

4.010.001,00

4.010.001,00

УКУПНО Глава 2.1:
Извори финансирања за главу 2.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника

2.254.461,00
403.639,00
190.000,00
120.000,00
1.000.000,00
41.901,00

Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

Укупно за функцију 110

411
412
414
415
423
465

СТРУЧНА СЛУЖБА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

СТРУЧНА СЛУЖБА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

31.339.384,85
5.515.034,46
175.775,66
587.119,73
1.976.324,42
1.407.856,75
13.374.519,29
996.447,97

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

2.209.212,71
389.190,14
189.501,00
115.480,94
642.764,60
41.811,17

98,33
96,68
99,87
97,85
90,37
80,45
93,98
95,61

89,48

89,48

89,48

89,48

89,48

89,48

89,48

97,99
96,42
99,74
96,23
64,28
99,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.871.345,00
5.704.655,00
176.000,00
600.000,00
2.186.835,46
1.750.000,00
14.230.924,06
1.042.240,48

4.010.001,00

4.010.001,00

4.010.001,00

4.010.001,00

4.010.001,00

31.339.384,85
5.515.034,46
175.775,66
587.119,73
1.976.324,42
1.407.856,75
13.374.519,29
996.447,97

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

3.587.960,56

4.010.001,00
4.010.001,00

2.209.212,71
389.190,14
189.501,00
115.480,94
642.764,60
41.811,17

2.254.461,00
403.639,00
190.000,00
120.000,00
1.000.000,00
41.901,00

98,33
96,68
99,87
97,85
90,37
80,45
93,98
95,61

89,48

89,48

89,48

89,48

89,48

89,48

89,48

97,99
96,42
99,74
96,23
64,28
99,79
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17

510

360

860

920

090

421

830

24/1

24

23/2

23/1

23

22

422

512

481

481

481

421

451

423

481

20/1

21

481

20

1.000.000,00

Укупно за функцију 920

2.500.000,00

Укупно за функцију 860

30.929,20
30.929,20

3.481.000,00

Укупно за функцију 360

Управљање отпадом
Трошкови путовања
Укупно за функцију 510

3.481.000,00

Машине и опрема-Опрема за Полицијску управу
Сремска Митровица

Јавни ред и безбедност

2.500.000,00

Донације невладиним организацијама

Рекреација,спорт,култура и вере,
некласификовано на другом месту

1.000.000,00

Донације невладиним организацијама

Средње образовање

18.276,40
18.276,40

3.480.960,00

3.480.960,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

59,09
59,09

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12.825.000,00

Укупно за функцију 860

0,00

88,80
88,80

12.825.000,00
0,00

10.345.544,79

10.345.544,79

82,33

82,33

96,19

99,83

95,23

Донације невладиним организацијама

Стални трошкови

0,00

11.650.000,00

Социјална заштита некласификована на
другом месту

11.650.000,00

14.820.000,00

Укупно за функцију 421

14.820.000,00

18.000.000,00

57.807.081,63

510.118,50

1.924.500,00

18.000.000,00

60.094.000,00

511.000,00

2.021.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-Агенција за рурални развој

Пољопривреда

Укупно за функцију 830

Услуге по уговору-медијске услуге радија и тв.

Услуге емитовања и штампања

Укупно за функцију 110

Донације невладиним организацијама

Донације невладиним организацијама-дотације
политичким странкама за редован рад

4.000,00

1.404.000,00

1.400.000,00

10,95

10,92

30.929,20
30.929,20

3.481.000,00

3.481.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.825.000,00

12.825.000,00

11.650.000,00
11.650.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

60.094.000,00

511.000,00

2.021.000,00

18.276,40
18.276,40

3.480.960,00

3.480.960,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.404.000,00

1.400.000,00

4.000,00

10.345.544,79
10.345.544,79

14.820.000,00

14.820.000,00

57.807.081,63

510.118,50

1.924.500,00

59,09
59,09

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10,95

10,92

88,80
88,80

82,33

82,33

96,19

99,83

95,23

12.06.2015.
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510

510

510

510

510

510

18

24/7

24/6

24/5

24/4

24/3

24/2

13

01
04
06
07
08

423

512

481

426

424

423
5.678.187,40

1.927.551,19

Укупно за функцију 510

985.547,58

Укупно за функцију 510

1.388.833,20

Укупно за функцију 510

7.387.077,60

Укупно за функцију 510

0,00

Укупно за функцију 510

114.123.126,17
114.123.126,17

РАЗДЕО III

92,65

92,65

100,00

99,57
100,00

91,68

92,65

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,49

90,49

49,20

49,20

90,65

90,65

12.825.000,00

12.825.000,00

1.148.000,00

11.677.000,00

12.825.000,00

1.404.000,00

1.404.000,00

1.147.000,00

257.000,00

1.404.000,00

10,95

10,95

99,91

10,95

126.948.126,17

126.948.126,17

1.717.008,50

11.677.000,00

12.247.476,33
1.092.492,47

100.214.148,87

126.948.126,17

0,00

0,00

0,00

7.387.077,60

7.387.077,60

1.388.833,20

1.388.833,20

985.547,58

985.547,58

1.927.551,19

1.927.551,19

5.678.187,40

5.678.187,40

107.139.307,47

107.139.307,47

1.716.008,50

12.195.395,10
1.092.492,47

92.135.411,40

107.139.307,47

0,00

0,00

0,00

7.387.077,59

7.387.077,59

1.388.833,20

1.388.833,20

891.777,03

891.777,03

948.280,00

948.280,00

5.147.476,83

5.147.476,83

84,40

84,40

99,94

99,57
100,00

91,94

84,40

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,49

90,49

49,20

49,20

90,65

90,65

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

105.735.307,47

105.735.307,47

569.008,50

12.195.395,10
1.092.492,47

12.247.476,33
1.092.492,47
569.008,50

91.878.411,40

105.735.307,47

0,00

0,00

0,00

7.387.077,59

7.387.077,59

1.388.833,20

1.388.833,20

891.777,03

891.777,03

948.280,00

948.280,00

5.147.476,83

5.147.476,83

100.214.148,87

Укупно извори 3.1 :

Извори финансирања за главу 3.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Пренета средства из претходне године

114.123.126,17

0,00

- Предфинансирање пројекта "Exchange 4"

Укупно глава 3.1

0,00

Услуге по уговору
- Суфинансирање пројекта "Exchange 4"

Управљање отпадом

7.387.077,60

Машине и опрема

Управљање отпадом

1.388.833,20

Донације невладиним организацијама

Управљање отпадом

985.547,58

Материјал

Управљање отпадом

1.927.551,19

Специјализоване услуге

Управљање отпадом

5.678.187,40

Укупно за функцију 510

Управљање отпадом

Услуге по уговору

Број 6
12.06.2015.

IV

4.1

330

25
26
26/1
27
28
28/1
29
29/1

Донације од међународних организација
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Пренета средства из претходне године

06
07
08

13

19

01
04
07
13

01
04
07
13

411
412
414
415
421
423
424
465

Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно извори IV

4.220.001,00

4.220.001,00

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

4.220.001,00

Извори финансирања за раздео IV
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

УКУПНО РАЗДЕО IV:

4.105.810,93

4.220.001,00

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

Укупно извори 4.1 :

4.220.001,00

УКУПНО 4.1
Извори финансирања за главу 4.1
4.220.001,00

4.220.001,00

Укупно за функцију 330

3.326.318,96
595.399,10
35.519,00
57.168,55
24.951,78
0,00
0,00
66.453,54

105.735.307,47

569.008,50

12.195.395,10
1.092.492,47

91.878.411,40

Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

3.356.596,00
600.904,00
36.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
66.501,00

114.123.126,17

569.008,50

12.247.476,33
1.092.492,47

100.214.148,87

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале дотације и трансфери

Судови

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА

Укупно извори III

Приходи из буџета града

04

Извори финансирања за раздео III

01

97,29

97,29

97,29

97,29

97,29

97,29

97,29

0,00
99,93

99,10
99,08
98,66
95,28
49,90

92,65

100,00

99,57
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.825.000,00

1.148.000,00

11.677.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.404.000,00

1.147.000,00

257.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,95

99,91

4.220.001,00

4.220.001,00

4.220.001,00

4.220.001,00

4.220.001,00

4.220.001,00

4.220.001,00

3.356.596,00
600.904,00
36.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
66.501,00

126.948.126,17

1.717.008,50

11.677.000,00

12.247.476,33
1.092.492,47

100.214.148,87

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

4.105.810,93

3.326.318,96
595.399,10
35.519,00
57.168,55
24.951,78
0,00
0,00
66.453,54

107.139.307,47

1.716.008,50

12.195.395,10
1.092.492,47

92.135.411,40

97,29

97,29

97,29

97,29

97,29

97,29

97,29

99,10
99,08
98,66
95,28
49,90
0,00
0,00
99,93

84,40

99,94

99,57
100,00

91,94
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V

5.1

20

090

630

510

130

421
423
424
454
441
463
465
481
483
485

499
499

35
36
37
37/1
37/2
38
39
40
41
42

43
44

47

46

472

451

451

416

34

45

411
412
414
415

30
31
32
33

3.000.000,00

Укупно за функцију 510

250.000,00
99.610.884,88

240.180,00
92.451.353,97

240.180,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

89.211.173,97

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

96.360.884,88

250.000,00
99.610.884,88

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

96,07
96,07

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

923,41
31.180,75

29.400.000,00

23.346.780,72
5.259.000,00
0,00
800.000,00
345.000,00
10.000,00
1.034.000,00
1.220.000,00
100.000,00

170.000,00

28.324.256,00
5.069.744,00
350.000,00
900.000,00

96,07

0,00

0,00

100,00

100,00

92,58

0,00
0,00

90,96

91,93
81,23
0,00
0,87
99,97
4,14
95,09
99,70
7,31

96,33

98,85
98,81
49,52
92,27

240.180,00
92.451.353,97

240.180,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

89.211.173,97

0,00
0,00

26.742.866,86

21.462.614,52
4.272.002,15
0,00
6.960,00
344.892,34
414,35
983.193,90
1.216.350,00
7.305,00

163.756,00

27.997.687,28
5.009.367,22
173.313,05
830.451,30

96,07
92,81

96,07

0,00

0,00

100,00

100,00

92,58

0,00
0,00

90,96

91,93
81,23
0,00
0,87
99,97
4,14
95,09
99,70
7,31

96,33

98,85
98,81
49,52
92,27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Укупно за функцију 090
Укупно глава 5.1

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

250.000,00

0,00

Укупно за функцију 630

Социјална заштита некласификована на
другом месту

0,00

Субвенције јавним предузећима-ЈКП Водовод

Водоснабдевање

3.000.000,00

96.360.884,88

0,00
0,00

26.742.866,86

29.400.000,00
923,41
31.180,75

21.462.614,52
4.272.002,15
0,00
6.960,00
344.892,34
414,35
983.193,90
1.216.350,00
7.305,00

163.756,00

27.997.687,28
5.009.367,22
173.313,05
830.451,30

23.346.780,72
5.259.000,00
0,00
800.000,00
345.000,00
10.000,00
1.034.000,00
1.220.000,00
100.000,00

170.000,00

28.324.256,00
5.069.744,00
350.000,00
900.000,00

Управљање отпадом
Субвенције јавним предузећима-ЈКП
Комуналије

Укупно за функцију 130

Средства резерве-Стална буџетска резерва
Средства резерве-Текућа буџетска резерва

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Субвенције приватним предузећима
Отплата домаћих камата
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Донације невладиним организацијама
Новчане казне по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

Награде запосленима и остали посебни расходи

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Опште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

Број 6
12.06.2015.

5.2

620

411
412
413
414
415

416

421
422
423
424
425
426
465
482
483
484

485

511

511

512
514
515

48
49
50
51
52

53

54
55
56
57
58
59
59/1
60
61
62

63

64

65

66
67
68

01
04
07
13

21
1.580.000,00
11.900.000,00
830.000,00
568.744.001,00
568.744.001,00

Укупно за функцију 620

УКУПНО глава 5.2:

3.090.000,00

451.713.609,87

451.713.609,87

840.290,00
4.499.946,00
812.011,42

0,00

197.270.404,71

79,42

79,42

53,18
37,81
97,83

0,00

80,22

57,85

433.901,40

750.000,00
245.900.000,00

75,48

717.105,08

950.000,00

80,22
53,94
63,64
80,01
65,16
88,12
99,40
55,43
68,95

95,69

99,81
99,77
0,00
57,14
98,44

92,81

92,81

58.139.804,23
264.292,18
6.772.808,65
73.952.960,07
20.511.652,06
17.464.727,73
927.420,44
6.737.368,25
517.151,91

721.466,79

50.476.604,40
9.036.507,81
0,00
613.081,74
1.004.105,00

92.451.353,97

92.451.353,97

72.474.000,00
490.000,00
10.642.000,00
92.425.000,00
31.480.000,00
19.820.000,00
933.001,00
12.155.000,00
750.000,00

754.000,00

50.571.000,00
9.057.000,00
100.000,00
1.073.000,00
1.020.000,00

99.610.884,88

99.610.884,88

Машине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина

Зграде и грађевински објекти- удружена
средства самодоприноса

Зграде и грађевински објекти

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Ночане казне по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државног органа

Награде запосленима и остали посебни расходи

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

Развој заједнице

JП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

Укупно извори 5.1

Извори финансирања за главу 5.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

2.073.000,00

2.073.000,00

2.073.000,00

0,00

51,83

51,83

51,83

0,00

572.744.001,00

572.744.001,00

1.580.000,00
11.900.000,00
830.000,00

3.090.000,00

245.900.000,00

750.000,00

950.000,00

72.474.000,00
490.000,00
10.642.000,00
92.425.000,00
31.480.000,00
19.820.000,00
933.001,00
12.155.000,00
750.000,00

754.000,00

50.571.000,00
9.057.000,00
100.000,00
5.073.000,00
1.020.000,00

99.610.884,88

99.610.884,88

453.786.609,87

453.786.609,87

840.290,00
4.499.946,00
812.011,42

0,00

197.270.404,71

433.901,40

717.105,08

58.139.804,23
264.292,18
6.772.808,65
73.952.960,07
20.511.652,06
17.464.727,73
927.420,44
6.737.368,25
517.151,91

721.466,79

50.476.604,40
9.036.507,81
0,00
2.686.081,74
1.004.105,00

92.451.353,97

92.451.353,97

79,23

79,23

53,18
37,81
97,83

0,00

80,22

57,85

75,48

80,22
53,94
63,64
80,01
65,16
88,12
99,40
55,43
68,95

95,69

99,81
99,77
0,00
52,95
98,44

92,81

92,81

12.06.2015.
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5.3

160

22

412
412

414

415
421
421
422
423
423
424
424
425
425

425

426

426
463
465
472
472

481
481

71
72

73

74
75
76

82/1

83

84

84/1
85
86

87
88

77
78
79
80
81
82

411
411

69
70

Материјал-средства из буџета
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
Накнаде за социјалну заштиту-средства из
буџета
Дотације невладиним организацијама
Дотације невладиним организацијама-средства
из буџета

Материјал

Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Стални трошкови- средства из буџета
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору - средства из буџета
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге-средства из буџета
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање-средства из
буџета
Текуће поправке и одржавање-трансфер

Социјална давања запосленима-средства из
буџета

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси на терет послодавцасредства из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и наканаде запослених -средства
из буџета

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

96,24

10.382.821,50

10.789.000,00

100,00
95,84

115.000,00
2.884.874,00

115.000,00

99,92
100,00

90,35

64,73

78,74
100,00

97,00
89,40
69,13
87,82
80,62

98,89
70,20
74,42

99,79

3.010.000,00

47.781,18
150.000,00

4.303.457,47

47.817,18
150.000,00

4.763.000,00

1.679.850,23

18.676.237,11
120.000,00

23.719.000,00
120.000,00
2.595.000,00

3.549.322,69
16.029.096,28
658.823,50
7.838.244,99
8.503.214,86

54.388,32
3.236.728,27
3.722.279,38

3.659.000,00
17.929.000,00
953.000,00
8.925.000,00
10.547.000,00

55.000,00
4.611.000,00
5.002.000,00

167.646,00

85,54

142.616,00

168.000,00

83,80

1.248.646,63

166.726,00

91,77

828.567,51

902.856,00
1.490.022,34

98,53

6.955.605,77

7.059.583,48

79,42

318.000,00

239.000,00

385.000,00
50.000,00

289.000,00

73.000,00

92.000,00

0,00

0,00
0,00

90,88

79,35

0,00
94,89

18.000,00
334.000,00

352.000,00

0,00

0,00

51,83

51,83

351,79

77.000,00

1.000,00

2.073.000,00

2.073.000,00

197.000,00

56.000,00

4.000.000,00

451.713.609,87

Укупно извори 5.2:

568.744.001,00

4.000.000,00

Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

79,42

07
13

451.713.609,87

Сопствени приходи буџетских корисника

568.744.001,00

Приходи из буџета града

04

Извори финансирања за главу 5.2

01

10.789.000,00

3.010.000,00

115.000,00

4.763.000,00
0,00
47.817,18
150.000,00

2.913.000,00

23.719.000,00
120.000,00

55.000,00
4.667.000,00
5.002.000,00
0,00
4.011.000,00
17.929.000,00
953.000,00
8.925.000,00
10.639.000,00

168.000,00

166.726,00

1.490.022,34

902.856,00

7.059.583,48

572.744.001,00

4.000.000,00

568.744.001,00

10.382.821,50

3.123.874,00

115.000,00

4.303.457,47
385.000,00
97.781,18
150.000,00

1.968.850,23

18.676.237,11
120.000,00

54.388,32
3.433.728,27
3.722.279,38
18.000,00
3.883.322,69
16.029.096,28
658.823,50
7.838.244,99
8.576.214,86

244.646,00

142.616,00

1.248.646,63

828.567,51

6.956.605,77

453.786.609,87

2.073.000,00

451.713.609,87

96,24

103,78

100,00

90,35
0,00
204,49
100,00

67,59

78,74
100,00

98,89
73,57
74,42
0,00
96,82
89,40
69,13
87,82
80,61

145,62

85,54

83,80

91,77

98,54

79,23

51,83

79,42
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VI

6.1

130

95
96
97
98
99
100
100/1
101

Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

04

07
13

411
412
414
415
416
421
422
423

Сопствени приходи буџетских корисника

01

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

Oпште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Укупно извори V :

Извори финансирања за раздео V
Приходи из буџета града

УКУПНО РАЗДЕО V:

Укупно извори 5.3 :

Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

38.642.831,00
6.917.169,00
1.015.000,00
1.900.000,00
205.000,00
3.003.000,00
94.000,00
1.608.634,00

788.681.890,88

120.000,00
6.916.462,83

781.645.428,05

788.681.890,88

120.327.005,00

120.000,00
6.916.462,83

113.290.542,17

120.327.005,00

04
07
13

120.327.005,00

УКУПНО глава 5.3 :

38.377.549,67
6.865.843,43
976.721,98
1.752.738,93
200.346,00
2.752.145,54
93.391,32
1.548.413,77

646.434.773,28

120.000,00
6.804.442,26

639.510.331,02

646.434.773,28

102.269.809,44

120.000,00
6.804.442,26

95.345.367,18

102.269.809,44

102.269.809,44

99,31
99,26
96,23
92,25
97,73
91,65
99,35
96,26

81,96

98,38

81,82

81,96

84,99

100,00
98,38

84,16

84,99

84,99

100,00
36,92
89,54
30,95
81,30
85,61

59,98

5.000,00
395.000,00
7.420.332,80
126.910,00
2.755.298,27
165.230,00

80.371,72

134.000,00
5.000,00
1.070.000,00
8.287.000,00
410.000,00
3.389.000,00
193.000,00

42,69

26.464,96

62.000,00

Укупно за функцију 160

Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински oбјекти-средства из буџета
Машине и опрема
Машине и опрема- средства из буџета
Нематеријална имовина

01

483
511
511
512
512
515

90/1
91
92
93
94
94/1

Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Порези,обавезне таксе,казне и пенали-средства
из буџета

Извори финансирања за главу 5.3
Приходи из буџета града

482
482

89
90

4.818.000,00

4.000.000,00
42.000,00

776.000,00

4.818.000,00

818.000,00

42.000,00

776.000,00

818.000,00

818.000,00

3.762.000,00

2.073.000,00
313.000,00

1.376.000,00

3.762.000,00

1.689.000,00

313.000,00

1.376.000,00

1.689.000,00

78,08

51,83
745,24

177,32

78,08

206,48

745,24

177,32

206,48

206,48

0,00

25.000,00

1.689.000,00

0,00

1.000,00

38.642.831,00
6.917.169,00
1.015.000,00
1.900.000,00
205.000,00
3.003.000,00
94.000,00
1.608.634,00

793.499.890,88

4.120.000,00
6.958.462,83

776.000,00

781.645.428,05

793.499.890,88

121.145.005,00

776.000,00
120.000,00
6.958.462,83

113.290.542,17

121.145.005,00

121.145.005,00

5.000,00
1.070.000,00
8.287.000,00
410.000,00
3.389.000,00
193.000,00

134.000,00

62.000,00

38.377.549,67
6.865.843,43
976.721,98
1.752.738,93
200.346,00
2.752.145,54
93.391,32
1.548.413,77

650.196.773,28

2.193.000,00
7.117.442,26

1.376.000,00

639.510.331,02

650.196.773,28

103.958.809,44

1.376.000,00
120.000,00
7.117.442,26

95.345.367,18

103.958.809,44

103.958.809,44

6.000,00
395.000,00
7.420.332,80
151.910,00
2.755.298,27
165.230,00

80.371,72

26.464,96

99,31
99,26
96,23
92,25
97,73
91,65
99,35
96,26

81,94

53,23
102,28

177,32

81,82

81,94

85,81

177,32
100,00
102,28

84,16

85,81

85,81

120,00
36,92
89,54
37,05
81,30
85,61

59,98

42,69
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VII

7.1

130

360

108
109
110
111
111/1
112

107

102
103
104
104/1
105
105/1
106

24

07
13

411
412
415
416
421
423

Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

04

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору

Oпште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

Укупно извори VI :

Сопствени приходи буџетских корисника

01

УКУПНО РАЗДЕО VI:

Укупно извори 6.1 :

Извори финансирања за главу 6.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

Укупно глава 6.1 :

Укупно за функцију 360

Текуће поправке и одржавање

26.629.697,00
4.766.303,00
630.000,00
1.695.000,00
4.000,00
8.538.741,95

76.399.135,00

25.426.454,27
4.539.506,13
609.508,11
1.521.553,50
3.814,74
6.810.080,10

74.458.239,94

74.458.239,94

74.458.239,94

76.399.135,00

74.458.239,94

76.399.135,00

74.458.239,94

74.458.239,94

0,00

74.458.239,94

11.980,00
3.169.350,68
13.442.071,07
725.920,31
174.517,00
42.000,00
4.325.250,24

76.399.135,00

76.399.135,00

76.399.135,00

0,00

76.399.135,00

Укупно за функцију 130

Јавни ред и безбедност

13.500,00
3.375.000,00
14.048.000,00
730.001,00
330.000,00
92.000,00
4.425.000,00

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

Извори финансирања за раздео VI
Приходи из буџета града

01
04
07
13

425

424
425
426
465
482
511
512

95,48
95,24
96,75
89,77
95,37
79,76

97,46

97,46

97,46

97,46

97,46

97,46

0,00

97,46

88,74
93,91
95,69
99,44
52,88
45,65
97,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.629.697,00
4.766.303,00
630.000,00
1.695.000,00
4.000,00
8.538.741,95

76.399.135,00

76.399.135,00

76.399.135,00

76.399.135,00

76.399.135,00

76.399.135,00

0,00

76.399.135,00

13.500,00
3.375.000,00
14.048.000,00
730.001,00
330.000,00
92.000,00
4.425.000,00

25.426.454,27
4.539.506,13
609.508,11
1.521.553,50
3.814,74
6.810.080,10

74.458.239,94

74.458.239,94

74.458.239,94

74.458.239,94

74.458.239,94

74.458.239,94

0,00

74.458.239,94

11.980,00
3.169.350,68
13.442.071,07
725.920,31
174.517,00
42.000,00
4.325.250,24

95,48
95,24
96,75
89,77
95,37
79,76

97,46

97,46

97,46

97,46

97,46

97,46

0,00

97,46

88,74
93,91
95,69
99,44
52,88
45,65
97,75
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540

090

510

451

451

511
512

127

127/1
127/2

128/1

481

472

451

126

128

421
421
421

511

122/1

123
124
125

425
451

424
426
454
463
465
482
511
541

121
122

113
114
115
116
117
118
119
120

1.000.000,00
1.000.000,00

Укупно за функцију 540

1.000.000,00

1.000.000,00

Донације невладиним организацијама

Заштита биљног и животињског света

Укупно за функцију 090

Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџетатрошкови сахрана

267.500.000,00

Укупно за функцију 510

1.000.000,00

1.000.000,00

715.397,06

715.397,06

54.294.427,24

0,00
0,00

9.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00
9.500.000,00

5.999.992,14

6.000.000,00

45.146.000,00
162.854.000,00

31.081.360,10
3.213.075,00

Субвенције јавним предузећима-ЈКП
Комуналије
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

Стални трошкови-одржавање хигијене у граду
Стални трошкови-услуге одржавања депоније
Стални трошкови-услуге чишћења и одржавања
сеоских гробља
Субвенције јавним предузећима-ЈКП Регионална
депонија Срем-Мачва

65.326.733,82

11.282.778,00

36.000.000,00
3.500.000,00

75.273.239,01

Управљање отпадом

11.973.119,01

8.267.781,47

8.300.120,00

Укупно за функцију 451

45.776.174,35

Зграде и грађевински објекти

Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

52.785.491,71

4.666.115,00
188.164,00
0,00
0,00
870.993,22
850,00
0,00
8.148.452,64

55.000.000,00

57.741.741,95

Укупно за функцију 130

Друмски саобраћај

5.140.000,00
189.000,00
0,00
0,00
892.000,00
57.000,00
0,00
9.200.000,00

Специјализоване услуге
Материјал
Субвенције приватним предузећима
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Земљиште

100,00

100,00

71,54

71,54

20,30

0,00
0,00

100,00

100,00

100,00

86,34
91,80

86,79

94,23

99,61

83,23

91,42

90,78
99,56
0,00
0,00
97,64
1,49
0,00
88,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

267.500.000,00

45.146.000,00
162.854.000,00

9.500.000,00

4.500.000,00

6.000.000,00

36.000.000,00
3.500.000,00

75.273.239,01

11.973.119,01

8.300.120,00

55.000.000,00

57.741.741,95

5.140.000,00
189.000,00
0,00
0,00
892.000,00
57.000,00
0,00
9.200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

715.397,06

715.397,06

54.294.427,24

0,00
0,00

9.500.000,00

4.500.000,00

5.999.992,14

31.081.360,10
3.213.075,00

65.326.733,82

11.282.778,00

8.267.781,47

45.776.174,35

52.785.491,71

4.666.115,00
188.164,00
0,00
0,00
870.993,22
850,00
0,00
8.148.452,64

100,00

100,00

71,54

71,54

20,30

0,00
0,00

100,00

100,00

100,00

86,34
91,80

86,79

94,23

99,61

83,23

91,42

90,78
99,56
0,00
0,00
97,64
1,49
0,00
88,57
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VIII

8.1

130

630

129
130
131
132
133
133/1
134
134/1

512

128/3

26

01
04
07
13

411
412
414
415
423
465
472
472

01
04
07
13

01
04
07
13

425

128/2
12.662.400,00

15.215.118,00
1.686.060,00

208.206.552,19
1.686.060,00
415.177.380,96
415.177.380,96

Укупно извори 7.1 :

УКУПНО РАЗДЕО VII:

415.177.380,96

Укупно извори VII :

307.180,00
14.032.820,89

307.180,00
14.537.181,00

14.032.820,89
14.032.820,89
13.725.640,89

14.537.181,00
14.537.181,00

Укупно за функцију 130
Укупно глава 8.1 :
Извори финансирања за главу 8.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године
Укупно извори 8.1 :

4.916.259,82
880.583,69
110.541,62
123.907,24
561.439,15
84.573,29
7.048.336,08
307.180,00

14.230.001,00

4.972.726,00
890.274,00
111.000,00
130.000,00
569.000,00
97.001,00
7.460.000,00
307.180,00

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору-Интерресорна комисија
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Накнада за социјалну заштиту из буџета

Oпште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

15.215.118,00
1.686.060,00

223.905.740,99
1.686.060,00
184.784.099,05

167.882.921,05

189.585.579,97

Извори финансирања за раздео VII
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

184.784.099,05

184.784.099,05

167.882.921,05

205.284.768,77

184.784.099,05

10.662.049,22

6.662.400,00

3.999.649,22

Извори финансирања за главу 7.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

415.177.380,96

Укупно за функцију 630

Укупно глава 7.1 :

6.662.400,00

6.000.000,00

Машине и опрема

Водоснабдевање
Текуће поправке и одржавање
66,66

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.537.181,00

307.180,00

14.230.001,00

14.537.181,00
14.537.181,00

4.972.726,00
890.274,00
111.000,00
130.000,00
569.000,00
97.001,00
7.460.000,00
307.180,00

415.177.380,96

223.905.740,99
1.686.060,00

189.585.579,97

415.177.380,96

415.177.380,96

208.206.552,19
1.686.060,00

205.284.768,77

415.177.380,96

14.032.820,89

307.180,00

13.725.640,89

14.032.820,89
14.032.820,89

4.916.259,82
880.583,69
110.541,62
123.907,24
561.439,15
84.573,29
7.048.336,08
307.180,00

184.784.099,05

15.215.118,00
1.686.060,00

167.882.921,05

184.784.099,05

184.784.099,05

15.215.118,00
1.686.060,00

167.882.921,05

184.784.099,05

10.662.049,22

6.662.400,00

6.662.400,00
12.662.400,00

3.999.649,22

6.000.000,00

66,66

96,53

100,00

96,46

96,53
96,53

98,86
98,91
99,59
95,31
98,67
87,19
94,48
100,00

44,51

6,80
100,00

88,55

44,51

44,51

7,31
100,00

81,78

44,51

84,20

100,00
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96,53

100,00

96,46

96,53
96,53

98,86
98,91
99,59
95,31
98,67
87,19
94,48
100,00

44,51

6,80
100,00

88,55

44,51

44,51

7,31
100,00

81,78

44,51

84,20

100,00
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8.3

8.2

912

911

27

154
155
156
157
158

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

421
422
423
472
463

01
04
07
13

411
412
413
414
415
416
421
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
512
515
214.000,00
114.000,00
594.000,00
74.000,00

220.000,00
135.000,00
1.870.000,00
75.000,00
71.935.000,00

Основно образовање
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Трансфери осталим нивоима власти
- накнаде у натури
- социјална давања запосленима

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1.400.000,00
20.500.000,00
434.500,00
4.450.000,00
103.625.000,00
720.000,00
1.070.000,00

1.396.917,64
20.449.379,88
434.095,04
3.953.467,62
87.484.258,30
613.198,49
999.391,64

166.640.491,32

99,78
99,75
99,91
88,84
84,42
85,17
93,40

96,07

59.261.000,00

35.098.000,00
23.484.000,00
679.000,00

59.261.000,00

59.261.000,00

202.000,00
1.656.000,00
109.000,00
455.000,00
8.918.000,00
907.000,00

260.000,00
1.745.000,00
225.000,00
633.000,00
8.877.000,00
1.080.000,00

71.935.000,00

3.815.000,00

4.515.000,00

71.935.000,00

173.457.200,00

96,07

96,07

96,07

35.274.000,00
6.358.000,00
25.000,00
546.000,00

37.621.000,00
6.609.000,00
70.000,00
8.000.000,00

Укупно извори 8.2 :

166.640.491,32

166.640.491,32

166.640.491,32

99,44
99,11
94,84
36,90
94,91
50,55
96,16
99,30
0,00
92,56
89,20
58,35
77,68
98,34
88,96
0,00
89,54
0,00
99,88

40.778.000,00
31.089.000,00
68.000,00

173.457.200,00

Укупно глава 8.2 :
173.457.200,00

173.457.200,00

Укупно за функцију 911

107.245.126,54
19.133.221,55
569.016,36
295.203,60
5.314.901,26
556.086,16
16.972.925,90
517.356,60
0,00
388.757,81
1.445.922,00
857.676,00
9.418.425,14
2.453.253,79
1.387.699,61
0,00
44.769,00
0,00
40.150,00

Извори финансирања за главу 8.2
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

107.849.182,00
19.305.242,00
600.000,00
800.000,00
5.600.000,00
1.100.000,00
17.651.000,00
521.000,00
0,00
420.000,00
1.621.000,00
1.470.000,00
12.125.000,00
2.494.576,00
1.560.000,00
0,00
50.000,00
250.000,00
40.200,00

Предшколска установа Пчелица
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Донације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

82,38

86,07
75,54
998,53

82,38

82,38

77,69
94,90
48,44
71,88
100,46
83,98
0,00
97,27
84,44
31,76
98,67

84,50

93,76
96,20
35,71
6,83

1.400.000,00
20.500.000,00
434.500,00
4.450.000,00
103.625.000,00
720.000,00
1.070.000,00

245.392.200,00

173.457.200,00
40.778.000,00
31.089.000,00
68.000,00

245.392.200,00

245.392.200,00

145.470.182,00
25.914.242,00
670.000,00
8.800.000,00
5.600.000,00
1.100.000,00
22.166.000,00
521.000,00
260.000,00
2.165.000,00
1.846.000,00
2.103.000,00
21.002.000,00
3.574.576,00
1.560.000,00
220.000,00
185.000,00
2.120.000,00
115.200,00

1.396.917,64
20.449.379,88
434.095,04
3.953.467,62
87.484.258,30
613.198,49
999.391,64

225.901.491,32

166.640.491,32
35.098.000,00
23.484.000,00
679.000,00

225.901.491,32

225.901.491,32

142.519.126,54
25.491.221,55
594.016,36
841.203,60
5.314.901,26
556.086,16
20.787.925,90
517.356,60
202.000,00
2.044.757,81
1.554.922,00
1.312.676,00
18.336.425,14
3.360.253,79
1.387.699,61
214.000,00
158.769,00
594.000,00
114.150,00

99,78
99,75
99,91
88,84
84,42
85,17
93,40

92,06

96,07
86,07
75,54
998,53

92,06

92,06

97,97
98,37
88,66
9,56
94,91
50,55
93,78
99,30
77,69
94,45
84,23
62,42
87,31
94,00
88,96
97,27
85,82
28,02
99,09

12.06.2015.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 6

8.4

920

159
160
160/1
161

421
472
472
463

01
04
07
13

28
1.049.000,00
11.220.000,00
5.450.395,00
63.565.000,00
500.000,00
920.000,00
12.650.000,00
2.800.000,00
32.840.000,00
600.000,00
1.200.000,00
130.000,00
7.300.000,00
3.525.000,00
200.000,00
0,00
900.000,00
81.284.395,00
81.284.395,00

Укупно за функцију 920
Укупно глава 8.4:

130.409.500,00

Стални трошкови-директно плаћање
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Трансфери осталим нивоима власти
- накнаде у натури
- социјална давања запосленима
- накнаде трошкова за запослене
- награде запосленима и остали посебни расходи
- стални трошкови
- трошкови путовања
- услуге по уговору
- специјализоване услуге
- текуће поправке и одржавање
- материјал
- новчане казне по решењу судова
- зграде и грађевински објекти
- машине и опрема

Средње образовање

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Укупно извори 8.3 :

130.409.500,00

130.409.500,00

Извори финансирања за главу 8.3
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

130.409.500,00

Укупно глава 8.3 :

20.600.000,00
4.600.000,00
37.225.000,00
400.000,00
3.100.000,00
150.000,00
6.500.000,00
4.800.000,00
50.000,00
22.010.000,00
2.400.000,00

Укупно за функцију 912

- накнаде трошкова за запослене
- награде запосленима и остали посебни расходи
- стални трошкови
- трошкови путовања
- услуге по уговору
- специјализоване услуге
- текуће поправке и одржавање
- материјал
- новчане казне по решењу судова
- зграде и грађевински објекти
- машине и опрема

86,30
86,30

99,83
93,72
100,00
83,60
93,52
99,33
89,80
63,43
86,63
88,93
84,45
92,45
58,27
94,76
93,62
0,00
80,37

87,20

87,20

87,20

87,20

85,42
99,18
94,53
90,29
90,71
77,43
96,01
95,33
53,70
59,17
57,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

81.284.395,00
81.284.395,00

1.049.000,00
11.220.000,00
5.450.395,00
63.565.000,00
500.000,00
920.000,00
12.650.000,00
2.800.000,00
32.840.000,00
600.000,00
1.200.000,00
130.000,00
7.300.000,00
3.525.000,00
200.000,00
0,00
900.000,00

130.409.500,00

130.409.500,00

130.409.500,00

130.409.500,00

20.600.000,00
4.600.000,00
37.225.000,00
400.000,00
3.100.000,00
150.000,00
6.500.000,00
4.800.000,00
50.000,00
22.010.000,00
2.400.000,00

70.152.320,42
70.152.320,42

1.047.258,76
10.515.414,38
5.450.395,00
53.139.252,28
467.580,51
913.874,81
11.360.045,71
1.775.965,84
28.449.730,44
533.562,10
1.013.375,86
120.188,01
4.253.952,50
3.340.386,34
187.230,17
0,00
723.359,99

113.718.118,48

113.718.118,48

113.718.118,48

113.718.118,48

17.597.431,01
4.562.117,20
35.188.206,35
361.143,28
2.812.022,96
116.152,00
6.240.916,69
4.575.928,64
26.850,00
13.022.829,49
1.368.070,55

86,30
86,30

99,83
93,72
100,00
83,60
93,52
99,33
89,80
63,43
86,63
88,93
84,45
92,45
58,27
94,76
93,62
0,00
80,37

87,20

87,20

87,20

87,20

85,42
99,18
94,53
90,29
90,71
77,43
96,01
95,33
53,70
59,17
57,00
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70.152.320,42
70.152.320,42

1.047.258,76
10.515.414,38
5.450.395,00
53.139.252,28
467.580,51
913.874,81
11.360.045,71
1.775.965,84
28.449.730,44
533.562,10
1.013.375,86
120.188,01
4.253.952,50
3.340.386,34
187.230,17
0,00
723.359,99

113.718.118,48

113.718.118,48

113.718.118,48

113.718.118,48

17.597.431,01
4.562.117,20
35.188.206,35
361.143,28
2.812.022,96
116.152,00
6.240.916,69
4.575.928,64
26.850,00
13.022.829,49
1.368.070,55
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IX

9.1

29

830

130

169

162
163
164
165
166
166/1
166/2
166/3
167
168
168/1

423

411
412
414
415
416
423
454
465
472
511
511

01
04
07
13

4.875.000,00
4.875.000,00

21.877.001,00

Укупно за функцију 130

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Укупно за функцију 830

7.452.828,00
1.335.572,00
80.000,00
195.000,00
80.000,00
495.000,00
900.000,00
176.601,00
1.662.000,00
9.500.000,00
0,00

4.449.704,18
4.449.704,18

12.177.502,99

7.452.797,20
1.335.562,08
0,00
179.163,14
78.320,00
406.756,00
900.000,00
163.890,80
1.661.013,77
0,00
0,00

364.543.751,11

5.757.575,00

5.757.575,00
399.688.276,00

358.786.176,11

364.543.751,11

70.152.320,42

5.450.395,00

64.701.925,42

393.930.701,00

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Субвенције приватним предузећима
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти

Oпште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Укупно извори VIII :

Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

Извори финансирања за раздео VIII

399.688.276,00

81.284.395,00

Укупно извори 8.4:

УКУПНО РАЗДЕО VIII:

5.450.395,00

Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

75.834.000,00

Приходи из буџета града

04
07
13

Извори финансирања за главу 8.4

01

91,28
91,28

55,66

100,00
100,00
0,00
91,88
97,90
82,17
100,00
92,80
99,94
0,00
0,00

91,21

100,00

91,08

91,21

86,30

100,00

85,32

0,00

0,00

71.935.000,00

40.778.000,00
31.089.000,00
68.000,00

71.935.000,00

0,00

0,00

0,00

59.261.000,00

35.098.000,00
23.484.000,00
679.000,00

59.261.000,00

0,00

0,00

0,00

82,38

86,07
75,54
998,53

82,38

0,00

4.875.000,00
4.875.000,00

21.877.001,00

7.452.828,00
1.335.572,00
80.000,00
195.000,00
80.000,00
495.000,00
900.000,00
176.601,00
1.662.000,00
9.500.000,00
0,00

471.623.276,00

393.930.701,00
40.778.000,00
36.846.575,00
68.000,00

471.623.276,00

81.284.395,00

5.450.395,00

75.834.000,00

4.449.704,18
4.449.704,18

12.177.502,99

7.452.797,20
1.335.562,08
0,00
179.163,14
78.320,00
406.756,00
900.000,00
163.890,80
1.661.013,77
0,00
0,00

423.804.751,11

358.786.176,11
35.098.000,00
29.241.575,00
679.000,00

423.804.751,11

70.152.320,42

5.450.395,00

64.701.925,42

91,28
91,28

55,66

100,00
100,00
0,00
91,88
97,90
82,17
100,00
92,80
99,94
0,00
0,00

89,86

91,08
86,07
79,36
998,53

89,86

86,30

100,00

85,32
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860

860

810

481

175

30

180
181
182

179

01
04
07
13

423
424
426

481

481

481

174

178

481

173

481
481

426
481

171
172

176
177

423
424

170
170/1

Услуге и рекреације спорта

3.536.925,00

Укупно извори 9.1 :

Извори финансирања за главу 9.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године
132.620.001,00

7.000.000,00

125.620.001,00

132.620.001,00

Укупно за функцију 860

Укупно глава 9.1 :

1.875.925,00
731.000,00
930.000,00

24.560.000,00

500.000,00

121.839.250,46

121.839.250,46

121.839.250,46

3.166.736,09

1.633.269,50
730.178,00
803.288,59

24.404.459,55

500.000,00

4.199.337,43

9.945.122,12

10.100.000,00
4.200.000,00

9.760.000,00

6.810.000,00
77.640.847,65

9.760.000,00

6.810.000,00
77.771.075,00

9.000.000,00

2.000.000,00
54.640.000,00

2.000.000,00
54.650.000,00
9.000.000,00

1.671.823,67

3.369.023,98
150.000,00

1.672.000,00

3.489.075,00
150.000,00

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

ОМЛАДИНА И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Укупно за функцију 860

Дотације невладиним организацијама

Дотације невладиним организацијама-из области
омладинске политике

Дотације верским заједницама
Дотације невладиним организацијама -удружења
грађана

Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

Дотације невладиним организацијама -за
спортске објекте
Укупно за функцију 810

Дотације невладиним организацијама-Спортски
савез града

Материјал-школски спорт
Дотације спортским организацијама за
афирмацију спорту
Дотације невладиним организацијама-из области
спорта

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

91,87

96,99

91,87

89,53

87,06
99,89
86,38

99,37

100,00

99,98

98,47

100,00

100,00
99,83

100,00

99,98

100,00

99,99

96,56
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.620.001,00

7.000.000,00

125.620.001,00

132.620.001,00

3.536.925,00

1.875.925,00
731.000,00
930.000,00

24.560.000,00

14.300.000,00

4.200.000,00

10.100.000,00

9.760.000,00

6.810.000,00
77.771.075,00

9.000.000,00

54.650.000,00

2.000.000,00

1.672.000,00

3.489.075,00
150.000,00

121.839.250,46

121.839.250,46

121.839.250,46

3.166.736,09

1.633.269,50
730.178,00
803.288,59

24.404.459,55

14.144.459,55

4.199.337,43

9.945.122,12

9.760.000,00

6.810.000,00
77.640.847,65

9.000.000,00

54.640.000,00

2.000.000,00

1.671.823,67

3.369.023,98
150.000,00

91,87

96,99

91,87

89,53

87,06
99,89
86,38

99,37

98,91

99,98

98,47

100,00

100,00
99,83

100,00

99,98

100,00

99,99

96,56
100,00

Број 6
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9.2

820

411
412
413
414
415
416

421
421
422
422
423
423
424
424
425
425

426
426
465
431
472

481
482

483
511
512
512
513
515
515
523

183
184
185
186
187
188

189
190
191
191/1
192
192/1
193
193/1
194
194/1

195
195/1
196/1
196
197

31

198
199

199/1
200
201
201/1
202
203
203/1
204
199.928.008,00
199.928.008,00

Укупно глава 9.2 :

182.345.257,52

182.345.257,52

91,21

91,21

47,48
59,35
45,51
92,45
90,39
97,89
99,99
100,00
0,00

91.631,00
7.716,00
4.095.892,65
2.006.981,63
1.528.038,00
18.600,00
399.966,00
70.100,00

193.000,00
13.000,00
9.000.000,00
2.170.976,00
1.690.576,00
19.000,00
400.000,00
70.100,00
0,00

81,10
0,00

129.761,88

77,80
99,97
98,10
0,00

88,02

64,96
99,38
79,90
82,95
93,96
85,14
96,81
95,16
100,00
83,05

100,00
100,00
45,18
75,32
99,15

0,00

160.000,00

880.926,00

1.000.800,00
2.930.038,21
412.478,34
752.584,40

393.683,53
395.531,48
13.582.244,16
973.041,40
101.839,00
36.293.308,93
1.404.649,00
2.355.136,00
17.128.584,00
2.362.704,76

606.000,00
398.000,00
16.998.000,00
1.173.000,00
108.387,00
42.629.000,00
1.450.913,00
2.475.000,00
17.128.584,00
2.845.000,00

3.766.061,60
412.602,40
767.130,56
0,00

76.504.073,61
13.713.805,83
49.700,00
1.035.638,58
2.726.603,13

76.504.071,61
13.713.805,83
110.000,00
1.375.000,00
2.750.000,00

Укупно за функцију 820

Материјал
Материјал-тансфер
Остале дотације и трансфери
Амортизација некретнина и опреме
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне таксе, казне
и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Машине и опрема-трансфер
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина-трансфер
Залихе робе за даљу продају

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови-директно плаћање
Стални трошкови
Трошкови путовања
Трошкови путовања-трансфер
Услуге по уговору
Услуге по уговору-трансфер
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге-трансфер
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавањетрансфер

Услуге културе

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

16.832.000,00
410.000,00

17.500.000,00
830.000,00

89.000,00
245.000,00

160.000,00
300.000,00
39.483.000,00

25.107.000,00

25.107.000,00

637.000,00

948.000,00

39.483.000,00

8.000,00

227.000,00
80.000,00
8.000,00

250.000,00

843.000,00

2.060.000,00

6.865.000,00

2.112.000,00

42.000,00
1.954.000,00

396.000,00
73.000,00
32.000,00
1.143.000,00
116.000,00

305.000,00
2.705.000,00

40.000,00

3.765.000,00
675.000,00
153.000,00
2.658.000,00
129.000,00

63,59

239.411.008,00

239.411.008,00

63,59

81,67

55,63

0,00

273.000,00
21.000,00
9.000.000,00
3.118.976,00
1.690.576,00
19.000,00
560.000,00
70.100,00
300.000,00

250.000,00

160.000,00

5.878.061,60
412.602,40
767.130,56
0,00

1.000.800,00

646.000,00
398.000,00
17.303.000,00
3.878.000,00
108.387,00
49.494.000,00
1.450.913,00
19.975.000,00
17.128.584,00
3.675.000,00

80.269.071,61
14.388.805,83
263.000,00
4.033.000,00
2.879.000,00

10,00
0,00

90,80

39,91

49,40

96,18

30,01

13,77
72,24

10,52
10,81
20,92
43,00
89,92

207.452.257,52

207.452.257,52

99.631,00
7.716,00
4.095.892,65
2.643.981,63
1.528.038,00
18.600,00
488.966,00
70.100,00
245.000,00

227.000,00

129.761,88

3.773.038,21
412.478,34
752.584,40
0,00

880.926,00

393.683,53
395.531,48
13.624.244,16
2.927.041,40
101.839,00
38.353.308,93
1.404.649,00
19.187.136,00
17.128.584,00
2.772.704,76

76.900.073,61
13.786.805,83
81.700,00
2.178.638,58
2.842.603,13

86,65

86,65

36,49
36,74
45,51
84,77
90,39
97,89
87,32
100,00
81,67

90,80

81,10

64,19
99,97
98,10
0,00

88,02

60,94
99,38
78,74
75,48
93,96
77,49
96,81
96,06
100,00
75,45

95,80
95,82
31,06
54,02
98,74
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Број 6

9.3

810

205
206
207
208
208/1
209
210
211
212
213
214
215
215/1
216
217
217/1
218
219
219/1

32
3.796.000,00
16.138.000,00

Укупно извори 9.3

07

13
52.055.002,00

Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Пренета средства из претходне године

04

08

52.055.002,00

Сопствени приходи буџетских корисника

01

40.822.499,91

40.822.499,91

78,42

78,42

78,42

370.000,00

11.972.000,00

16.138.000,00

16.138.000,00

Извори финансирања за главу 9.3
Приходи из буџета града

40.822.499,91

40.822.499,91

78,42

52.055.002,00

72,00

102,98

82,70

61,85

72,00

72,00

55,91
60,78
70,55
35,65
53,01
72,91
38,10
86,00
50,21
95,00
76,92
70,33
84,20

101,51
96,56
77,88
87,50

24,45
63,59

64,79
72,96

68.193.002,00

3.796.000,00

370.000,00

11.972.000,00

52.055.002,00

68.193.002,00

68.193.002,00

12.522.000,00
2.247.000,00
590.000,00
656.000,00
66.500,00
235.000,00
13.331.500,00
226.000,00
10.049.000,00
1.190.000,00
4.258.000,00
3.809.000,00
212.002,00
700.000,00
742.000,00
20.000,00
10.810.000,00
5.529.000,00
1.000.000,00

4.789.000,00
239.411.008,00

178.066.045,60
16.846.000,00
39.709.962,40

52.442.499,91

3.909.000,00

306.000,00

7.405.000,00

40.822.499,91

52.442.499,91

52.442.499,91

12.477.075,44
2.232.999,07
405.000,00
525.671,69
0,00
229.825,19
9.679.064,09
62.000,00
8.329.873,35
847.000,00
2.679.325,93
2.710.459,40
184.354,87
644.000,00
385.531,13
19.000,00
5.824.275,65
4.365.044,10
842.000,00

1.171.000,00
207.452.257,52

160.818.643,18
10.914.000,00
34.548.614,34

76,90

102,98

82,70

61,85

78,42

76,90

76,90

99,64
99,38
68,64
80,13
0,00
97,80
72,60
27,43
82,89
71,18
62,92
71,16
86,96
92,00
51,96
95,00
53,88
78,95
84,20

24,45
86,65

90,31
64,79
87,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

11.620.000,00

3.909.000,00

306.000,00

7.405.000,00

11.620.000,00

11.620.000,00

1.400.000,00
62.000,00
1.804.000,00
82.000,00
917.000,00
1.480.000,00
16.000,00
344.000,00
359.000,00
19.000,00
500.000,00
633.000,00
842.000,00

2.504.000,00
102.000,00
2.557.000,00
230.000,00
1.730.000,00
2.030.000,00
42.000,00
400.000,00
715.000,00
20.000,00
650.000,00
900.000,00
1.000.000,00

52.055.002,00

5.324.275,65
3.732.044,10

2.350.000,00
393.000,00
405.000,00
14.000,00

1.171.000,00
25.107.000,00

10.914.000,00
13.022.000,00

2.315.000,00
407.000,00
520.000,00
16.000,00

4.789.000,00
39.483.000,00

16.846.000,00
17.848.000,00

Укупно глава 9.3 :

99,22
100,00
0,00
79,95
0,00
97,80
76,46
0,00
87,10
79,69
69,71
69,17
99,03
100,00
98,26
0,00
52,40
80,62
0,00

91,21

98,47

90,31

Укупно за функцију 810

10.127.075,44
1.839.999,07
0,00
511.671,69
0,00
229.825,19
8.279.064,09
0,00
6.525.873,35
765.000,00
1.762.325,93
1.230.459,40
168.354,87
300.000,00
26.531,13

182.345.257,52

21.526.614,34

21.861.962,40

199.928.008,00

160.818.643,18

178.066.045,60

10.207.000,00
1.840.000,00
70.000,00
640.000,00
66.500,00
235.000,00
10.827.500,00
124.000,00
7.492.000,00
960.000,00
2.528.000,00
1.779.000,00
170.002,00
300.000,00
27.000,00
0,00
10.160.000,00
4.629.000,00
0,00

Услуге рекреације и спорта

УСТАНОВЕ СПОРТА

Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Пренета средства из претходне године
Укупно извори 9.2 :

Извори финансирања за главу 9.2

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови-директно плаћање
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају

411
412
414
415
416
421
421
422
423
424
425
426
465
472
482
483
511
512
523

13

08

01
04
07

Број 6
12.06.2015.

9.4

473

414
415
421
421
422
423
424
425
426
465
482
512

222
223
224
225
226
227
227/1
228
229
229/1
230
231

33
8.626.000,00
355.146.121,45

89,74

74,58

55.814.000,00

395.752.012,00

21.526.614,34

28.861.962,40

28.970.000,00
18.218.000,00

55.814.000,00

Укупно извори IX :

333.619.507,11

366.890.049,60

90,93

89,74

Пренета средства из претходне године

355.146.121,45

13

395.752.012,00

90,94

01
04
07
08

УКУПНО РАЗДЕО IX:

10.139.113,56

36.883.000,00

5.121.000,00

18.434.000,00
13.328.000,00

36.883.000,00

156.000,00

41.000,00

11.149.001,00

41.000,00

156.000,00

193.000,00

193.000,00

99.000,00
156.000,00

Укупно извори 9.4

90,94

90,94

193.000,00

100.000,00

115.000,00

10.139.113,56

10.139.113,56

90,94

24.000,00
16.000,00

24.000,00
28.000,00
11.000,00

17.000,00

30.000,00

152.000,00

11.149.001,00

11.149.001,00

Укупно глава 9.4:

10.139.113,56

0,00
85,61
67,12
77,30
92,96
87,36
100,00
89,38
68,84
99,23
97,93
84,95

99,90

99,98

Извори финансирања за главу 9.4
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

11.149.001,00

Укупно за функцију 473

707.272,00

708.000,00
0,00
214.018,00
451.058,86
7.730,33
65.074,79
4.001.316,56
210.000,00
89.376,00
333.891,02
81.372,00
9.793,00
16.990,00

3.951.221,00

3.952.000,00
0,00
250.000,00
672.000,00
10.000,00
70.000,00
4.580.000,00
210.000,00
100.000,00
485.000,00
82.001,00
10.000,00
20.000,00

Туризам

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
Машине и опрема

Извори финансирања за раздео IX
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

01
04
07
13

411
412

220
221

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

66,08

59,37

63,63
73,16

66,08

80,83

100,00

75,66

80,83

80,83

99,00

100,00
57,14

56,67

451.566.012,00

8.626.000,00

366.890.049,60
28.970.000,00
47.079.962,40

451.566.012,00

11.342.001,00

41.000,00

11.149.001,00
152.000,00

11.342.001,00

11.342.001,00

0,00
250.000,00
702.000,00
10.000,00
94.000,00
4.608.000,00
210.000,00
111.000,00
485.000,00
82.001,00
10.000,00
120.000,00

708.000,00

3.952.000,00

392.029.121,45

5.121.000,00

333.619.507,11
18.434.000,00
34.854.614,34

392.029.121,45

10.295.113,56

41.000,00

10.139.113,56
115.000,00

10.295.113,56

10.295.113,56

0,00
214.018,00
468.058,86
7.730,33
89.074,79
4.017.316,56
210.000,00
89.376,00
333.891,02
81.372,00
9.793,00
115.990,00

707.272,00

3.951.221,00

86,82

59,37

90,93
63,63
74,03

86,82

90,77

100,00

90,94
75,66

90,77

90,77

0,00
85,61
66,68
77,30
94,76
87,18
100,00
80,52
68,84
99,23
97,93
96,66

99,90

99,98
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X

10.1

34

760

560

550

130

481

242

424

424

241

243

424

240

423
424
511

423
424
426
465
511

237
237/1
238
238/1
239

239/1
239/2
239/3

411
412
414
415
416

232
233
234
235
236

2.421.000,00
889.513,26
2.814.486,74
6.125.000,00

Заштита животне средине-истраживање и
развој
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински обjekти

Укупно за функцију 130

1.525.000,00
1.525.000,00

Укупно за функцију 760

15.832.000,00

Укупно за функцију 560

Здравство
Специјализоване услуге -мртвозорство

8.500.000,00

6.072.000,00

Дотације невладиним организацијама-из области
заштите животне средине

Специјализоване услуге-средства за уништавање
комараца

Специјализоване услуге-услуге заштите животне
средине
1.260.000,00

32.424.001,00

Укупно за функцију 130

Заштита животне средине некласификована
на другом месту

1.115.000,00
0,00
765.000,00
263.001,00
13.775.000,00

13.516.474,00
2.419.526,00
0,00
370.000,00
200.000,00

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински обjekти

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

Опште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ,
СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ,
СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1.524.376,36

1.524.376,36

13.921.862,08

8.498.605,08

5.008.600,00

414.657,00

14.000,00

14.000,00
0,00
0,00

24.221.041,00

966.021,22
0,00
755.674,43
262.825,20
5.942.252,93

13.365.623,65
2.389.636,77
0,00
349.984,50
189.022,30

99,96

99,96

87,93

99,98

82,49

32,91

0,23

0,58
0,00
0,00

74,70

86,64
0,00
98,78
99,93
43,14

98,88
98,76
0,00
94,59
94,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.525.000,00

1.525.000,00

15.832.000,00

8.500.000,00

6.072.000,00

1.260.000,00

6.125.000,00

2.421.000,00
889.513,26
2.814.486,74

32.424.001,00

1.115.000,00
0,00
765.000,00
263.001,00
13.775.000,00

13.516.474,00
2.419.526,00
0,00
370.000,00
200.000,00

1.524.376,36

1.524.376,36

13.921.862,08

8.498.605,08

5.008.600,00

414.657,00

14.000,00

14.000,00
0,00
0,00

24.221.041,00

966.021,22
0,00
755.674,43
262.825,20
5.942.252,93

13.365.623,65
2.389.636,77
0,00
349.984,50
189.022,30

99,96

99,96

99,98
87,93

82,49

32,91

0,23

0,58
0,00
0,00

74,70

86,64
0,00
98,78
99,93
43,14

98,88
98,76
0,00
94,59
94,51
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10.2

700

090

481

481

481

482

247

248

249

250

251

472
472

245
246

35

465

01
04
07
13

421
463

244

Здравство
Остале дотације и трансфери
-Плате-стоматолози
-Социјални доприноси
-Накнаде запосленима
-Текуће поправке и одржавање
-Материјал
-Машине и опрема
-Капитално одржавање зграда и објеката
Укупно за функцију 700
Укупно глава 10.2 :

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Укупно извори 10.1 :

Извори финансирања за главу 10.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

Укупно глава 10.1

Укупно за функцију 090

Социјална заштита некласификовано на
другом месту
Стални трошкови
Трансфери осталим нивоима власти
- Радни центар Радивоје Поповић".
- Дневни боравак деце,омладине и одраслих лица
- Специјализоване услуге-санитарни преглед
- Материјал
Накнада за социјалнузаштиту из буџета
Накнада за социјалну заштиту из буџетаПројекат унапређења положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника
-Пројекат-откуп кућа за интерно расељених лица
-Пројекат доходовне активности
-Учешће града - Пројекат куповине
грађевинског материјала
Дотације невладиним организацијама-из области
социјалне заштите
Дотације невладиним организацијама
-Црвени крст-Дневни центар
Дотације невладиним организацијама које
пружају помоћ домаћинствима-палијативна нега
Порези,обавезне таксе,казне и пенали
0,00
124.206,00

0,00
1.000.000,00

3.214.000,00
582.000,00
234.000,00
100.000,00
1.193.000,00
8.380.000,00
0,00
13.703.000,00
13.703.000,00

3.095.271,14
554.053,32
173.201,76
66.815,52
1.104.120,72
8.179.540,80
0,00
13.173.003,26
13.173.003,26

79.249.917,23

1.064.000,00

9.650.000,00
100.901.001,00

78.185.917,23

79.249.917,23

91.251.001,00

100.901.001,00

39.568.637,79

1.000.000,00

1.000.000,00

44.995.000,00

440.000,00
8.999.996,00

730.000,00

1.876.000,00
950.000,00
486.000,00

4.985.000,00
3.425.000,00
830.000,00

9.000.000,00

2.507.290,55
39.777,00
2.335.392,55
33.080,00
99.041,00
25.061.145,24

2.950.000,00
70.000,00
2.600.000,00
80.000,00
200.000,00
26.060.000,00

96,31
95,20
74,02
66,82
92,55
97,61
0,00
74,02
96,13

78,54

11,03

85,68

78,54

87,94

100,00
100,00

100,00

100,00

60,27

37,63
27,74
58,55

84,99
56,82
89,82
41,35
49,52
96,17

0,00
0,00

17.000.000,00

5.227.000,00
11.773.000,00

17.000.000,00

0,00
0,00

9.327.000,00

801.000,00
8.526.000,00

9.327.000,00

9.327.000,00

9.310.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

9.310.000,00

17.000.000,00

17.000,00

0,00
0,00

54,86

15,32
72,42

54,86

54,86

54,76

54,76

3.214.000,00
582.000,00
234.000,00
100.000,00
1.193.000,00
8.380.000,00
0,00
13.703.000,00
13.703.000,00

117.901.001,00

14.877.000,00
11.773.000,00

91.251.001,00

117.901.001,00

61.995.000,00

0,00
1.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

730.000,00

21.985.000,00
3.425.000,00
17.830.000,00

2.950.000,00
70.000,00
2.600.000,00
80.000,00
200.000,00
26.060.000,00

3.095.271,14
554.053,32
173.201,76
66.815,52
1.104.120,72
8.179.540,80
0,00
13.173.003,26
13.173.003,26

88.576.917,23

1.865.000,00
8.526.000,00

78.185.917,23

88.576.917,23

48.895.637,79

0,00
124.206,00

1.000.000,00

8.999.996,00

440.000,00

11.186.000,00
950.000,00
9.796.000,00

17.000,00
2.507.290,55
39.777,00
2.335.392,55
33.080,00
99.041,00
25.061.145,24

96,31
95,20
74,02
66,82
92,55
97,61
0,00
96,13
96,13

75,13

12,54
72,42

85,68

75,13

78,87

0,00
12,42

100,00

100,00

60,27

50,88
27,74
54,94

0,00
84,99
56,82
89,82
41,35
49,52
0,00
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10.4

10.3

500

090

253
254

252

36

423
472

01
04
07
13

463

01
04
07
13

27.270.000,00

Укупно глава 10.3 :

Заштита животне средине
Услуге по уговору
Накнада за социјалнузаштиту из буџета
Укупно за функцију 500
Укупно глава 10.4 :

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ И
ОМЛАДИНИ ОБОЛЕЛОЈ ОД ТЕШКИХ
БОЛЕСТИ

Укупно извори 10.3 :

80.000,00
1.300.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

Укупно за функцију 090

Извори финансирања за главу 10.3
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

27.270.000,00
6.341.000,00
1.135.000,00
229.000,00
248.000,00
657.000,00
1.916.000,00
390.000,00
445.000,00
335.000,00
9.554.000,00
5.800.000,00
220.000,00
0,00

13.703.000,00

13.703.000,00

Трансфери осталим нивоима власти-Центар за
социјални рад
- плате, додаци и накнаде запослених
- социјални доприноси
- социјална давања запосленима-отпремнине
- накнада запосленима -превоз
- стални трошкови
- услуге по уговору
- специјализоване услуге
- текуће поправке и одржавање
- материјал
- накнада за социјалну заштиту из буџета
- Пројекат "Помоћ у кући на селу"
- Пројекат "Кућа на пола пута"
-Пројекат "Сигурна кућа "

Социјална заштита некласификована на
другом месту

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Укупно извори 10.2 :

Извори финансирања за главу 10.2
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

66.221,31
625.450,00
691.671,31
691.671,31

24.739.316,48

24.739.316,48

24.739.316,48

24.739.316,48

24.739.316,48
6.254.383,82
1.094.333,00
189.501,00
179.229,78
473.888,83
1.569.457,96
243.074,19
380.603,69
256.876,59
8.503.000,00
5.406.409,76
188.557,86
0,00

13.173.003,26

13.173.003,26

82,78
48,11
50,12
50,12

90,72

90,72

90,72

90,72

90,72
98,63
96,42
82,75
72,27
72,13
81,91
62,33
85,53
76,68
89,00
93,21
85,71
0,00

96,13

96,13

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00
1.300.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00

27.270.000,00
6.341.000,00
1.135.000,00
229.000,00
248.000,00
657.000,00
1.916.000,00
390.000,00
445.000,00
335.000,00
9.554.000,00
5.800.000,00
220.000,00
0,00

13.703.000,00

13.703.000,00

66.221,31
625.450,00
691.671,31
691.671,31

24.739.316,48

24.739.316,48

24.739.316,48

24.739.316,48

24.739.316,48
6.254.383,82
1.094.333,00
189.501,00
179.229,78
473.888,83
1.569.457,96
243.074,19
380.603,69
256.876,59
8.503.000,00
5.406.409,76
188.557,86
0,00

13.173.003,26

13.173.003,26

82,78
48,11
50,12
50,12

90,72

90,72

90,72

90,72

90,72
98,63
96,42
82,75
72,27
72,13
81,91
62,33
85,53
76,68
89,00
93,21
85,71
0,00

96,13

96,13
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XI

11.1

37

050

130

423
423

454
465
481

260
260/1
261

262
263

411
412
415
416
423
451

255
256
257
258
259
259/1

13

01
04
07
08

13

01
04
07
08
100,00

35.500,00

243.486,94

544.500,00

100.000,00
0,00

35.419.001,00

Укупно за функцију 130

Незапосленост
Услуге по уговору-Савет за запошљавање
Услуге по уговору-Социјално-економски савет

2.000.000,00

2.000.000,00

94.936,72
0,00

28.031.180,33

4.348.880,40
72.376,70

5.697.707,02

10.000.000,00
5.330.000,00
76.001,00

3.780.371,30
676.557,71
120.559,96
168.424,78
11.166.302,46

117.853.908,28

3.823.538,00
684.462,00
130.000,00
170.000,00
13.205.000,00

143.254.001,00

35.500,00

1.064.000,00

9.650.000,00
35.500,00

116.510.921,34

117.853.908,28

143.254.001,00
133.024.001,00

691.671,31

1.380.000,00

94,94
0,00

79,14

100,00

81,59
95,23

56,98

98,87
98,85
92,74
99,07
84,56

82,27

100,00

44,72

11,03

87,59

82,27

50,12

108,35

589.950,00

35.500,00

544.500,00

8,28

66.221,31

800.000,00

Субвенције приватним предузећима
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-Развојна
асоцијација Срема

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде запосленима и остали расходи
Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

Опште услуге

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Укупно извори X :

Извори финансирања за раздео X
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Пренета средства из претходне године

УКУПНО РАЗДЕО X:

Укупно извори 10.4 :

Извори финансирања за главу 10.4
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Пренета средства из претходне године

0,00

17.000.000,00

11.773.000,00

5.227.000,00

17.000.000,00

0,00

0,00

9.327.000,00

8.526.000,00

801.000,00

9.327.000,00

0,00

0,00

54,86

72,42

15,32

54,86

0,00

100.000,00
0,00

35.419.001,00

2.000.000,00

5.330.000,00
76.001,00

10.000.000,00

3.823.538,00
684.462,00
130.000,00
170.000,00
13.205.000,00

160.254.001,00

11.808.500,00

544.500,00

14.877.000,00

133.024.001,00

160.254.001,00

1.380.000,00

35.500,00

544.500,00

800.000,00

94.936,72
0,00

28.031.180,33

2.000.000,00

4.348.880,40
72.376,70

5.697.707,02

3.780.371,30
676.557,71
120.559,96
168.424,78
11.166.302,46

127.180.908,28

8.561.500,00

243.486,94

1.865.000,00

116.510.921,34

127.180.908,28

691.671,31

35.500,00

589.950,00

66.221,31

94,94
0,00

79,14

100,00

81,59
95,23

56,98

98,87
98,85
92,74
99,07
84,56

79,36

72,50

44,72

12,54

87,59

79,36

50,12

100,00

108,35

8,28
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XII

12.1

130

463
463
512

264/1
264/2
264/3

38

411
412
415

416

423
425
426
465

265
266
267

268

269
270
271
271/1

01
04
07
13

01
04
07
13

423

264

2.270.000,00
12.000,00
450.000,00
33.001,00
5.077.001,00

Укупно за функцију 130

400.000,00

1.588.010,00
283.990,00
40.000,00

3.589.414,85

1.083.742,66
11.190,00
431.790,18
32.205,44

171.706,53

1.543.720,72
276.021,12
39.038,20

52.668.348,04

9.600.000,00

9.600.000,00
61.323.293,00

43.068.348,04

52.668.348,04

61.323.293,00
51.723.293,00

52.668.348,04

61.323.293,00

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери

Награде запосленима и остали посебни расходи

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Укупно извори XI :

Извори финансирања за раздео XI
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

УКУПНО РАЗДЕО XI:

Укупно извори 11.1 :

9.600.000,00

9.600.000,00

52.668.348,04

24.637.167,71

43.068.348,04

Укупно глава 11.1 :

0,00
5.776.244,69
0,00
9.000.000,00
8.000.000,00
1.765.986,30

5.776.244,69

51.723.293,00

61.323.293,00

Укупно за функцију 050

Извори финансирања за главу 11.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

25.904.292,00

-Програм стручне праксе
-Програм обуке незапослених лица
Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери осталим нивоима власти
Машине и опрема

5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
0,00
9.000.000,00
8.000.000,00
2.954.292,00

- Пројекат Јавни радови

Услуге по уговору-Акциони план запошљавања
Града

3.589.414,85

171.706,53

1.543.720,72
276.021,12
39.038,20

52.668.348,04

9.600.000,00

43.068.348,04

52.668.348,04

52.668.348,04

9.600.000,00

43.068.348,04

52.668.348,04

24.637.167,71

5.077.001,00

400.000,00

1.588.010,00
283.990,00
40.000,00

61.323.293,00

9.600.000,00

51.723.293,00

61.323.293,00

61.323.293,00

9.600.000,00

51.723.293,00

61.323.293,00

25.904.292,00

70,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.083.742,66
11.190,00
431.790,18
32.205,44
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5.776.244,69
0,00
9.000.000,00
8.000.000,00
1.765.986,30

5.776.244,69

2.270.000,00
12.000,00
450.000,00
33.001,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5.850.000,00
0,00
9.000.000,00
8.000.000,00
2.954.292,00

5.850.000,00

47,74
93,25
95,95
97,59

42,93

97,21
97,19
97,60

85,89

100,00

83,27

85,89

85,89

100,00

83,27

85,89

98,74

0,00
98,74
0,00
100,00
100,00
59,78

98,74

70,70

47,74
93,25
95,95
97,59

42,93

97,21
97,19
97,60

85,89

100,00

83,27

85,89

85,89

100,00

83,27

85,89

95,11

0,00
98,74
0,00
100,00
100,00
59,78

98,74
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482

421

514

275

39

13

01
04
06
07
08

01
04
07
13

01
04
07
13

424
451

451

274/1

276
277

424
425
451

272
273
274
29.440.000,00
14.123.000,00
0,00

30.000.000,00
14.123.000,00
470.000,00
71.093.000,00

Укупно за функцију 421

Извори финансирања за буџет:
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Приходи из буџета РС и АПВ
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Пренета средства из претходне године
Укупно извори :

УКУПНИ РАСХОДИ:

Извори финансирања за раздео XII
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године
Укупно извори XII :

УКУПНО РАЗДЕО XII:

Укупно извори 12.1 :

Извори финансирања за главу 12.1
Приходи из буџета града
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи из буџета РС и АПВ
Пренета средства из претходне године

243.486,94

544.500,00

49.329.422,15
2.021.668.159,41

12.195.395,10
68.498.799,81

12.247.476,33
293.110.770,86
49.441.442,72
2.535.081.119,01

1.891.401.055,41

2.179.736.929,10

2.021.668.159,41

14.123.000,00
40.234.411,39
84.229.070,61

14.123.000,00
40.234.411,39
103.870.001,00
2.535.081.119,01

29.871.659,22

84.229.070,61

103.870.001,00
49.512.589,61

84.229.070,61

14.123.000,00
40.234.411,39

14.123.000,00
40.234.411,39
103.870.001,00

29.871.659,22

84.229.070,61

49.512.589,61

103.870.001,00

27.700.000,00

Укупно глава 12.1 :

10.632.702,50

26.000.000,00

Укупно за функцију 482

11.026.168,10

393.465,60

1.700.000,00

Истраживање и развој пољопривреде
Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама-текуће субвенције за пољопривреду

69.613.487,66

8.108.081,66
17.942.406,00

8.500.000,00
18.000.000,00

Пољопривреда

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-Пројекат уређења каналске мреже
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама-Пројекат уређења каналске мреже
Култивисана имовина-ветрозаштитни појас у атару

99,77
79,75

44,72

99,57
23,37

86,77

79,75

100,00
100,00
81,09

60,33

81,09

81,09

100,00
100,00

60,33

81,09

39,81

40,90

23,15

97,92

100,00
0,00

98,13

95,39
99,68

21.657.000,00
162.392.000,00

15.786.000,00
110.637.000,00

39.686.000,00

58.534.000,00
11.677.000,00

257.000,00
54.908.000,00

110.637.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.524.000,00

162.392.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,89
68,13

67,80

77,86

68,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.098.442,72
2.697.473.119,01

12.221.500,00

2.179.736.929,10
70.524.000,00
12.247.476,33
351.644.770,86

2.697.473.119,01

14.123.000,00
40.234.411,39
103.870.001,00

49.512.589,61

103.870.001,00

103.870.001,00

14.123.000,00
40.234.411,39

49.512.589,61

103.870.001,00

26.000.000,00
27.700.000,00

1.700.000,00

71.093.000,00

14.123.000,00
470.000,00

30.000.000,00

8.500.000,00
18.000.000,00

65.115.422,15
2.132.305.159,41

243.486,94

1.891.658.055,41
54.908.000,00
12.195.395,10
108.184.799,81

2.132.305.159,41

14.123.000,00
40.234.411,39
84.229.070,61

29.871.659,22

84.229.070,61

84.229.070,61

14.123.000,00
40.234.411,39

29.871.659,22

84.229.070,61

10.632.702,50
11.026.168,10

393.465,60

69.613.487,66

14.123.000,00
0,00

29.440.000,00

8.108.081,66
17.942.406,00

91,58
79,05

1,99

86,78
77,86
99,57
30,77

79,05

100,00
100,00
81,09

60,33

81,09

81,09

100,00
100,00

60,33

81,09

40,90
39,81

23,15

97,92

100,00
0,00

98,13

95,39
99,68

12.06.2015.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 6

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

12.06.2015.

Члан 14.
Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2014. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2014. године до 31.12.2014. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014.
године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених
средстава и извршења у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од
01.01.2014. до 31.12.2014. године;
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од
01.01.2014. до 31.12.2014. године;
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2014. до
31.12.2014. године;
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2014. до
31.12.2014. године, а у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему;
Члан 15.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2014. годину је
саставни део ове Одлуке.
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину, заједно са
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01. – 31.12.2014.
године доставити Министарству финансија - Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2015. године.
Члан 17.
Ову Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину објавити
у „Службеном листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 400-25/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2014. ГОДИНУ
Предложени Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину урађен је у складу
са одредбама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС "
бр. 125/2003 и 12/2006) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" бр. 15/2015).
Чланом 78. Закона о буџетском систему прописан је календар за подношење завршних
рачуна, где је рок за достављање Завршног рачуна града Министарству финансија Републике
Србије 15. јуни. Извршена је консолидација завршних рачуна директних и индиректних корисника
буџета града у којој су обухваћени сви приходи и примања и сви расходи и издаци како буџета тако
и директних и индиректних корисника буџета.
Корисници буџета локалне самоуправе су директни буџетски корисници које чине:
- Скупштина града,
- Стручна служба Скупштине града,
- Градоначелник града,
- Градско јавно правобранилаштво,
- Градска управа за буџет и финансије
- Градска управа за опште и заједничке послове
- Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове,
- Градска управа за образовање,
- Градска управа за културу, спорт и омладину,
- Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине,
- Градска управа за привреду и предузетништво,
- Градска управа за пољопривреду,
и индиректни корисници буџета града, које чине:
- ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица,
- месне заједнице на територији града и сеоске месне заједнице,
- Предшколска установа „Пчелица“
- Позориште "Добрица Милутиновић"
- Библиотека "Глигорије Возаревић"
- Музеј Срема
- Галерија "Лаза Возаревић"
- Установа за неговање културе „Срем“
- Центар за културу "Сирмијумарт"
- Историјски архив Срема
- Завод за заштиту споменика културе
- Туристичка организација Града Сремска Митровица
- Установа Атлетски стадион.
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2014. годину ("Сл. лист Града Сремска
Митровица бр. 18/2012) донета је на основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014) Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007) и Упутства Министарства финансија за
припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину.
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Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2014. годину је донета на седници
Скупштине града Сремска Митровица 23.12.2013. године и објављена у Службеном листу Града
Сремска Митровица број 14/13 дана 23.12.2013. године.
Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2014. годину, утврђени су укупни приходи и
примања буџета у износу од 2.679.916.000,00 динара, који се састоје од прихода и примања буџета
у износу од 2.427.119.000,00 динара и додатних прихода буџетских корисника у износу од
252.797.000,00 динара.
На основу планираних прихода планирано је извршење расхода у износу од
2.679.916.000,00 динара.
У току 2014. године усвојена су две Одлуке о ребалансу буџета Града Сремска Митровица
за 2014. годину. Прву Одлуку Скупштина града је донела 29.07.2014. године („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 06/14), а другу Одлуку од 14.11.2014. године („Сл. лист Града Сремска
Митровице бр. 09/14).
Првом изменом укупан обим буџета је утврђен у износу од 2.594.189.000,00 динара и то
приходи и примања буџета у износу од 2.399.870.000,00 динара, а додатни приходи буџетских
корисника у износу од 194.319.000,00 динара, што је за 85.721.000,00 динара мање у односу на
планиране у првобитној одлуци.
Увођењем ванредне ситуације на територији града Сремска Митровица и проценом штете
настале од поплава, било је неопходно да се буџетом града определе средства која ће се користити
за отклањање и ублажавање ових последица, као и накнаду штете у оквиру одговарајућих група
расхода, а све у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету Министарства финансија.
Доношење Одлуке о ребалансу је рађено у условима непромењених прописа из области
јавних финансија иако је најављено више реформисаних прописа, тако да није рађена значајнија
корекција приходне стране.
Мере за отклањање и ублажавање последица одбране од поплава које је град предузео су
следеће:
- субвенције власницима пољопривредног земљишта за покривање пореза на пољопривредно
земљиште, које је било изложено мерама одбране од поплава у износу од 800.000,00 динара,
- субвенције власницима пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу кроз
субвенционисање камате у износу 20.000.000,00 динара,
- субвенције за унапређење путне мреже на територији града кроз текуће поправке и
одржавање путева оштећених током спровођења мера одбране од поплава у износу од
20.000.000,00 динара.
Поред наведених мера Град Сремска Митровица је овим Ребалансом донео и друге мере за
побољшање квалитета живота грађана, као што су унапређење водоводне мреже у граду кроз
текуће поправке и одржавање у узносу од 6.000.000,00 динара, унапређење туристичких
потенцијала града у износу од 10.000.000,00 динара и издвајање за одржавање јавних
паркиралишта у граду у износу од 13.000.000,00 динара.
Другом изменом укупан обим буџета је утврђен у износу од 2.682.320.000,00 динара и то
приходи и примања буџета у износу од 2.519.928.000,00 динара, а додатни приходи буџетских
корисника у износу од 162.392.000,00, што је за 88.131.000,00 динара више у односу на планиране
у првобитном ребалансу. У складу са увећаним приходима кориговани су укупни расходи и издаци
буџета по наменама и корисницима за 3,39%.
Након усвајања овог Ребаланса у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему
директни корисници буџета су уз сагласност Градске управе за буџет и финансије извршили измене у
одређеним апропријацијама, и то:
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Број 6

1

2

3

Економска
класифика
ција

Позиција

функција у
буџету

редни број

I
Апропријације које се умањују до 5%

ОПИС

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
по Одлуци о
ребалансу 2

ИЗНОС
УМАЊЕЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
УМАЊЕЊА
(6-7)

5

6

7

8

4

РАЗДЕО I -СКУПШТИНА ГРАДА
1
2

110
110

1
2

411
412

3

110

6

423

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Услуге по уговору
УКУПНО I

1.815.000,00

29.178,00

1.785.822,00

325.000,00
3.280.000,00
5.420.000,00

5.222,00
14.133,92
48.533,92

319.778,00
3.265.866,08
5.371.466,08

2.290.000,00

35.539,00

2.254.461,00

410.000,00
2.700.000,00

6.361,00
41.900,00

403.639,00
2.658.100,00

32.404.000,00

532.655,00

31.871.345,00

5.800.000,00

95.345,00

5.704.655,00

2.190.000,00

3.164,54

2.186.835,46

14.242.000,00
54.636.000,00

11.075,94
642.240,48

14.230.924,06
53.993.759,52

3.413.000,00

56.404,00

3.356.596,00

611.000,00

10.096,00

600.904,00

4.024.000,00

66.500,00

3.957.500,00

28.862.000,00

537.744,00

28.324.256,00

5.166.000,00
51.330.000,00

96.256,00
759.000,00

5.069.744,00
50.571.000,00

9.213.000,00

156.000,00

9.057.000,00

760.000,00
10.654.000,00
7.093.000,00

6.000,00
12.000,00
33.416,52

754.000,00
10.642.000,00
7.059.583,48

РАЗДЕО II - СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1
2

110
110

7
8

411
412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО II

РАЗДЕО III - ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
1
2

110
110

12
13

411
412

3

110

16

416

4

110

18

423

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Услуге по уговору
УКУПНО III

РАЗДЕО IV - ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
1
2

330
330

25
26

411
412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО IV

РАЗДЕО V - ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1
2

130
130

30
31

411
412

3
4

620
620

48
49

411
412

5

620

53

416

6
7

620
160

56
69

423
411

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Услуге по уговору
Плате и додаци запослених
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8
9

160
160

70
71

411
412

10

160

72

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО V
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910.000,00

7.144,00

902.856,00

1.496.000,00

5.977,66

1.490.022,34

168.000,00
115.652.000,00

1.274,00
1.614.812,18

166.726,00
114.037.187,82

РАЗДЕО VI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1
2

130
130

95
96

411
412

3

130

104

426

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Материјал
УКУПНО VI

39.576.000,00

933.169,00

38.642.831,00

7.084.000,00
14.158.000,00
60.818.000,00

166.831,00
110.000,00
1.210.000,00

6.917.169,00
14.048.000,00
59.608.000,00

РАЗДЕО VII -ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1
2

130
130

108
109

411
412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО VII

27.047.000,00

417.303,00

26.629.697,00

4.841.000,00
31.888.000,00

74.697,00
492.000,00

4.766.303,00
31.396.000,00

5.055.000,00

82.274,00

4.972.726,00

905.000,00
585.000,00
109.278.000,00

14.726,00
16.000,00
1.428.818,00

890.274,00
569.000,00
107.849.182,00

19.561.000,00

255.758,00

19.305.242,00

38.520.000,00

1.295.000,00

37.225.000,00

22.410.000,00

400.000,00

22.010.000,00

32.450.000,00
228.764.000,00

10.000,00
3.502.576,00

32.440.000,00
225.261.424,00

РАЗДЕО VIII - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
1
2

130
130

129
130

411
412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Услуге по уговору
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Трансфери осталим нивоима
власти-стални трошкови

3
4
5

130
911
911

133
135
136

423
411
412

6

912

158

463

7

912

158

463

Трансфери осталим нивоима
власти - зграде и грађевински
објекти

8

920

161

463

Трансфери осталим нивоима
власти-стални трошкови
УКУПНО VIII

РАЗДЕО IX - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
1
2

130
130

162
163

411
412

3
4
5
6

810
860
820
820

170
180
183
184

423
423
411
412

7
8
9
10

820
820
820
810

190
191
192
205

421
422
423
411

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Стални тршкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Плате и додаци запослених
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7.604.000,00
1.361.000,00

151.172,00
25.428,00

7.452.828,00
1.335.572,00

3.590.000,00
1.970.000,00
76.856.000,00
13.759.000,00

115.000,00
94.075,00
351.928,39
45.194,17

3.475.000,00
1.875.925,00
76.504.071,61
13.713.805,83

17.368.000,00
1.183.000,00
42.714.000,00
10.410.000,00

370.000,00
10.000,00
85.000,00
203.000,00

16.998.000,00
1.173.000,00
42.629.000,00
10.207.000,00
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11

810

206

412

12
13
14
15
16
17

810
810
810
810
473
473

208/1
210
211
212
220
221

416
421
422
423
411
412

Социјални доприноси на терет
послодавца
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО IX

Број 6

1.866.000,00

26.000,00

1.840.000,00

70.000,00
10.844.000,00
130.000,00
7.496.000,00
4.205.000,00
753.000,00

3.500,00
16.500,00
6.000,00
4.000,00
253.000,00
45.000,00

66.500,00
10.827.500,00
124.000,00
7.492.000,00
3.952.000,00
708.000,00

202.179.000,00

1.804.797,56

200.374.202,44

РАЗДЕО X - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1
2

130
130

232
233

411
412

3
4

130
130

237
239

423
511

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти

13.740.000,00
2.459.000,00

223.526,00
39.474,00

13.516.474,00
2.419.526,00

1.020.000,00
13.800.000,00

5.000,00
25.000,00

1.015.000,00
13.775.000,00

УКУПНО X

31.019.000,00

293.000,00

30.726.000,00

3.888.000,00
696.000,00

64.462,00
11.538,00

3.823.538,00
684.462,00

4.584.000,00

76.000,00

4.508.000,00

1.616.000,00
289.000,00

27.990,00
5.010,00

1.588.010,00
283.990,00

1.905.000,00

33.000,00

1.872.000,00

743.589.000,00

9.825.360,14

733.763.639,86

РАЗДЕО XI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1
2

130
130

255
256

411
412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО XI

РАЗДЕО XII - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
1
2

130
130

265
266

411
412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО XII

УКУПНО СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА

1

2

Позиција

3

Економска
класификац
ија

1

функција у
буџету

редни број

II
Апропријације које се повећавају

ОПИС

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
по Одлуци о
ребалансу 2

ИЗНОС
УВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
УВЕЋАЊА (6+7)

4

5

6

7

8

РАЗДЕО I - СКУПШТИНА ГРАДА
110
6/1
465
Остале дотације и трансфери
УКУПНО I
РАЗДЕО II - СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

45

1,00

48.533,92

48.534,92

1,00

48.533,92

48.534,92

Број 6
1

110
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11/1

465
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Остале дотације и трансфери

1,00

41.900,00

41.901,00

УКУПНО II

1,00

41.900,00

41.901,00

Остале дотације и трансфери

400.000,00

642.240,48

1.042.240,48

УКУПНО III

400.000,00

642.240,48

1.042.240,48

Остале дотације и трансфери

1,00

66.500,00

66.501,00

УКУПНО IV

1,00

66.500,00

66.501,00

РАЗДЕО III - ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
1

110

19

465

РАЗДЕО IV - ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
1

330

29/1

465

РАЗДЕО V - ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1
2

130
620

39
59/1

465
465

Остале дотације и трансфери
Остале дотације и трансфери

400.000,00
1,00

634.000,00
933.000,00

1.034.000,00
933.001,00

3

160

84/1

465

Остале дотације и трансфери
УКУПНО V

5,00
400.006,00

47.812,18
1.614.812,18

47.817,18
2.014.818,18

РАЗДЕО VI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1
2
3

130
130
130

97
101
104/1

414
423
465

Социјална давања запосленима
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

645.000,00
1.498.634,00
1,00

370.000,00
110.000,00
730.000,00

1.015.000,00
1.608.634,00
730.001,00

УКУПНО VI

2.143.635,00

1.210.000,00

3.353.635,00

РАЗДЕО VII - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1

130

117

465

Остале дотације и трансфери

400.000,00

492.000,00

892.000,00

УКУПНО VII

400.000,00

492.000,00

892.000,00

95.000,00
1,00

16.000,00
97.000,00

111.000,00
97.001,00

810.000,00

1.684.576,00

2.494.576,00

РАЗДЕО VIII - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
1
2

130
130

131
133/1

414
465

Социјална давања запосленима
Остале дотације и трансфери

3

911

148

465

Остале дотације и трансфери

4

911

149

472

Накнада за социјалну заштиту из
буџета

1.550.000,00

10.000,00

1.560.000,00

5

912

158

463

Трансфери осталим нивоима власти
-социјална давања запосленим

1.000.000,00

70.000,00

1.070.000,00

6

912

158

463

Трансфери осталим нивоима
власти-награде запосленима и
остали посебни расходи

4.500.000,00

100.000,00

4.600.000,00

7

920

160

472

Накнада за социјалну заштиту из
буџета

10.500.000,00

720.000,00

11.220.000,00

8

920

161

463

Трансфери осталим нивоима
власти -социјална давања
запосленим

850.000,00

70.000,00

920.000,00
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9

920

161

463

Трансфери осталим нивоима
власти-стални трошкови

32.440.000,00

400.000,00

32.840.000,00

10

912

161

463

Трансфери осталим нивоима
власти-материјал

3.200.000,00

325.000,00

3.525.000,00

11

920

161

463

Трансфери осталим нивоима
власти-специјализоване услуге

120.000,00

10.000,00

130.000,00

55.065.001,00

3.502.576,00

58.567.577,00

УКУПНО VIII

РАЗДЕО IX - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
1

130

166/3

465

Остале дотације и трансфери

2
3

830
810
820

169
170
183

423
423
411

4

820

184

412

5

820

193

424

Услуге по уговору
Услуге по уговору
Плате,додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Специјализоване услуге

6

820

196/1

465

Остале дотације и трансфери

7

820

199

482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

8
9
10

810
810
473

215
215/1
229/1

426
465
465

Материјал
Остале дотације и трансфери
Остале дотације и трансфери
УКУПНО IX

1,00

176.600,00

176.601,00

4.680.000,00
3.475.000,00
76.622.000,00

195.000,00
14.075,00
234.000,00

4.875.000,00
3.489.075,00
76.856.000,00

13.718.000,00

41.000,00

13.759.000,00

2.410.000,00

65.000,00

2.475.000,00

8,00

767.122,56

767.130,56

163.000,00

30.000,00

193.000,00

1.749.000,00
2,00
1,00
102.817.012,00

30.000,00
170.000,00
82.000,00
1.804.797,56

1.779.000,00
170.002,00
82.001,00
104.621.809,56

РАЗДЕО X - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1

130

238

426

Материјал

760.000,00

5.000,00

765.000,00

2

130

238/1

465

Остале дотације и трансфери

1,00

263.000,00

263.001,00

3

760

243

424

Специјализоване услуге

1.500.000,00

25.000,00

1.525.000,00

УКУПНО X

2.260.001,00

293.000,00

2.553.001,00

РАЗДЕО XI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1

130

260/1

465

Остале дотације и трансфери

1,00

76.000,00

76.001,00

УКУПНО XI

1,00

76.000,00

76.001,00

Остале дотације и трансфери

1,00

33.000,00

33.001,00

УКУПНО XII

1,00

33.000,00

33.001,00

163.485.660,00

9.825.360,14

173.311.020,14

РАЗДЕО XII - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПOЉОПРИВРЕДУ
1

130

271/1

465

УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА:

Апропријације по основу наменских трансфера
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У складу са чл. 5. став 6. 3акона о буџетском систему (Службени гласник РС 54/09, 73/10,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014) извршено је увећање
и отварање следећих апропријација по основу наменских трансфера:

Економска
класификација

Позиција у
буџета

Функционална
класификација

редни број

1) За реализацију пројекта: "Израда локалног Акционог плана за унапређење положаја Рома",
Градској управи за здравствену, социјалну и заштиту животне средине одобрено је од
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова 100.000,00
динара:

1

2

3

4

1

130

237

423

ОПИС

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
по одлуци о буџету

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
УВЕЋАЊА (6+7)

5

6

7

8

Услуге по уговору

1.020.000,00

100.000,00

1.120.000,00

2) За суфинансирање мера активне политике запошљавања "Програм стручна пракса",
Градска управа за привреду и предузетништво одобрено је од Покрајинског секретаријата
за привреду, запошљавање и равноправност полова 3.000.000,00 динара:
1

050

264/2

463

Трансфери осталим
нивоима власти

5.000.000,00

3.000.000,00

8.000.000,00

3) За суфинансирање матичне делатности, Библиотеци "Глигорије Возаревић" одобрено је од
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање 80.000,00 динара:
1
2
3

820
820
820

191/1
195/1
201/1

422
426
512

Трошкови путовања
Материјал
Машине и опрема

100.000,00
398.324,40
1.633.240,00

8.387,00
14.277,00
57.336,00

108.387,00
412.601,40
1.690.576,00

4) За реализацију пројекта "Изградња приступне собраћајнице на локацији регионалне
депоније "Срем-Мачва", Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове
одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 11.973.119,01 динара:
1

451

122/1

511

Зграде и грађевински
објекти

0,00

11.973.119,01

11.973.119,01

Након увећања и отварања апропријација у износу од 15.153.119,01 динара по основу
наменских трансфера, а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему укупни приходи
и расходи су планирани у износу од 2.697.473.119,01 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
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Укупно остварени консолидовани приходи и примања трезора у 2014. години износе
2.283.856.000,00 динара. Приходи и примања градског буџета износе 2.176.139.000,00 динара или
95,28% укупних прихода, док су 107.717.000,00 динара или 4,72% сопствени и остали приходи
буџетских корисника који су обухваћени консолидацијом.

95.28%

4.72%
Укупно остварени консолидовани приходи и примања дати су у следећем прегледу:
(у хиљадама динара)
Приходи и
примања
буџета
града

Приходи и
примања
буџетских
корисника

Укупни
приходи и
примања

5

6

7

КОНТО

Укупно
планирани
приходи и
примања

Ред.
бр.

ОПИС

1

2

3

1.

71

Порези

1.347.195

1.316.587

0

1.316.587

97,73

57,65

2.

73

Донације и трансфери

606.024

560.650

27.557

588.207

97,06

25,75

3.

74

Други приходи

644.119

289.370

61.268

350.638

54,44

15,35

4.

77

15.337

619

4.253

4.872

31,77

0,21

5.

79

0

0

12.000

12.000

6.

81

12.100

8.913

7

8.920

73,72

0,39

7.

82

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Приходи из буџета
Примања од продаје основних
средстава
Примања од продаје залиха

1.600

0

2.632

2.632

164,50

0,12

2.626.375

2.176.139

107.717

2.283.856

86,96

100,00

УКУПНО:

4

%
Структура
Остварења
кол.7
7/4
8

9

0,53

У структури укупних прихода и примања најзначајније учешће има група прихода 71 Порези. Ова група прихода учествује у укупним са 57,65%. Применом новог Закона о привременом
утврђивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава од новембра месеца 2014. године овај приход је наплаћен у мањем
обиму од очекиваног.
Детаљна структура прихода и примања буџета града дата је у билансу прихода и расхода по
Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2014. годину.
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У односу на билансиране, приходи и примања буџета града су за 309.613.000,00 динара, или
за 12,21 % мањи од планираних. Планирани и остварени приходи буџета града по појединим
групама као и њихово учешће у укупним приходима дати су у следећем прегледу:

Ред.
Бр.
1

Конто

(у хиљадама динара)

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12

300
711
712
713
714
716
732
733
741
742
743
744

13
14
15
16
17

745
772
811
812
813

НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА

ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО

3
Пренети приходи из претходне године
Порези на доходак, добит и капиталне добитке

4

49.441
1.000.671

Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Дотације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефунд.расх.
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покр.имовине
Примања од продаје осталих осн.средс.

УКУПНО:

5

ИНДЕКС ( 5 : СТРУКТУРА
4)
кол. 4
кол. 5
6

7

8

273.010
38.514
35.000
12.247
548.105
135.600
358.500
15.200

49.329
947.271
4
301.568
35.953
31.791
12.247
548.403
101.020
114.143
12.953

99,77
94,66
0,00
110,46
93,35
90,83
100,00
100,05
74,50
31,84
85,21

1,95
39,47
0,00
10,77
1,52
1,38
0,48
21,62
5,35
14,14
0,60

2,22
42,57
0,00
13,55
1,62
1,43
0,55
24,64
4,54
5,13
0,58

545
55.529
619
11.000
100
1.000
2.535.081

244
61.010
619
6.715
1.125
1.073
2.225.468

44,72
109,87
100,00
61,04
1.125,00
107,29
87,79

0,02
2,19
0,02
0,43
0,00
0,04
100,00

0,01
2,74
0,03
0,30
0,05
0,05
100,00

У оквиру економске класификације 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке;
Укупно остварени приходи износе 947.271.000,00 или 42,56% укупних буџетских прихода; Порез
на зараде остварен је у износу од 794.459.000,00 динара или 35,70% укупних прихода буџета.
Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на приходе од имовине остварени су у
износу од 51.601.000,00 динара, док су Порези на друге приходе остварени у износу од
71.338.000,00 динара. Приход од самодоприноса остварен је у износу од 29.800.000,00 динара. У
односу на планиране, приходи ове групе остварени су са 94,66%.
У оквиру економске класификације 713 Порез на имовину; Укупно остварени приходи
износе 301.568.000,00 динара или 110,46% планираних прихода; Порез на имовину остварен је у
износу од 238.022.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 14.617.000,00
динара, а Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 48.911.000,00 динара. Учешће
ове групе у укупним је 13,55%.
У оквиру економске класификације 714 Порез на добра и услуге; Укупно остварени
приходи износе 35.953.000,00 динара или 1,61% укупних буџетских прихода; Порези, таксе и
накнаде на моторна возила су остварени у износу од 33.513.000,00 динара.
У оквиру економске класификације 716 Други порези; Укупно остварени приходи износе
31.791.000,00 динара или 1,43% укупних буџетских прихода. Целокупни приходи ове економске
класификације односе се на комуналну таксу на фирму.
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У оквиру економске класификације 732 Дотације од међународних организација; Укупно
остварени приходи износе 12.247.000,00 динара или 0,55% укупних буџетских прихода. Добијена
донација се односи на реализацију пројекта Регионална депонија „Срем-Мачва“, који финансира
Европска унија, кроз Програм „Exchange 4“. У односу на планиране приходи ове групе остварени
су са 100%.
У оквиру економске класификације 733 Трансфери од других нивоа власти; Укупно
остварени приходи износе 548.403.000,00 динара или 24,64% укупних буџетских прихода.
На основу члана 28. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, годишњи износ
укупног ненаменског тренсфера који је додељен Граду Сремска Митровица износи 254.994.492,00
динара. Поред тога остварени су и следећи трансфери:

























3.425.000,00 динара

- Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне
средине – Пројекат побољшања услова живота избеглих и
расељених лица,
14.123.000,00 динара - Уређење каналске мреже месних заједница на територији града
5.757.575,00 динара - Превоз ученика средњих школа и студената
400.000,00 динара
- Установа за неговање културе „Срем“ – Пројекат „Аудиовизуелни музички пројекат – звучне слике Војводине“
85.000,00 динара
- Центар за културу“Сирмијумарт“ – обележавање светског дана
културне разноликости
80.000,00 динара
- Установа за неговање културе „Срем“ – Пројекат „Сирмијум
светлост речи“
10.910.176,00 динара - Завод за заштиту споменика културе – Конзервација и
рестаурација мозаика и санација дворца Шлос у Голубинцима
350.000,00 динара
- Музеј Срема – суфинансирање изложбе „Битка на Легету 1914.
године“
1.400.000,00 динара - Завод за заштиту споменика културе – Пројекат „Сирмијум - град
царева и царски град“
78.440,00 динара
- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – Пројекат „Зона младих и
инклузија“
3.500.000,00 динара - Завод за заштиту споменика културе – обнова споменика
„Слободе“ на Иришком венцу
100.000,00 динара
- Центар за културу „Сирмијумарт“ – Пројекат „Срем фолк фест“
120.000,00 динара
- Месна заједница „Гргуревци“ – Пројекат „Село са разгледнице“
150.000,00 динара
- Историјски архив „Срем“ – издавање часописа „Споменица“
800.000,00 динара
- Галерија „Лазар Возаревић“ – рестаурација цртежа Лазара
Возаревића из Косовског циклуса.
350.000,00 динара
- Завод за заштиту споменика културе – Конзервација и
презентација археолошког наслеђа манастира „Бешеново“
1.092.492,47 динара - Реализација пројекта Регионална депонија „Срем-Мачва“ кроз
програм „Exchange 4“
8.000.000,00 динара - Суфинансирање пројекта запошљавање
396.635,00 динара
- Музеј Срема-текуће поправке и одржавање изложбеног простора
1.030.838,40 динара - Музеј Срема – Пројекат „Срем кроз време“ и „Тродимензионална
холограмска пројекција златне аварске појасне гарнитуре из
средњевековне збирке Музеја Срема“
600.000,00 динара
- Музеј Срема – Изложба „Стогодишњице битке на Легету“
438.408,00 динара
- Завод за заштиту споменика културе – санација древне
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конструкције звоника Српске православне цркве „Светог
архиђакона Стефана“
6.125.000,00 динара - Прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода у
региону Срем
200.000,00 динара
- Историјски архив Срем – финансирање текућих поправки и
одржавање
100.000,00 динара
- Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне
средине – суфинансирање Акционог плана за унапређење
положаја Рома
80.000,00 динара
- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – суфинансирање матичне
делатности
139.000,00 динара
- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – набавка сигурносног
система
300.000,00 динара
- Позориште „Добрица Милутиновић“ – набавка опреме и књига
70.100,00 динара
- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – набавка књига
1.600.000,00 динара - Градска управа за привреду и предузетништво – реализација
саобраћајно –техничких мера
7.000.000,00 динара - Градска управа за културу, спорт и омладину - суфинансирање
трошкова санације хабајућег слоја подлоге атлетске стазе
3.932.621,98 динара - Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове
– замена електролизера на хлорогеним уређајима за
дезинфекцију воде
400.000,00 динара
- Музеј Срема – набавка опреме за смештај и чување културног
блага
11.973.119,01 динара - Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове
– изградња приступне саобраћајнице на локацији Регионалне
депоније „Срем-Мачва“
15.000.000,00 динара - Програм обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним
поплавама
1.000.000,00 динара - Туристичка организација Града Сремска Митровица – изградња
НАССР кухиње
192.300.811,20 динара - Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове
– изградња хале и линије за сепарацију у Регионалној депонији
„Срем-Мачва“

У оквиру економске класификације 741 Приходи од имовине; Укупно остварени приходи
износе 101.020.000,00 динара или 4,54% укупних буџетских прихода. У оквиру ове групе
остварени су следећи приходи:
- 3.141.000,00 динара камате на средства консолидованог рачуна трезора.
- 48.951.000,00 динара од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
(средства од закупа државног пољопривредног земљишта),
- 45.118.000,00 динара од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта,
- 3.810.000,00 динара од накнаде за коришћење природних добара;
У оквиру економске класификације 742 Приходи од продаје добара и услуга; Укупно
остварени приходи износе 114.143.000,00 динара или 5,13 % укупних буџетских прихода. Приходи
од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварени су у износу од 62.856.000,00 динара, а
приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 44.099.000,00 динара.
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У оквиру економске класификације 743 Новчане казне и одузета имовинска корист
остварени су приходи у износу од 12.953.000,00 динара и чине 0,58% укупних буџетских прихода.
У оквиру економске класификације 744 Добровољни трансфери од физичких и правних
лица остварени су приходи у износу од 244.000,00 динара или 44,72% планираних прихода.
Добијена средства су намењена Фонду за помоћ деци и омладини оболелих од тешких болести.
У оквиру економске класификације 745 Мешовити и неодређени приходи остварено је
61.010.000,00 динара или 2,74% укупних прихода буџета.
У оквиру економске класификације 772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године остварена су средстава у износу од 619.000,00 динара на име рефундације
породиљског боловања.
У оквиру економске класификације 811 Примања од продаје непокретности; Укупно
остварени приходи износе 6.715.000,00 динара или 0,30 % укупних буџетских прихода;
У оквиру економске класификације 812 Примања од продаје покретне имовине остварени
су приходи у износу од 1.125.000,00 динара или 0,05% укупних буџетских прихода.
У оквиру економске класификације 813 Приходи од продаје осталих основих средстава;
Укупно остварени приходи износе 1.073.000,00 динара или 0,05 % укупних буџетских прихода;
Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима дат је у
Посебном делу Завршног рачуна.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупно консолидовани расходи и издаци у 2014. години износе 2.132.305.000,00 динара. Од
тога 2.021.668.000,00 динара или 94,81% извршено је преко буџета града, а 110.637.000,00 динара
или 5,19% су расходи код буџетских корисника који су извршени из сопствених и осталих прихода
директних и индиректних буџетских корисника.
У следећем прегледу дати су консолидовани расходи и издаци по економској класификацији
као и њихово учешће у укупним расходима:
Ред.
бр.

Екон
клас.

(у хиљадама динара)

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

2
41
42
44
45
46
47
48
51
52
54

ОПИС
3
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Основна средства
Залихе
Природна имовина
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

План
расхода и
издатака

Расходи
буџета
града

Расходи
буџетских
корисника

Укупни
расходи

%
Структура
Остварења
кол. 7
7/4

4
616.358
841.530
345
124.103
238.240
83.830
201.199
581.336
1.300
9.200

5
540.336
657.401
345
100.763
206.823
59.536
175.908
272.407
0
8.149

6
49.276
44.030
0
0
1.358
9.654
2.581
2.651
1.087
0

7
589.612
701.431
345
100.763
208.181
69.190
178.489
275.058
1.087
8.149

8
95,66
83,35
99,97
81,19
87,38
82,54
88,71
47,31
83,62
88,57

9

2.697.441

2.021.668

110.637

2.132.305

79,05

100,00
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Из наведеног прегледа уочава се да је 83,21% средстава извршено за расходе за запослене,
коришћење роба и услуга, дотације и трансфери и основна средства.
41 Расходи за запослене – остварени су у износу од 589,6 милиона динара, односно са
95,66%. Ови расходи чине 27,65% укупно консолидованих расхода града. У оквиру њих 540,3
милиона чине расходи из буџета града, док су 49,3 милиона динара сопствени расходи буџетских
корисника. Ова група расхода обухвата расходе за плате, додатке и накнаде за запослене, социјалне
доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде за запослене, социјална давања
запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и одборнички додатак (шифре
економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417). Највећи део 91,1% утрошених
средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у директним
и индиректним буџетским корисницима. У току 2014. године плате су исплаћиване у оквиру
дозвољене масе коју је утврдило Министарство финансија Републике Србије.
42 Коришћење услуга и роба – Ови расходи остварени су у износу од 701,4 милиона
динара, односно са 83,35% у односу на планиране. У укупним расходима учествују са 32,90%. Ова
група расхода обухвата расходе за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору,
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања (шифре економске класификације 421, 422,
423, 424, 425 и 426). Из средстава буџета града извршено је 657,4 милиона динара, док је из
осталих прихода буџететских корисника извршено 44 милиона динара.
45 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције
приватним предузећима остварене су са 81,19%, у износу од 100,8 милиона динара и то:
–
Агенција за рурални развој 10,3 милиона динара
–
ЈКП „Комуналије“ 12,5 милиона динара
–
ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ 4,5 милиона динара
–
ЈП „Сирмијум пут“ 8,3 милиона динара
–
Писани електронски медији 1 милиона динара
–
Ресторан „Срем“ - за унапређење туризма 5,7 милиона динара
–
Месне заједнице - за унапређење каналске мреже 43,6 милиона динара
–
Субвенционисање осигурања пољопривредне производње 10,6 милиона динара
–
Приватним предузећима - за подстицање мера запошљавања и обуке радника 4,3
милиона динара
46 Донације, дотације и трансфери – остварени су у износу од 208,2 милиона динара или
9,76% укупно консолидованих расхода.
Из буџета града 206,8 милиона динара усмерено је за:
- Трансфере Предшколској усанови „Пчелица“ 2 милиона динара,
- Трансфере основним школама 87,5 милиона динара
- Трансфере средњим школама 53,1 милион динара
- Центар за социјални рад „Сава“ 24,7 милиона динара
- ШОСО „Радивој Поповић“ – радни центар и дневни боравак 2,5 милиона динара
- Примарна здравствена заштита 13,2 милиона динара,
- Финансирање мера активне политике запошљавања 17 милиона динара,
- Трансфери по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату
плата 6,8 милиона динара.
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47 Права из социјалног осигурања - износе 69,2 милиона динара и односе се на накнаде
за становање и живот, накнаде за трошкове сахрана, накнаде за исхрану и смештај ученика,
студентске стипендије, превоз ученика средњих школа и студената и превоз грађана старијих од 65
година:
-

накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0,6 милиона динара,
накнаде из буџетаза децу и породицу 9,5 милиона динара,
накнаде из буџета за случај смрти 0,7 милиона динара,
накнаде из буџета за образовање, културу и спорт 31,3 милиона динара,
накнаде из буџета за становање и живот 23,2 милиона динара,
остале накнаде из буџета 3,8 милиона динара,

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт највише се односе на ученичке
накнаде 0,9 милиона динара, студентске стипендије 4,3 милиона динара, исхрана и смештај
ученика 2,4 милиона динара, превоз ученика 19 милиона динара и остале намене у висини 4,7
милиона динара.
48 Остали расходи - износе 178,5 милиона динара и обухватају дотације невладиним
организацијама.
Ови расходи остварени су са 88,71% и чине 8,37% укупно консолидованих расхода и то:
- дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 1 милион
динара,
- дотације осталим непрофитним институцијама 141,2 милиона динара,
- порези, обавезне таксе и казне 7,8 милиона динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова 0,6 милиона динара,
- накнада штете 27,9 милиона динара.
Највећи део ових расхода извршен је преко дотација невладиним организацијама и то:
- Црвеном крсту Србије 1 милиона динара,
- спортским и омладинским организацијама 82,6 милиона динара,
- верским заједницама 11,7 милиона динара,
- удружењима грађана 35,2 милиона динара,
- политичким странкама за редован рад 1,9 милиона динара
- осталим непрофитним организацијама 8,8 милиона динара
51 Расходи за основна средства извршени су у укупном износу од 275 милиона динара и
чине 12,9% укупних расхода. Ови расходи су извршени са 47,31%, јер планирана инвестиција
изградње хале и линије за сепарацију са првом фазом компостилишта у Регионалној депонији
„Срем-Мачва „ у вредности од 192,3 милиона динара није реализована у 2014. години.
Највећи део расхода за основна средства извршен је преко ЈП Дирекција за изградњу града
у износу од 203,4 милиона динара.
54 Природна имовина - (земљиште) утрошено је 8,1 милион динара преко Градске управе
за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове.
Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима дат је у
Посебном делу Завршног рачуна.
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Остварени расходи и издаци буџета града по разделима дати су у следећем прегледу:
(у хиљадама динара)

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

VIII
IХ
Х

11.
12.

ХI
XII

СТРУКТУРА

РАЗД
ЕО

Ред.
Бр.

НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

ИНДЕКС (
5:4 )

кол. 4

кол. 5

2
I
II
III
IV
V
VI
VII

3
Скупштина града
Стручна служба Скупштине града
Градоначелник и градско веће
Jaвно правобранилаштво града
Градска управа за буџет и финансије
Градска управа за опште и заједничке послове
Градска управа за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за образовање
Градска управа за културу, спорт и омладину
Градска управа за здравствену, социјалну и
заштиту животне средине
Градска управа за привреду и предузетништво
Градска управа за пољопривреду

4

5

6

7

8

УКУПНО:

28.582
4.010
114.123
4.220
788.682
76.399

28.121
3.588
106.945
4.106
646.435
74.458

415.178
399.688
395.752

184.784
364.543
354.413

143.254
61.323
103.870
2.535.081

117.854
53.402
84.229
2.022.878

98,39
89,48
93,71
97,30
81,96
97,46
44,51

1,13
0,16
4,50
0,17
31,11
3,01
16,38

1,39
0,18
5,29
0,20
31,96
3,68
9,13

91,21
89,55
82,27

15,77
15,61
5,65

18,02
17,52
5,83

87,08

2,42
4,10

2,64
4,16

100,00

100,00

81,09
79,80

Из изнетих података можемо закључити да су сви директни буџетски корисници своје
активности обављали у оквиру средстава која су им Одлуком о буџету утврђена и да је утрошено
79,80 % од укупно планираних средстава.
Најзначајније учешће (31,96%) у укупно утрошеним средствима буџета има Градска управа
за буџет и финансије, јер се преко ове управе финансира ЈП Дирекција за изградњу града у износу
од 451.713.609,87 динара, месне заједнице из самодоприноса и из буџетских средстава у износу од
102.269.809,44 динара.
Распоред расхода и издатака буџета града по прописаној економској класификацији је
следећи:
(у хиљадама динара)
Ред. Економ.
Бр. класи.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
41
42

ОПИС

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

ИНДЕКС
(5:4)

3

4

5

6

44
45
46

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери

549.380
784.894
345
124.103
237.118

540.336
657.878
345
101.496
206.823

47
48
49
51

Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Резерве
Основна средства

66.430
186.946
32
576.633

59.536
175.908

54

Природна имовина (земљиште)
УКУПНО:

9.200
2.535.081

8.149
2.022.878

56

272.407

СТРУКТУРА
кол. 4

кол. 5

98,35
83,82
100,00
81,78
87,22
89,62

7
21,67
30,96
0,01
4,90
9,35
2,62

8
26,71
32,52
0,02
5,02
10,22
2,94

94,10
0,00
47,24
88,58

7,37
0,00
22,75
0,36

8,70
0,00
13,47
0,40

79,80

100,00

100,00

12.06.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПЛАНИРАНО

Број 6

ОСТВАРЕНО

Природна имовина (земљиште)
Основна средства
Резерве
Остали расходи
Права из социјалног осигурања
Донације и трансфери
Субвенције
Отплата камата
Коришћење услуга и роба
Расходи за запослене
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ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
Буџетски суфицит, дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему
представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје
нефинасијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине.
Остварен је у износу од 151.550.513,98 динара.
Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и
обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања остварени су у
следећим износима:
ОПИС
A.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

1
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА
И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
-буџетска средства
-додатни приходи буџетских корисника
-донације
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из додатних прихода буџетских корисника
-донације
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ у чему:
-текући буџетски издаци
-издаци из додатних прихода
-донације

Економска
класификација
2

7+8
7

8
4+5
4

5

57

План2014

Остварење 2014

3

4

%
Остварења
5

2.626.374.676,29
2.612.674.676,29
2.461.292.199,96
139.135.000,00
12.247.476,33

2.283.855.673,39
2.272.304.028,07
2.154.978.551,74
101.989.000,00
15.336.476,33

86,96
86,97
87,55
73,30
125,22

13.700.000,00

11.551.645,32

84,32

2.697.473.119,01
2.105.636.891,66
1.944.377.311,63
156.389.000,00
4.870.580,03

2.132.305.159,41
1.848.011.540,48
1.736.294.041,68
106.899.000,00
4.818.498,80

79,05
87,76
89,30
68,35
98,93

591.836.227,35
578.456.331,05
6.003.000,00
7.376.896,30

284.293.618,93
273.178.722,63
3.738.000,00
7.376.896,30

48,04
47,23
62,27
100,00

Број 6

Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(7+8)-(4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика категорија 62)
62
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)
92
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-62)
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
91
Примања од продаје финансијске имовине (9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
92
Неутрошена средства из претходних година
3
Издаци за отплату главнице дуга
61
Издаци за набавку финансијске имовине која није у
циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)
62
Нето финансирање
(1+2+3) - (4+5)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

12.06.2015.

-71.098.442,72

151.550.513,98

-71.098.442,72

151.550.513,98

0,00
71.098.442,72

65.115.422,15

91,58

71.098.442,72
0,00

65.115.422,15
216.665.936,13

91,58

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Екон.
клас.

Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2014. годину и
планирани капитални издаци за 2015. и 2016. годину приказани су у табели:

1
511

Р.
бр.
2
1.

2.

3

Опис

План 2014

Износ у динарима
Извршење у Разлика
План 2015
2014
%
5
6
7

3
4
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
185.425.000,00 144.406.594,43
Изградња канализационе мреже са црпном
станицом у Лаћарку
9.600.000,00
9.508.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2007
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 328.630.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
9.600.000,00
9.508.000,00
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
Изградња подвожњака у Сремској Митровици
14.500.000,00
0,00
Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 414.500.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
14.500.000,00
0,00
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
Изградња канализационе мреже са црпном
станицом у Мачванској Митровици
8.500.000,00
7.423.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2004
Година завршетка финансирања пројекта:
2014
Укупна вредност пројекта: 242.427.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
8.500.000,00
7.423.000,00
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација

58

План 2016
8

77,88 230.000.000,00 230.000.000,00
99,04

30.000.000,00 30.000.000,00

99,04

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

87,33

0,00

0,00

87,33

0,00

0,00
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5

511

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изградња улице Краља Петра Првог
139.200.000,00 121.541.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 177.256.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
139.200.000,00 121.541.000,00
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
Изградња амбуланте у МЗ Бешеново
13.625.000,00
5.934.594,43
Година почетка финансирања пројекта 2013
Година завршетка финансирања пројекта 2014
Укупна вредност пројекта:16.650.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
13.625.000,00
5.934.594,43
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи
Зграде и грађевински објекти
176.032.605,75 87.866.342,31
ЈП "Дирекција" за изградњу града –
капитално одржавање зграда, објеката,
водова, пројектно планирање
77.190.000,00 58.798.404,71
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
77.190.000,00 58.798.404,71
Реконструкција и адаптација у просторијама МЗ
9.357.000,00
7.815.332,80
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
9.357.000,00
7.815.332,80
Пројектна документација-Реконструкција и
санација објекта Градске управе
92.000,00
42.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
92.000,00
42.000,00
Изградња приступне саобраћајнице Срем-Мачва
11.973.119,01 11.282.778,00
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
11.973.119,01 11.282.778,00
Изградња хале и линије за сепарацију у
Регионалној депонији Срем-Мачва
45.146.000,00
0,00
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
45.146.000,00
0,00
Пројектна документација - складиште за
Црвени крст
150.000,00
7.658,50
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
150.000,00
7.658,50
Процена изводљивости -изградња комуналне
инфраструктуре и пречишћавање отпадних
вода у региону Срем
2.814.486,74
0,00
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
2.814.486,74
0,00
Реконструкција и адаптација ентеријера
Галерије "Лазар Возаревић"
9.000.000,00
4.095.892,65
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
9.000.000,00
4.095.892,65
Капитално одржавање спортског центра
ПСЦ "Пинки"
7.810.000,00
3.724.583,33
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
7.160.000,00
3.224.583,33
- из додатних прихода буџетских корисника
650.000,00
500.000,00
Атлетска стаза на Атлетском стадиону
3.000.000,00
2.099.692,32
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
3.000.000,00
2.099.692,32
Израда и санација хабајућег слоја подлоге
атлетске стазе на Атлетском стадиону
9.500.000,00
0,00
Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета

2.500.000,00
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0,00

Број 6

87,31

0,00

0,00

87,31

0,00

0,00

43,56

0,00

0,00

43,56

0,00

0,00

49,91

0,00

0,00

76,17

0,00

0,00

76,17
83,52

0,00
0,00

0,00
0,00

83,52

0,00

0,00

45,65

0,00

0,00

45,65
94,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,11

0,00

0,00

5,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,51

0,00

0,00

45,51

0,00

0,00

47,69

0,00

0,00

45,04
76,92
69,99

0,00

0,00

0,00

0,00

69,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,23
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1.

2.
3.

451
1
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1.
2.
3.
4.
465
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- из буџета Републике Србије
УКУПНО 511
В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
- из текућих прихода буџета
- из донација
- из сопствених прихода
Административна опрема
- из текућих прихода буџета
- из сопствених прихода
Остала опрема
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из сопствених прихода
УКУПНО 512
Г. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
ЈКП ,,Комуналије" - за набавка опреме
УКУПНО 451
Д. Капитални трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери другим нивоима
власти
Основно образовање - изградња балон сале
и гасификација школе у Ноћају
Основно образовање - машине и опрема
Средње образовање-реконструкција,
надоградња и опремање објекта СТШ
"Никола Тесла"
Средње образовање - машине и опрема
УКУПНО 463
Остале капиталне дотације и трансфери
Дом здравља Сремска Митровица - набавка
медицинске опреме
УКУПНО 465

7.000.000,00
0,00
361.457.605,75 232.272.936,74

0,00
0,00
0,00
64,26 230.000.000,00 230.000.000,00

205.721.321,60
7.119.000,00
7.119.000,00

36.616.226,13
6.812.126,40
6.812.126,40

17,80
95,69
95,69

13.065.384,00
10.162.384,00
2.903.000,00
185.536.937,60
7.166.325,29
170.078.716,00
7.376.896,31
915.000,00
205.721.321,60

9.560.559,98
8.117.559,98
1.443.000,00
20.243.539,75
5.261.265,45
7.060.378,00
7.376.896,30
545.000,00
36.616.226,13

73,17
79,88
49,71
10,91
73,42
4,15
100,00
59,56
17,80

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

25.310.000,00

УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

603.868.927,35 295.182.963,70

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
100,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.114.260,03

59,72

0,00

0,00

22.010.000,00
2.400.000,00

13.022.829,49
1.368.070,55

59,17
57,00

0,00

0,00

0,00
900.000,00
25.310.000,00
8.380.000,00

0,00
723.359,99
15.114.260,03
8.179.540,80

0,00
80,37
59,72
97,61

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.380.000,00
8.380.000,00

8.179.540,80
8.179.540,80

97,61
97,61

0,00

0,00

48,88 230.000.000,00 230.000.000,00

НАПОМЕНА: Индиректни буџетски корисници који су добили средстава из буџета Републике
Србије, приликом израде консолидованог завршног рачуна унели су их у колону општине/града
(образац 5, колона 8), јер су трансферна средства добили преко рачуна Града Сремска Митровица,
док су иста средства у прегледу планираних и извршених капиталних издатака буџетских
корисника за 2014. годину планирана из буџета Републике Србије.
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Број 6

82.

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број:
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној 12.06.2015. године донела је

ОДЛУКУ

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ „РАДИНАЧКА ПЕТЉА“ И
ПОСЛОВНО – УСЛУЖНОГ КОМПЛЕКСА ЈУЖНО ОД НАПЛАТНЕ РАМПЕ
„СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације кружне раскрснице „Радиначка петља“
и пословно-услужног комплекса јужно од наплатне рампе „Сремска Митровица“, Град Сремска
Митровица, ( у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
дела.

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ РАЗВОЈА
ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
II ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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1.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
1.1.1.Опис границе обухвата плана
1.1.2.Подела простора на функционалне зоне и целине
1.1. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И БИЛАНС ПОВРШИНА
1.2.1.Површине јавне намене
1.2.2.Претежна намена земљишта
1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО
И УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ
1.3.1. Регулација и нивелација јавних површина
1.3.1.1.План регулације површина јавне намене
1.3.2.2.ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
1.3.2. Трасе, коридори и капацитети за инфраструктуру
1.3.2.1. Саобраћајна инфраструктура
1.3.2.2. Водопривредна инфраструктура
1.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура
1.3.2.4. Телекомуникациона инфраструктура
1.3.2.5. Гасоводна инфраструктура
1.3.2.6. Обновљиви извори енергије
1.3.2.7. Зелене површине
1.3.2.8. Комунална инфраструктура
1.4.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ
ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИМЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ
И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
1.5.1. Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра
1.5.1.1. Заштићена природна добра
1.5.1.2. Заштићена непокретна културна добра
1.5.1.3. Заштита од геолошких појава (земљотрес)
1.5.1.4. Заштита од поплава- бујичних вода
1.5.1.5. Заштита од пожара
1.5.1.6. Заштита од метереолошких појава (атмосверско пражњење, олујни
ветрови, град, снежне падавине)
1.5.1.7. Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) и ратних дејстава
1.5.1.8. Услови и мере енергетске ефикасности изградње
1.5.1.9. Услови за обезбеђење приступачности површинама и објектима јавне
намене лицима са посебним потребама у простору
2.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.1
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У
ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ
ПЛАНСКИМ
ДОКУМЕНТОМ, ОДНОСНО ВРСТУ И НАМЕНУ
ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА
ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА
1.1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
Правила за грађење мреже и објеката комуналне инфраструктуре
Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе
инфраструктуре
1.1.1.5 Правила за озелењавање јавних површина
1.1.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
1.1.2.1 Општа правила за изградњу објеката
1.1.2.2 Посебна правила за изградњу објеката
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
1.1.2.2.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Привредни комплекси и објекти –ЗОНА А
Зона мешовите изградње радно-пословних комплексаи објеката
компатибилних стамбеном окружењу –ЗОНА В
Привредно технолошке зоне, комплекси и објекти – ЗОНЕ С1 и С2
Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање возила

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ИЛИ ИЗГРАЂЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА ВИСИНА ИЛИ СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
УСЛОВИ НАЧИНА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА
ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Подела на зоне и целине са функционалном
организацијом простора
1. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Подела на урбанистичке зоне и целине
са наменом простора
2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Саобраћаја, регулације и нивелације
јавних површина
3. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
Мрежа и објекти инфраструктуре
Члан 3.
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Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет
примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“ - као обрађивач плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава ЈП „Дирекција
за изградњу Града Сремска Митровица“, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска
Митроваца.
Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за
спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизм.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се
Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.
Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам,
комуналне и испекцијске послове Града Сремска Митровица.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 350-78/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ''РАДИНАЧКА ПЕТЉА'' И
ПОСЛОВНО-УСЛУЖНОГ КОМПЛЕКСА ЈУЖНО ОД
НАПЛАТНЕ РАМПЕ ''СРЕМСКА МИТРОВИЦА''
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
НАЦРТ ПЛАНА
УВОД

План детаљне регулације кружне раскрснице „Радиначка петља“ и пословно-услужног комплекса
јужно од наплатне рампе „Сремска Митровица“, Град Срмска Митровица (у даљем тексту: План)
израђен је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације кружне раскрснице „Радиначка
петља“ и пословно-услужног комплекса јужно од наплатне рампе „Сремска Митровица“, Град
Сремска Митровица, („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 10/2013).Саставни део
Одлуке о изради Плана је и Решење да се за План детаљне регулације кружне раскрснице
„Радиначка петља“ и пословно-услужног комплекса јужно од наплатне рампе „Сремска
Митровица“, Град Сремска Митровица, не израђује Стратешка процена утицаја на животну
средину, број: 501-157/2013-VI, донето од стране Градске управе за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове Града Сремска Митровица.
План се ради у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011. 121/2012, 43/2013– одлука УС и 50/2013. – одлука УС и
54/2013.) – у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи) и Правилника о садржини, начину и
поступку израде планског документа („Сл.Гласник РС“ број: 31/10, 69/10 и 16/11 – у даљем
тексту:Правилник).
Плански основ за израду Плана је План генералне регулације града Сремска Митровице, Лаћарка
и Мачванска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ број 11/09), којим су
утврђене смернице и и критеријуми за уређење просторних целина и зона.
Циљ израде плана
На основу планиране намене и постојећег стања простора израђен је План са основним циљем да
се:
• утврди стратегија организованијег просторног развоја, заштите, унапређења и наменског
коришћења простора,
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• дефинише позиција планираних објеката и инфраструктурних елемената, као и однос
објеката и окружења,
• задовоље потребе и захтеви постојећих и потенцијалних инвеститора и корисника.
Општи циљ за подручје обухваћено Планом је постизање рационалне организације и уређења
простора, усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању
створеним и природним вредностима и усклађивање са потребама дугорочног економског развоја
овог дела насеља. Остваривање овог циља постићи ће се:
• спровођење одредби Плана генералне регулације града Сремска Митровице, Лаћарка и
Мачванска Митровица, који је дефинисао претежну намену предметног простора,
усклађивање са реалним потребама, показаним интересима учесника у простору и
ситуацијом на терену,
• дефинисање нових саобраћајних површина,
• дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропијацији,
• дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,
• дефинисање изградње пословних објеката и усклађивање простора са волуменом
изграђених структура.
Посебан циљ је обезбеђивање услова за инфраструктурно опремање и побољшање квалитета
живота у овом делу насеља, као и стварање услова за квалитетнији развој. Остваривање овог циља
постићи ће се:
• дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру, дефинисање могућности
парцелације и препарцелације,
• дефинисање и спровођење мера заштите животне околине.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Извод из Концепта плана

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације
кружне раскрснице „Радиначка петља“ и пословно-услужног комплекса јужно од
наплатне рампе „Сремска Митровица“ Град Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“ број 10/2013).
Концепт Плана је урађен у складу са чланом 48. Закона о планирању и изградњи и
чланом 47. и 52. Правилника.
Плански основ
Концепт плана је израђен у складу са Планом генералне регулације града Сремска
Митровице, Лаћарка и Мачванска Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“ број 11/09) и ППП инфраструктурног коридора граница Хрватска Београд ( Добановци ) (''Сл.гласник РС'', бр.69/2003) и ППО Сремска Митровица (
''Сл.лист Општине Сремска Митривица''бр. 9/2009).
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АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Географски положај
Простор у обухвату Плана се налази на 44о58' северне географске ширине и 19о36' источне
географске дужине и на надморској висини од 85m, на мање од један час вожње од два најважнија
града у држави - на удаљености од 70 km јужно од Новог Сада и 70 km западно од Београда.
Међународни аеродром ''Никола Тесла'' у Сурчину је на свега 60 km удаљености од Града.
Државна граница са Р Хрватском – Батровци је на око 40 km, а Републиком Српском у Сремској
Рачи на око 30 km.
Простор обухвата Плана има одличан положај у ширем окружењу, који представља изразиту
вредност и потенцијал развоја овог подручја.
Обухват плана се налази у коридору Х, непосредно уз аутопут Е-70 и има могућност једноставног
повезивања на правац магистралне железничке пруге и међународног пловног пута (има луку реци
Сави) што му, поред природних потенцијала, даје предност у развоју.
Простор обухвата плана, као део Града Сремска Митровица, коме гравитира становништво
општина у окружењу, нарочито Руме и Шапца (Рума је од Сремске Митровице удаљена свега 17
km, а Шабац 25 km) у циљу развоја привреде и инфраструктуре регионалног карактера.
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
Терен је изграђен од слабо везаних и невезаних седимената квартарне старости. Испод леса
јављају се супескови и суглине. Супескови су заступљени на читавом терену, док се суглине
јављају као прослојци.
Простор обухвата Плана се налази на алувијалној равани реке Саве. Нагнутост равни према реци
Сави је веома мала.
Сеизмичке карактеристике
На сеизмолошкој карти (Сеизмолошки завод Србије, Београд 1987. године), која приказује
очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Сремске
Митровице се налази у зони интензитета:
−
60 MSК-64 скале за повратни период од 50 година,
−

70 MSК-64 скале за повратни период од 100 година, а

−

80 MSК-64 скале за повратне периоде од 200, 500, 1000 и 10000 година.

Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (''Службени лист СФРЈ'', број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) основа за планирање и
пројектовање је сеизмички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година.
У сваком случају овакве сеизмичке карактеристике обавезују да се код грађења примењују
одређене мере заштите, али не представљају ограничавајући фактор за организацију простора и
градњу на предметном подручју, уколико се поштују одговарајући прописи и стандарди из ове
области.
Климатске карактеристике
Подручје града Сремска Митровица обухваћено Планом има умерено континенталну климу са
извесним специфичностима.
Средња годишња температура ваздуха износи 11,0ºC. Најхладнији месец је јануар (0,9ºC), а
најтоплији је месец јул (21,1ºC). Апсолутни минимум од -25,6ºC забележен је 17. фебруарa
1956.године.
Мразни дани (минимална температура испод 0ºC) просечно су годишње заступљени са 84,0 дана
(децембар-фебруар 61,3 дана), а у вегетационом периоду просечно свега 1,3 дана. Појава првог
мраза је крајем октобра, а последњи мразни дани су почетком априла. Учесталост ледених дана
(максимална температура испод 0ºC) износи 20,5 дана (од новембра до марта). Учесталост топлих
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дана износи просечно годишње 95,6 дана (од марта до новембра), од чега у вегетационом периоду
92,3 дана. Средњи временски период у коме је потребно грејање стамбених и других просторија
износи 187 дана (од почетка октобра до половине априла).
Влажност ваздуха има средњу годишњу вредност 8,3 mmHg. У вегетационом периоду износи 11,2
mmHg. Испаравање у вегетационом периоду је доста интезивно (80% од годишње вредности).
Средња вредност релативне влажности ваздуха износи 78%, a у току вегетационог периода износи
74%.
Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 57% покривености неба. Просечан
број облачних дана годишње износи 106,7, а ведрих 60,6 дана. У вегетационом периоду средњи
број ведрих дана износи 39,5, а средњи број облачних дана 32,9.
Средња годишња сума осунчавања износи просечно 2034,8 часова. Најсунчанији месец је јул са
288,5 часова, док најкраће просечно осунчавање показује децембар са 52,2 часа. Осунчавање у
вегетационом периоду чини 70% укупног годишњег осунчавања, што практично чини око 8 часова
осунчавања током сваког дана у том раздобљу.
Средња годишња висина падавина (киша) износи 630 mm, са најкишовитијим месецима јуном и
најсувљим октобром. Висина падавина у вегетационом периоду износи просечно 341,1 mm, што је
повољна карактеристика плувиометријског режима. Екстремне годишње и месечне висине
падавина крећу се од 395 mm до 1086 mm, а месечне висине између потпуног одсуства и 309 mm.
Падавине у облику снега износе 26,8 дана годишње, а ограничене су на период од децембра до
марта. Максимална висина снежног покривача износи 78cm.
Учестаност магле износи просечно годишње 35,4 дана, са периодом јављања који обухвата све
месеце, уз највећу честину у децембру, просечно 8,1 дан. Непогоде (грмљавине) јављају се
просечно годишње у 38,7 дана, са максимумом у јуну 9,8 дана. Град се јавља просечно годишње у
свега 2,1 дан и то најчешће у мају и јуну.
Највећу учестаност има источни ветар са 243‰, затим западни са 191‰ и северозападни са 170‰.
Тишине износе 138‰. Најмању учесталост има јужни ветар са свега 21‰. Највећу средњу
годишњу брзину ветра има источни ветар са 3,42 m/sec, затим северозападни са 3,36 m/sec и
северни са 2,85 m/sec. Најмању средњу годишњу брзину ветра има јужни 1,61 m/sec и југозападни
1,8 m/sec. Средња годишња учесталост дана са јаким ветром од најмање 12,3 m/sec, односно 44,3
km/h износи 40,1 дан.
Грађевинско подручје
Простор обухвата плана се једним делом налази у границама грађевинског подручја, тачније
северна граница грађевинског подручја је парцела атарског пута (број парцеле 9058/29) и обухвата
парцеле 6840/12 и 6840/7, као и постојећу раскрсницу са приступним крацима која се овим планом
реконструише у раскрсницу са кружним током саобраћаја. Северни део простора у обухвату плана
је ван грађевинског подручја, и захвата површину од око 5,9 хектара, и налази се у рубној зони
града.
Бр.

1

Број парцеле
к.о. Сремска
Митровица
6870/1

Потес

Начин
коришћења

Површина
м2

Врста
земљишта

Корисник
Власник

ЛИВАДЕ

њива

01 18 12

остало земљиште

Приватна својина

2

6890/2

ЛИВАДЕ

Некатегорисани пут

00 04 05

остало земљиште

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3

6936/3

ЛИВАДЕ

њива

00 02 77

Градско грађевинско
земљиште

4

6891/4

ЛИВАДЕ

ПУТ

00 17 71

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ВОДОПРИВРЕДЕ И
ШУМАРСТВА
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

5

6891/5

ЛИВАДЕ

ПУТ

00 28 74

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

6

6891/6

ЛИВАДЕ

ПУТ

00 14 55

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
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9058/4

ЗАЈЕДНИЦЕ

ПУТ

00 07 63

Градско грађевинско
земљиште

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

8

6840/7

ЛИВАДЕ

ЊИВА

00 42 07

Градско грађевинско
земљиште

АД МИТРОСРЕМ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

9

6840/12

ЛИВАДЕ

ЊИВА

01 21 40

Градско грађевинско
земљиште

ПРИВАТНО

1
0

9058/2

ЗАЈДНИЦЕ

ПУТ

00 74 77

Градско грађевинско
земљиште

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1
1

6936/1

ЛИВАДЕ

ЊИВА

01 14 96

Градско грађевинско
земљиште

ПРИВАТНО

1
2

6891/2

ЛИВАДЕ

ПУТ МАГИСТРАЛНИ

00 08 88

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

1
3

6870/5

ЛИВАДЕ

ЊИВА

01 18 50

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
5

6870/2

ЛИВАДЕ

ЊИВА

00 69 15

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
6

6870/3

ЛИВАДЕ

ЊИВА

00 52 43

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
7

6870/6

ЛИВАДЕ

ЊИВА

01 18 25

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
8

6870/7

ЛИВАДЕ

ЊИВА

00 69 14

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
9

6891/3

ЛИВАДЕ

ЊИВА

00 39 74

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

2
0

9097/2

ЛИВАДЕ

Пут магистрални

01 49 14

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

УКУПНО

10 72 00

Табела 1. : Евиденција парцела

Простор обухвата Плана заузима око 10,72ha. Ван граница грађевинског одручја града се налази
око 5,90 ha. Пољопривредно земљиште чини око 7,66,00ha. Осатле површине су под објектом,
односно чине их путеви.
У границама грађевинског подручја града налази се око 0,80 ha.
Намена површина - постојећа
Постојећа намена простора
Пољопривредно земљиште
путеви
Грађевинско земљиште
Укупно

Површина ха
6,82
3,06
0,84
10,72

Проценат %
64
28
8
100

Табела 2. : Биланс површина – постојећи

У постојећој намени простора 64% укупне површине чини пољопривредно земљиште које се
користи као обрадиво земљиште, као и 8% површина у границама грађевинског подручја града
које се такође користи као обрадиво земиште.
Делови постојећих путних коридора, односно путне мреже града чине 28% простора.
Планира се да простор у обухвату плана дефинише као простор за изградњу инфраструктуре, пре
свега кружне раскрснице, али и саобраћајне мреже која ће повезивати планиране послово-услужне
комплексе.
Планирана намена комплекса треба да буде чисто пословне намене - нема становања. Намене
објеката појединачних комплекса ће бити оне које неће угрожавати животну средину, природне и
створене вредности. Планиране су следеће намене : продаја, услужне делатности,прерада,
производња, складишни простори, дистрибутивни центри и слично.
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Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
Простор за изградњу кружне саобраћајнице и осталих инфраструктурних коридора је у јавној
намени.
Објекти и површине јавне намене
У оквиру границе плана налазе се следећи јавни путеви:
- крак петље „Сремска Митровица“државног пута IА реда ознаке А3 (аутопут Е-70),
- државни пут IБ реда ознаке 20; веза са државним путем А3-Сремска Митровица-Богатићдржавна граница са БиХ (гранични прелаз Бадовинци),ИДД број деонице 2171 од чвора 2130 на км
0+000 до чвора 2003 на км 3+235 ( стара ознака. државни пут II реда број 103.2),
- државни пут IIА реда ознаке 123; Свилош-Сремска Митровица(веза са државним путем 20,
-општински пут Сремска Митровица – Велики Радинци и
− некатегорисани путеви који гравитирају ка планираној кружној раскрсници.
Врста изградње
Објекти изграђени у обухвату плана односе се на путну и јавну комуналну инфраструктуру. Путни
објекти су деонице државних путева IА, IБ и IIА реда и део општинског пута Сремска МитровицаВелики Радинци. Од објеката јавне комуналне инфраструктуре евидентирани су водоводна мрежа
ДН 110мм, електроенергетски надземни вод 20кV, МБТС 20/ 0,4кV „Наплатна рампа“, бакарна и
оптичка телекомуникациона мрежа и полиетиленска дистрибутивна гасна мрежапречника д63мм.
Трасе, коридори и регулација саобраћајница
Постојеће саобраћајнице у обухвату плана гравитирају ка раскрсници државних путева IБ реда ознака пута 20 и IIА реда -ознака пута 123, затим крака саобраћајнице од наплатне станице
државног пута IА реда-ознаке А3 и општинског пута Сремска Митровица – Велики Радинци.
Поред поменутих путева који формирају четворокраку раскрсницу, у обухвату плана налазе се и
делови некатегорисаних путева, који су директно саобраћајно повезани са државним путем IБ реда
-ознака пута 20, односно са поменутом раскрсницом.
Према географском положају, раскрсница ових путева налази се североисточно од центра Сремске
Митровице, ван градског језгра, на удаљености од око 5 километара од центра града.
На основу Анализе безбедности саобраћаја на раскрсници пута број 20 и укључења на аутопут
број А3 код Сремске Митровице, урађене од стране МУП РС, Полицијска управа у Сремској
Митровици, од 28. 02. 2011., закључено је, да је предметна раскрсница „неразумљива и тешка за за
споразумевање због чега се возачи доводе у забуну и изложени су повећаном ризику“.
Привредни и други објекти
У оквиру границе плана не постоје изграђени објекти за привредне и друге сличне делатности.
Мрежа и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
Снабдевање водом и одвођење отпадних вода
На предметној локацији, где се планира изграда кружне раскрснице, дуж источног дела, постоји
изграђена водоводна мрежа ДН 110мм, ради водоснабдевања објекта наплатне станице. Изведена
водоводна мрежа ДН 110 је паралелна са државним путем IБ реда -ознака пута 20( стара ознака Р103.2), тако да је неопходно тачно лоцирање водоводне мреже ради усклађивања са планским
решењем. Постоје технички услови обезбеђења водоснабдевања за планиране пословно услужне
комплексе, уз ПП хидрантску мрежу, али недовољног притиска који се може регулисати
индивидуалним постројењем за повишење притиска.
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На предметној локацији није изграђена фекална канализација, тако да се одвођење отпадних вода
комплекса мора индивидуално решавати преко водонепропусних септичких јама.
Електроенергетска инфраструктура
Дуж већег дела планираног пословно-услужног комплекса простире се коридор надземног вода
(далековода) 20кV, извод „Велики Радинци“ који се мора изместити изградњом кабловског вода
20кV. У зони наплатне рампе постоји изграђена МБТС 20/ 0,4кV „Наплатна рампа“ која нема
довољан капацитет за будуће пословне објекта и јавно осветљење.
Термоенергетска инфраструктура
Према подацима прибављеним за потребе израде Плана генералне регулације града Сремска
Митровице, Лаћарка и Мачванска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ број
11/09) не постоје објекти магисталне мреже вреловода који су изграђени у широј зони обухвата
плана, нити постоје планирани магистрални вреловоди за предметну зону.
Телекомуникациона инфраструктура
Постојећа телекомуникацина инфраструктура дефинисана је трасама постојећих оптичких и
бакарних каблова, а у зависности од потреба будућих корисника телекомуникационих услуга, биће
могућа реализација кроз бакарну или оптичку телекомуникациону мрежу.
Дистрибутивна гасна мрежа
У простору обухваћеном планом постоји издрађена полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа
пречника д63мм која се паралелно води са градском обилазницом (државни пут IIА реда ознаке
123), а затим постоји и паралелно вођење са државним путем IБ реда -ознака пута 20( стара ознака
Р-103.2). Испред парцеле 6943/1 изведено је укрштање са државним путем IБ реда -ознака пута 20,
одакле се паралелно са наведеним путем дистрбутивна гасна мрежа води до парцеле 6840/11, где
постоји прикључни гасовод за фирму „Термопродукт“. Према пројектној документацији ЈП
„Срем-гас“ предвиђена је гасификација, односно изградња полиетиленске дистрибутивне гасне
мреже пречника д40мм за парцеле јужно од наплатне рампе, тако да постоје услови за
прикључење планираних пословних комлекса на гасну инфраструктуру.
Јавно и друго зеленило
Поред објеката јавне саобраћајне инфраструктуре, постојеће површине за јавну намену
представљају зелене површине у путним појасевима описаних јавних путева. Зелене површине у
путним коридорима су неуређене и запуштене у виду самоникле ниске травне вегетације. Те
површине је неопходно уредити и одржавати како би се тим простором обезбедила заштита од
негативних утицаја саобраћаја.
КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора обухваћеног Планом резултат је
сагледавања даље разраде и примене Просторног плана општине Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“бр.9/2009) и Плана генералне регулације града Сремска
Митровице, Лаћарка и Мачванска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“бр.
11/2009), постојећег стања, досадашних проблема, добијених услова од надлежних органа и
организација и јавних предузећа и сагледавање будућих развојних потреба овог дела насеља у
просторном смислу и потребама за инфраструктурним опремањем.
Полазна основа за утврђивање концепције просторног развоја подручја обухваћеног Планом су:
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дефинисање и заштита општедруштвеног интереса у области планирања и уређења
простора; заштита општедруштвеног интереса реализује се дефинисањем, уређењем и
изградњом површина јавне намене, на основу Закона о планирању и изградњи и Закона о
експропријацији ;
заштита животне средине у најширем могућем смислу, при чему овај План, кроз
одговарајуће услове и правила грађења и уређења, пре свега делује као превенција; у циљу
заштите квалитета животне средине ширег подручја неопходно је поштовати све законске
захтеве Закона о заштити животне средине; током израде Плана треба имати у виду и Закон
о заштити природе којим је предвиђена обавеза извођача радова (налазача) да пронађене
геолошке и палеонтолошке налазе (фосили, минерали..) који би могли представљати
заштићено добро, пријави;
активирање неизграђеног грађевинског земљишта;
максимално уважавање стечених урбанистичких обавеза.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Основни циљ израде Плана је стварање услова за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре,
као и услужних комплекса у функцији путног саобраћаја (пре свека коридора Х) у складу са
опредељењима у Просторном плану и Плану генералне регулације града Сремска Митровица.
Једно од основних планских опредељења је искоришћење изузетно повољног гео-саобраћајног
положаја самог града, па самим тим и простора у обухвату Плана, за потенцијалне инвестиције у
области пословања и рада, што подразумева израду урбанистичких планова и реализацију Раднокомерцијалних зона на просторном потезу између аутопута Е-70 и приступа урбаног дела града
Сремске Митровице са северне стране, у оквиру подручја обухваћеног Планом генералне
регулације.
Велика атрактивност простора је потпуна и директна веза са аутопутем Е-70 (Митровачка петља односно локални назив ''Радиначка петља'') и могућност повезивања свих видова саобраћаја на
простору града.
Просторним планом подручја инфраструктурног Коридора Х утврђени су међусобни утицаји
аутопута на ободне просторе у циљу обостране заштите и чине обавезу приликом израде
предметног ПДР-а чији се простор са северне страна налази у широј зони утицаја аутопута Е-70.
Предметни ПДР обухвата простор од око 10.72ha. Планирана пословно услужна зона је подељена
на три урбанистичке целине-блока саобраћајницом приступног пута граду од аутопута Е-70
правца север - југ која је Државни пут IB реда број 20 - деоница у зони петље аутопута код
Сремске Митровице:
• зона A источно од Државног пута IБ реда број 20, јужно од наплатне рампе, око 5,90ha,
као прстор пословно-услужне зоне, зона пословне намене,
• зона B западно од Државног пута IБ реда број 20, око 0,68ha, као прстор пословноуслужних комплекса и објеката, активности компатибилне стамбеном окружењу, према
одредницама намене површина из ПГР-а града,
• зона C (C1 и C2) источно од Државног пута IБ реда број 20, око 1,08ha, као прстор
привредно-технолошке зоне (класична радна зона са могућношћу свих осталих раднопословних и комерцијалних садржаја).
Дефинисање регулационог појаса Државног пута IБ реда број 20 (Државни пут 2.реда бр.103.2) и
Државног пута IIA реда број 123 (градска обилазница) - деоница у зони петље аутопута Е-70 код

72

12.06.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

Сремске Митровице (локални назив ''Радиначка петља''), у контексту планиране реализације
пословно-услужне зоне (три блока) подразумева планирање јединственог саобраћајног решења са
елеметима:
• Увођење сервисних саобраћајница са обе стране Државног пута IБ реда број 20;
• Основ за формирање саобраћајне матрице је правац постојећег ДП-а и границе обухвата
плана. Планом су предвиђене две сервисне саобраћајнице паралелне са ДП-ем IБ реда број
20, ширине 6,60m. Ове саобраћајнице обезбеђују саобраћајну повезаност за појединачне
парцеле, источно и западно у односу на ДП. Такође, уводе се и сервисне саобраћајнице на
источној и западној граници обухвата плана, чиме се употпуњује планирана саобраћајна
матрица. Наведене саобраћајнице, односно пројектни елементи коловоза треба да испуне
услове за проходност меродавног возила- камион са приколицом;
• На стационажи ДП IБ реда број 20, км 2+785.00, на месту постојеће четворокраке
раскрснице где се ДП укршта са градском обилазницом Државни пут IIA реда број 123 и
везом ДП IБ реда број 20 и пута до наплатне станице „Сремска Митровица“, планира се
увођење раскрснице са кружним током саобраћаја. Поред постојећих саобраћајница, на
месту планиране кружне раскрснице предвиђени су и саобраћајни прикључци планираних
сервисних саобраћајница. Пројектни елементи ове раскрснице треба да испуне услове за
проходност меродавног возила-камион са приколицом;
• Такође, дефинишу се трасе неопходне секундарне-блоковске путне мреже дуж постојећих
пољских путева, као и опремање простора градским инфраструктурним системима, све са
циљем стварања услова за реализацију појединачних пословно-услужних комплекса.
Дефинисањем Правила уређења и грађења у пословно-услужном комплексу ''Радиначка петља''
биће дефинисане регулационе и грађевинске линије за грађевинске блокове и јасно одређени
урбанистички параметри и остали елементи и правила градње за реализацију појединачних
комплекса.
За обухват плана је дефинисана :
• Намена простора – радна односно пословно-услужна зона,
• Примарна мрежа саобраћајница,
• Просторне целине – зоне и блокови за изградњу објеката,
• Зоне ограничења грађења у контексту одредница ПППИК-а,
• Остали елементи постојећих и планираних инфраструктурних система, услова очувања и
односа према постојећим елементима у простору, а на основу прикупљених претходних
услова и сагласности надлежних предузећа и институција.
Реализација уређења простора могућа је фазно на основу стварних потреба, финансијских
могућности и по функционално-грађевинским целинама.
Поред свих потенцијала, постоје и ограничавајући фактори за уређење простора раднокомерцијалне зоне, а то су :
• Природни услови – квалитетно пољопривредно земљиште,
• Створени услови – Постојећа путна мрежа државних, општинских и атарских путева, као и
постојеће мреже и објекти инфраструктурних система, диктирају просторну организацију
блокова, и опремање грађевинског земљишта.
Oсновни програмски елементи:
У простору обухвата плана планирају се следеће намене простора :
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Зона A источно од Државног пута IБ реда број 20, јужно од наплатне рампе, око 5,90ha,
као прстор пословно-услужне зоне привредних комплекса, зона пословне намене,
Зона B западно од Државног пута IБ реда број 20, око 0,68ha, као прстор раднопословних комплекса и објеката, активности компатибилне стамбеном окружењу, према
одредницама намене површина из ПГР-а града,
Зона C (C1 и C2) источно од Државног пута IБ реда број 20, око 1,08ha, као прстор
привредно-технолошке зоне (класична радна зона са могућношћу свих осталих раднопословних и комерцијалних садржаја),
Коридори саобраћајница са пратећом инфраструктуром,
Зеленило унутар просторних блокова односно појединачних комплекса,
Јавно зеленило уз постојеће и планиране путне и каналске коридоре,

Обухваћено грађевинско земљиште у грађевинском подручју са предлогом одређивања
површина јавне намене
Грађевинско подручје у обухвату плана заузима укупни простор од око 10.72ha, од чега 7,66ha или
72% су површине планиране за пословно-услужне комплексе. У постојећем стању простор је
готово употпуности неизграђен и чини га обрадиво пољопривредно земљиште.
У простору обухвата налазе се постојеће саобраћајнице и пољски путеви који чине постојеће
површине у јавној функцији и заузимају површину од око 3,06 ha.
Подела простора на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и
другим карактеристикама
Планирана пословно-услужна зона је саобраћајницом приступног пута граду правца север - југ
(Државног пута IБ реда број 20 , деоница око 90m северно и јужно у зони око петље аутопута код
Сремске Митровице ) подељена на три Урбанистичке зоне – источно од Државног пута IБ реда
број 20 две зоне A и C и западно од регулационог појаса предметног пута зона B. Западна зона је
оивичена трасом канала Чикас у западном делу обухвата плана. У том контексту предлог поделе
обухвата плана на урбанистичке целине би подразумевао источну зону са блоковима А и C (C1 и
C2) и западну зону са блоком B.
Источна зона (6,98ha) заузима 65,11% укупне површине простора обухвата плана и састоји се из 2
просторна блока :
• Блок А (5,90ha) представља већи део источне зоне и планиран је као прстор намењен
изградњи пословно-услужних коплекса, тј. простор са пословном неменом (класична радна
зона са могућношћу свих осталих радно-пословних и комерцијалних садржаја), а према
одредницама намене површина из ПП-а . У постојећем стању, парцеле у простору блока су
у власништву приватних лица. Планираној градњи претходи решавање имовинско-правних
односа и опредељењем корисника за промену намене земљишта и сл. Радни односно Радно
– Комерцијални пјединачни комплекси у Блоку А морају бити опремљени у складу са
важеђим законима из других области и за сваки појединачни комплекс ће се радити
процена утицаја на животну средину у контексту конкретне нмене простора. Савки
комплекс ће у оквиру своје површине имати посебно изведену интерну мрежу
инфраструктуре и и уређене слободне просторе као зелене површине.
• Блок C (1,08ha) је простор планиране привредно технолошке зоне, комплекса и објеката.
Одвојен је од осталог дела зоне на северу атарским путем , а на јужној старни парцелама у
власништву приватних лица (тренутно пољопривредним земљиштем) и идентичном
планираном наменом у Плану генералне регулације . Простор источно од предметног
блока у обухвату плана је са различитим локацијским карактеристикама и режимом
употребе.
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Западна зона (0,68ha) заузима 6,34% укупне површине простора обухвата плана и састоји се из
просторна блока B :
• Блок B је прстор мешовите изградње радно пословних комплакса и објеката
компатибилних стамбеном окружењу, према одредницама намене површина из ПГР-а
града. У постојећем стању, парцеле у простору блока су у власништву приватних лица и
очекивања реализација планиране градње је у дужем временском периоду, с обзиром на
проблематику решавања имовинскоправних односа, промета земљишта и опредељењем
корисника за промену намене земљишта и сл. Радни односно радно – пословни пјединачни
комплекси у блоку морају бити опремљени у складу са важеђим законима из других
области и за сваки појединачни комплекс ће се радити процена утицаја на животну средину
у контексту конкретне нмене простора. Савки комплекс ће у оквиру своје површине имати
посебно изведену интерну мрежу инфраструктуре и и уређене слободне просторе као
зелене површине.
Регулациони појас Државноих путева са планираним кружним током заузима укупну површину у
обухвату Плана око 2,20ha, и то:
• Државни пут IБ реда број 20 (око 1,40ha) заузима 13,06% укупне површине простора
обухвата плана и састоји се из деонице пута у зони петље аутопута Е-70 код Сремске
Митровице, око 90m северно и јужно од ''Радиначке петље'' , у контексту планиране
реализације Радно-комерцијалних зона са обе стране пута;
• Државни пут IIA реда број 123 -градска обилазница ( око 0,40ha) заузима 3,73% укупне
површине простора обухвата плана и састоји се из деонице пута у зони петље аутопута Е70 код Сремске Митровице у дужини од око 100m;
• Државни пут IА реда број 3 – наплатна рампа, (око 0,40ha) заузима 3,73% укупне површине
простора обухвата плана и састоји се из деонице пута у зони петље аутопута Е-70 код
Сремске Митровице у дужини од око 75m.
Планира се саобраћајно решења са увођењем обостраних сервисних саобраћајница паралелних са
државним путем и кружном раскрсницом (укрштања Државног пута IБ реда број 20, Државног
пута IIA реда број 123 , Државног пута IА реда број 3 и општинског пута Сремска МитровицаВелики Радинци) у зони око аутопута уз планирање неопходне доградње и реконструкције
постојећег пута и формирањем коридора ифраструктуре у оквиру путног земљишта.

II ПЛАНСКИ ДЕО
1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ И УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Просторна концепција уређења овог простора проистекла је из услова и намена утврђених у Плану
генералне регулације града Сремска Митровице, Лаћарка и Мачванска Митровица, а условљена је
постојећим стањем простора.
Обухваћени простор подељен је у четири целине различитих намена и различитог урбаног
карактера. То су:
• радно-комерцијална зона-привредни комплекси/пословна намена
• зона мешовите изградње радно- пословних комплекса и објеката компатибилних стамбеном
окружењу
• привредно-технолошка зона, комплекси и објекти
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• зона јавне инфраструктуре и зелених површина
1.1.1.

Опис границе обухвата плана

Граница обухвата плана полази из тачке 1. и иде на исток јужном страном парцеле бр. 958 и 6891/1
до тачке 2. Из тачке 2. граница иде на север западном страном парцеле бр. 6891/1 и 6892/1 и долази
у тачку 3. Из тачке 3. Граница под правим углом сече пут за Велике Радинце и долази у тачку 4. Из
тачке 4.граница иде на југ источном страном6892/4 и долази у тачку 5. Из тачке 5. граница иде на
југоисток пратећи северну страну парцеле бр.6891/5, 6891/2 до тачке 6. Из тачке 6. Граница у
истом смеру наставља северном страном парцела бр. 6890/2, 6870/1, 6870/5, 6870/6, 6870/2, 6870/7
и 6870/3 до тачке 7. Из тачке 7. Граница иде на југ пратећи источну страну парцеле бр.6870/3, сече
некатегорисани пут 9058/2 настављасеверном границом парцелебр. 6840/11 и и дезападном
границом парцеле 6840/11 до тачке 8. Из тачке 8.граница иде јужном страном парцеле бр 6840/12
до тачке ). Из тачке 9. граница под правим углом сече пут за Сремску Митровицу и наставља
јужном границом парцеле бр. 6936/1 до тачке 10. Из тачке 10. граница иде на север пратећи
западном страном те парцеле сече главну градску обилазницу и долази у тачку 1. Затварајући
границу обухвата плана.
1.1.2.

Подела простора на функционалне целине и зоне

Планирана пословно-услужна зона је саобраћајницом приступног пута граду правца север - југ
(Државног пута IБ реда број 20 , деоница око 90m северно и јужно у зони око петље аутопута код
Сремске Митровице ) подељена на четири урбанистичке зоне:
У источном делу обухвата плана (6,98ha) заузима 65% укупне површине простора обухвата плана и
састоји се из две зоне :
• ЗОНА А (5,90ha) представља већи део источне зоне и планиран је као прстор намењен
изградњи пословно-услужних коплекса, тј. простор са пословном неменом (класична радна
зона са могућношћу свих осталих радно-пословних и комерцијалних садржаја), а према
одредницама намене површина из ППО-а . У постојећем стању, парцеле у простору блока
су у власништву приватних лица. Планираној градњи претходи решавање имовинскоправних односа и опредељењем корисника за промену намене земљишта и сл. Радни
односно Радно – Комерцијални пјединачни комплекси у Блоку А морају бити опремљени
у складу са важеђим законима из других области и за сваки појединачни комплекс ће се
радити процена утицаја на животну средину у контексту конкретне намене простора. Савки
комплекс ће у оквиру своје површине имати посебно изведену интерну мрежу
инфраструктуре и и уређене слободне просторе као зелене површине.
Правила уређења за привредне комплексе и објекте у ЗОНИ А
У атару се могу формирати локације привредних комплекса.
Привредни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног
процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове заштите
животне средине (земље, воде и ваздуха).
Основна правила уређења, коришћења и заштите за привредне комплексе дефинишу се
обавезном израдом Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонско решење
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планиране градње са посебном акцентом на решење везе са јавном површином – путем у
саобраћајном и управно-правном смислу.
Планира се да простор привредних комплекса буде чисто пословне намене (нема
становања). Намене објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну средину,
природне и створене вредности. Планиране су следеће намене: продаја, услужне
делатности, прерада, производња, складишни простори, дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за
пречишћавање и сл.).
Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну
средину.
•

ЗОНА C (1,08ha) је простор планиране привредно технолошке зоне, комплекса и објеката и
подељен је на две подцелине С1 и С2. Одвојен је од осталог дела зоне на северу атарским
путем, а на јужној старни парцелама у власништву приватних лица (тренутно
пољопривредним земљиштем) и идентичном планираном наменом у Плану генералне
регулације . Планирана намена је продаја, услужне делатности, прерада,производња,
складишни простори, дистрибутивни центри и сл.
Правила уређења за привредно-технолошка зона, комплекси и објекти-ЗОНЕ C1 и C2
Планира се да простор радно-комерцијалне зоне буде чисто пословне намене (нема
становања). Намене објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну средину,
природне и створене вредности.
Планиране су следеће намене: продаја, услужне делатности, прерада, производња,
складишни простори, дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за
пречишћавање и сл.)
У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је
планом предвиђено.
Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну
средину.

У западном делу обухвата зона (0,68ha) заузима 6% укупне површине простора обухвата плана и
састоји се из једне зоне :
• ЗОНА
B је прстор мешовите изградње радно пословних комплакса и објеката
компатибилних стамбеном окружењу, према одредницама намене површина из ПГР-а града.
Планирана намена је радни, комерцијални и радно-комерцијални садржаји. У постојећем
стању, парцеле у простору блока су у власништву приватних лица и очекивања реализација
планиране градње је у дужем временском периоду, с обзиром на проблематику решавања
имовинскоправних односа, промета земљишта и опредељењем корисника за промену
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намене земљишта и сл. Радни односно радно – пословни пјединачни комплекси у блоку
морају бити опремљени у складу са важеђим законима из других области и за сваки
појединачни комплекс ће се радити процена утицаја на животну средину у контексту
конкретне нмене простора. Сваки комплекс ће у оквиру своје површине имати посебно
изведену интерну мрежу инфраструктуре и и уређене слободне просторе као зелене
површине.
Правила уређења за мешовите изградње радно-пословних комплекса и објеката
компатибилних стамбеном окружењу- ЗОНА B
У оквиру ове зоне дозвољена је изградња радних, комерцијалних и радно-комерцијалних
садржја чисто пословне намене (нема становања). Намене објеката комплекса су оне које
неће угрожавати животну средину, природне и створене вредности и исти морају бити
компатибилни стамбеном окружењу.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од
техничко-технолошког радног процеса и задовољавања прописаних услова заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката.
Зона јавне инфраструктуре и јавног зеленила ( 3,06 ha ) заузима 29% укупне површине простора
обухвата плана и састоји сеиз једне зоне :
• ЗОНА D коју чини регулациони појас Државних путева са планираним кружним током
заузима укупну површину у обухвату Плана око 2,98ha, и то:
Државни пут IБ реда број 20 (око 1,40ha) заузима 13,06% укупне површине простора
обухвата плана и састоји се из деонице пута у зони петље аутопута пута IА реда ознаке
А3 (аутопут Е-70) код Сремске Митровице, око 90m северно и јужно од ''Радиначке
петље'' , у контексту планиране реализације Радно-комерцијалних зона са обе стране
пута;
Државни пут IIA реда број 123 -градска обилазница ( око 0,40ha) заузима 3,73% укупне
површине простора обухвата плана и састоји се из деонице пута у зони петље аутопута
Е-70 код Сремске Митровице у дужини од око 100m;
Државни пут IА реда број 3 – наплатна рампа, (око 0,40ha) заузима 3,73% укупне
површине простора обухвата плана и састоји се из деонице пута у зони петље аутопута
аутопута пута IА реда ознаке А3 (аутопут Е-70) код Сремске Митровице у дужини од
око 75m.

Правила уређења за зоне јавне намене - јавна инфраструктура и зелене површинеЗОНА D
Планираним решењем дефинисане су површине за јавну намену, у оквиру којих су
дефинисане саобраћајне површине, комуналана инфраструктура и јавне зелене
површине.
У оквиру границе Плана регистровани су и плански обрађени следећи путни објекти:
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- крак петље „Сремска Митровица“државног пута IА реда ознаке А3 (аутопут
Е-70),
- државни пут IБ реда ознаке 20; веза са државним путем А3-Сремска
Митровица-Богатић-државна
граница
са
БиХ
(гранични
прелаз
Бадовинци),ИДД број деонице 2171 од чвора 2130 на км 0+000 до чвора 2003
на км 3+235 ( стара ознака државни пут II реда број 103.2),
- државни пут IIА реда ознаке 123; Свилош-Сремска Митровица(веза са
државним путем 20),
- општински пут Сремска Митровица – Велики Радинци и некатегорисани
путеви који постају приступне улице и гравитирају ка планираној кружној
раскрсници.
Димензионисањем регулационог појаса наведених путева обезбеђене су јавне површине за
постављање комуналне инфраструктуре и уређење зелених површина.
Планира се саобраћајно решења са увођењем обостраних сервисних саобраћајница паралелних са
државним путем и кружном раскрсницом (укрштања Државног пута IБ реда број 20, Државног
пута IIA реда број 123, Државног пута IА реда број 3 и општинског пута Сремска МитровицаВелики Радинци) у зони око аутопута уз планирање неопходне доградње и реконструкције
постојећег пута и формирањем коридора ифраструктуре у оквиру путног земљишта.
Аналитички показатељи
Предметни План обухвата простор од око 10.72ha.
Планирани обухват Плана зона је подељен на четири урбанистичке зоне:
Привредни комплекси и објекти- ЗОНА А - источно од Државног пута IБ реда број 20, јужно од
наплатне рампе, површине око 5,90ha или 55,03% укупне бруто површине обухвата Плана, као
прстор радно- комерцијалне зоне привредних комплекса, зона пословне намене,
Зона мешовите изградње радно-пословних комплекса и објеката компатибилних стамбеном
окружењу- ЗОНА B - западно од Државног пута IБ реда број 20, површине око 0,68ha или 6,34%
укупне бруто површине обухвата Плана, као прстор радно-пословних комплекса и објеката,
активности компатибилне стамбеном окружењу, према одредницама намене површина из ПГР-а
града,
Привредно-технолошка зона, комплекси и објекти-ЗОНЕ C1и C2-зона C (C1 и C2) источно од
Државног пута IБ реда број 20, површине око 1,08ha или 9,32% укупне бруто површине обухвата
Плана, као простор привредно-технолошке зоне (класична радна зона са могућношћу свих
осталих радно-пословних и комерцијалних садржаја),
Зона јавне намене- јавна инфраструктура и зелене површине-ЗОНА D- регулациони појас путне
инфраструктуре у којем је предвиђено трасирање остале јавне комуналне мреже, површине око
2,98ha или 27,80% укупне бруто површине обухвата Плана.
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1.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И БИЛАНС ПОВРШИНА
У постојећој намени простора 71% укупне површине чини пољопривредно земљиште које се
користи као обрадиво земљиште, као и 9% површина у границама грађевинског подручја града које
се такође користи као обрадиво земиште.
Делови постојећих путних коридора, односно путне мреже града чине 20% простора.
Постојећа намена простора
Пољопривредно земљиште
путеви
Грађевинско земљиште
Укупно

Површина ха
7.69
2.17
0,84
10,72

Проценат %
71
20
9
100

Табела 2. : Биланс површина – постојећи

Планским поставкама намена простора се битно мења. Пољопривредно земљиште се претвара у
грађевинско земљиште.
Биланском површина дефинисане су појединачне намне простора са међусобнмим корелацијама.
Планирана намена простора
ЗОНА А
ЗОНА С
Зона В
ЗОНА D

У К У П Н О ОБУХВАТ

Површина ха
5.90
1.08
0.68
3.06

10,72

Проценат %
55
10
6
29

100

Табела 3. : Биланс површина – планирани

Од укупне површине обухвата плана 10,72ha, ЗОНА А заузима највећи део простора, односно 55%
укупне површине обухвата плана. ЗОНА С ( С1 и С2 ) чини 10% обухвата, а ЗОНА В само 6%
површина. Укупно посматрано од 10,72 ha радне зоне 71% је у фукцији појединачних комплекса, а
29% површина је планирано за ЗОНУ D уређење инфраструктурних коридора са планираним
објектима и инфраструктурном мрежом ( кружна раскрсница и планирани пратећи
инфраструктурни објекти и мрежа ) која ће повезивати планиране послово-услужне комплексе.
Планирана намена комплекса треба да буде чисто пословне намене - нема становања. Намене
објеката појединачних комплекса ће бити оне које неће угрожавати животну средину, природне и
створене вредности. Планиране су следеће намене : продаја, услужне делатности,прерада,
производња, складишни простори, дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
Простор за изградњу кружне саобраћајнице и осталих инфраструктурних коридора је у јавној
намени.
Земљиште у јавној намени се у постојећем и у планираном стању разликује за 0,89ha, односно
земљиште у јавној намени је повећано за наведену површину или 8% укупне површине.
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Планирана организација простора у јавној намени ће бити простор који дефинише планирани
саобраћајни коридор са заштитним појасом за изградњу планиране мреже инфрстаруктуре и јано
зеленило.
Комуникације
Планирану комуникацију у порсторном обухвату чине јавне саобраћајне површине, односно
саобраћајнице.
Путни саобраћај
У оквиру границе плана налазе се следећи путни објекти:
- крак петље „Сремска Митровица“државног пута IА реда ознаке А3 (аутопут Е-70),
- државни пут IБ реда ознаке 20; веза са државним путем А3-Сремска Митровица-Богатићдржавна граница са БиХ (гранични прелаз Бадовинци),ИДД број деонице 2171 од чвора 2130 на км
0+000 до чвора 2003 на км 3+235 ( стара ознака државни пут II реда број 103.2),
- државни пут IIА реда ознаке 123; Свилош-Сремска Митровица(веза са државним путем 20,
-општински пут Сремска Митровица – Велики Радинци и
− некатегорисани путеви који гравитирају ка планираној кружној раскрсници.
Државни путеви I и II реда
„Реконструкција раскрснице код наплатне станице „Сремска Митровица“ уз преиспитивање
могућности изградње кружне раскрснице крака саобраћајне петље „Сремска Митровица“ и
државног пута II реда број 103.2, а у циљу повећања безбедност на њој“- План генералне
регулације града Сремска Митровице, Лаћарка и Мачванска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“ број 11/09).
Државни путеви II реда ван насеља
Попречни профил садржи коловоз са једном или две саобраћајне траке по смеру кретања,
аутобуска стајалишта, остале саобраћајне површине, елементе пута и путне објекте.
Код нових деоница јавног пута минимална ширина регулације је 20м.
Ширина заштитног појаса:
− за државне путеве II реда ...................
10 м
Минималне ширине саобраћајне, додатне, ивичне траке и банкине:
−
саобраћајна трака .............................
3,25 м
−
додатна саобраћајна трака ..............
3,00 м
−
банкина ...............................................
1,20 м
−
ивична трака ......................................
0,30 м
Ивичне траке могу бити замењене издигнутим ивичњацима.
Аутобуска стајалишта морају се градити ван коловоза. Унутар регулационог појаса могуће је
вођење бициклистичких и пешачких стаза.
Димензионисање осталих елемената пута треба да омогући безбедан саобраћај за веће брзине, а
најмање за рачунску брзину 60 км/час за државне путеве II реда.
Прикључак прилазног пута на државни пут може се градити уз сагласност управљача јавног пута.
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Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештење или оглашавање (у
даљем тексту: натписи) могу се постављати поред пута на удаљености од 7м мерено са спољне
стране од ивице коловоза.
Планом је предвиђен и сачуван коридор за реконструкцију, односно двострано проширење
коловоза државног пута II реда( нова ознака је државни пут IБ реда ознаке 20) на минимум 7,10
метара(без издигнутих ивичњака), односно 6,50(са издигнутим ивичњацима))- Услови Путева
Србије број:953-20665/13-1, од 25.12.2013.
Саобраћајне и слободне профиле путева, утврдити сходно одредбама Правилника о условима које
са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи пута
(„Сл. Гласник РС ”, бр. 50/2011 од 8.7.2011. године).
Државни пут II реда број 103.2 ( нова ознака:државни пут IБ реда број 20)
Деоница: км 1+860-2+780(петља аутопута)
Планира се увођење обостраних сервисних саобраћајница паралелних са државним путем ради
повезивања постојећих и будућих корисника са ободних парцела. Планирана је реконструкција
раскрснице код наплатне рампе „Сремска Митровица“ уз преиспитивање могућности изградње
кружне раскрснице крака саобраћајне петље „Сремска Митровица“, државног пута IБ реда ознаке
20, државног пута IIА реда ознаке 123; Свилош-Сремска Митровица(веза са државним путем 20) и
општинског пута Сремска Митровица – Велики Радинци.
Унутар планираних комплекса комуникације се обезбеђују интерним саобраћајницама и
манипулативним површинама у зависности од намене комплекса.
1.2.1.

Површине јавне намне

На основу утврђеног режима коришћења простора из дефинисаних правила уређења простора у
границама Плана. Извршена је подела на :
• Земљиште у јавној намени, које обухвата простор од 3,06 ha, и
• Остало грађевинско земљиште, које обухвата простор величине од 7.66 ha.
Разграничење земљишта у јавној намени од осталог земљишта извршено је утврђивањем граница
које одређују регулационе линије планираних саобраћајница.
Новоформиране грађевинске парцеле утврђене су на следећи начин:
• У западној зони – Зони Б формира се приступна саобраћајница поделом парцеле бр. 6936/1,
• У источној зони – ЗОНА С формира се инфраструктурни коридор ирине 17,6м сапајањем
летњег пута 9058/2 и парцеле бр. 6840/7 и делова парцеле са северне стране пута, као и део
парцеле бр. 6840/12 се ставља у јавну намену за потребе изграње приступне собраћајнице за
поделу ЗОНЕ С на С2 и С2 у циљу рационалнијег коришћења земљишта у осталој намени.
• Од дела парцеле 6870/5 се издваја део земљишта за потребе изградње енергетских објеката
у функцију радне зоне.
1.2.2.

Претежна намена земљишта

Остало грађевинско земљиште унутар границе обухвата Плана је неизграђено земљиште,
намењено за изградњу објеката у складу са Законом и наменом ППО-а. Површина од 7,66ha
намењено је за пословно-услужне делатности као претежна намена , али и за рано-комерцијалне и
производне комплексе.
Бр.

Број парцеле

Потес

Начин

Врста
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1

к.о. Сремска
Митрвица
6870/1

коришћења

земљишта

Број 6

Власник

ЛИВАДЕ

њива

остало земљиште

Приватна својина

2

6890/2

ЛИВАДЕ

Некатегорисани пут

остало земљиште

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3

6840/12

ЛИВАДЕ

ЊИВА

Градско грађевинско
земљиште

ПРИВАТНО

4

6936/1

ЛИВАДЕ

ЊИВА

Градско грађевинско
земљиште

ПРИВАТНО

5

6891/2

ЛИВАДЕ

ПУТ МАГИСТРАЛНИ

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

6

6870/5

ЛИВАДЕ

ЊИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

7

6870/2

ЛИВАДЕ

ЊИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

8

6870/3

ЛИВАДЕ

ЊИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

9

6870/6

ЛИВАДЕ

ЊИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
0

6870/7

ЛИВАДЕ

ЊИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1
1

6891/3

ЛИВАДЕ

ЊИВА

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРИВАТНО

1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ

Објекти изграђени у обухвату плана односе се на путну и јавну комуналну инфраструктуру. Путни
објекти су деонице државних путева IА, IБ и IIА реда и део општинског пута Сремска МитровицаВелики Радинци. Од објеката јавне комуналне инфраструктуре евидентирани су водоводна мрежа
ДН 110мм, електроенергетски надземни вод 20кV, МБТС 20/ 0,4кV „Наплатна рампа“, бакарна и
оптичка телекомуникациона мрежа и полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа пречника д63мм.
У оквиру границе плана налазе се следећи јавни путеви:
- крак петље „Сремска Митровица“државног пута IА реда ознаке А3 (аутопут Е-70),
- државни пут IБ реда ознаке 20; веза са државним путем А3-Сремска Митровица-Богатићдржавна граница са БиХ (гранични прелаз Бадовинци),ИДД број деонице 2171 од чвора 2130 на км
0+000 до чвора 2003 на км 3+235 ( стара ознака. државни пут II реда број 103.2),
- државни пут IIА реда ознаке 123; Свилош-Сремска Митровица(веза са државним путем 20,
-општински пут Сремска Митровица – Велики Радинци и
− некатегорисани путеви који гравитирају ка планираној кружној раскрсници.
1.3.1.

Регулација и нивелација јавних површина

1.3.1.1.

План регулације површина јавне намене

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова парцела постојећих парцела
образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу бр. 2 «Планирано стање
саобраћаја, регулације и нивелације јавних површина» у размери 1:500.
Планиране површине јавне намене у обухвату Плана су путни и улични коридори.
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Парцеле планиране за површине јавне намене
Целе парцеле: 9058/4, 6891/6, 9097/2, 6891/5, 6891/4, 6936/3, 9058/2, 6840/7 и 9058/3 у КО Сремска
Митровица.
Делови парцела: 6936/1, 6840/12, 6870/2, 6870/3, 6870/7, 6869 и 6840/11 у КО Сремска Митровица.
Планиране регулационе линије дате су на основу постојећег стања на терену, затечених
имовинско-правних односа и планиране функционалне организације простора. Преломне тачке
регулационих линија дефинисане су у апсолутним координатама са приближним вредностима.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичким приказима,
важи графички приказ, који се усаглашава са подацима преузетим од стране Републичког
геодетског завода.
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План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини 84,90 – 87,50 m.
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Планом нивелације дате су оквирне висине завршног коловозног застора на карактеристичним
местима планираних саобраћајница. Нивелациони план планиране кружне раскрснице и
припадајућих саобраћајних кракова преузима се из усвојене техничке документације(идејног
пројекта) за предметне саобраћајне површине.
При изради пројектне документације за јавне саобраћајне површине, приказане апсолутне коте су
основ за израду техничке документације, од којих се може одступати, уважавајући све стандарде,
правила и нормативе за пројектовање путева.
Простор између саобраћајница и објеката на осталом грађевинском земљишту, уређује се по
правилу тако да кота заштитног тротоара објекта буде виша од нивелете саобраћајнице за око
20сm, увећана за попречни нагиб од 2%.
На површинама јавне намене планиране су следеће интервенције :
• Формирање саобраћајног коридора,
• Изградња планирана кружне раскрснице,
• Изградња планиране инфраструктуре,
• Подизање јавног зеленила.
1.3.2.

Трасе, коридори и капцитети за инфраструктуру

1.3.2.1.

Саобраћајна инфраструктура

Планирано саобраћајно решење, првенствено подразумева, реконструкцију постојеће
четворокраке раскрснице у раскрсницу са кружним током саобраћаја. Овакво решење произилази
из Анализе безбедности саобраћаја на раскрсници пута број 20 и укључења на аутопут број А3 код
Сремске Митровице, урађене од стране МУП РС, Полицијска управа у Сремској Митровици, од
28. 02. 2011., којом је закључено, да је „ у погледу сигурности, анализирана раскрсница је
небезбедна имајући у виду повећану угроженост учесника у саобраћају и повећан ризик од
настанка саобраћајне незгоде...“. Истом анализом, предложена је реконструкција предметне
раскрснице у раскрсницу са кружним током саобраћаја чиме ће се повећати безбедност учесника у
саобраћају.
При изради Плана детаљне регулације радно-комерцијалне зоне Радиначка петља-југ у Сремској
Митровици, одрађен је Идејни пројекат сервисних саобраћајница и кружних раскрсница у
индустријској зони „Радиначка петља“ – југ у Сремској Mитровици, и на исто решење
прибављени су Услови и Сагласност ЈП „Путеви Србије“.
Поред реконструкције поменуте раскрснице, предвиђена је и реконструкција постојећих
некатегорисаних путева, односно пројектоване су сервисне саобраћајнице и њихово саобраћајно
повезивање са планираном кружном раскрсницом. Оваквим саобраћајним решењем омогућиће се
саобраћајни приступ за све парцела у обухвату плана. Планиране сервисне саобраћајнице
паралелне су са државним путем државним путем IБ реда ознаке 20, на просечном осовинском
растојању од 30 до 35 метара у односу сервисних саобраћајница и државног пута и ширине 6,6
метара. Сервисне саобраћајнице дефинисане су Планом генералне регулације града Сремска
Митровице, Лаћарка и Мачванска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ број
11/09), како је у претходном тексту већ наведено.
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У обухвату овог Плана су и путеви категорисани као државни путеви I и II реда, а важећом
Уредбом о категоризацији државних путева путева («Сл. Гласник РС», број 105/2013, од 29.
новембра 2013. године и 119/2013) су измењени правци и ознаке појединих путева, али се услови
у погледу управљања, заштите, одржавања и изградње државних путева нису мењали.
Саобраћајне и слободне профиле путева, утврдити сходно одредбама Правилника о условима које
са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи пута
(„Сл. Гласник РС ”, бр. 50/2011 од 8.7.2011. године).
Прикључак прилазног пута на државни пут може се градити уз сагласност управљача јавног пута.
Изградња објеката и постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу јавних путева,
поред, испод и изнад истих могу се изводити у складу са одредбама Закона ио јавним путевима, уз
претходно прибављене услове и уз сагласност управљача над јавним путем.
Наведена изградња мора се усагласити са одредбама чланова 27.28.29.30.31.32.33. Закона о јавним
путевима („Сл. гласник РС”, бр.101/2005).
Државни путеви II реда ван насеља
(нова ознака: државни пут IIА реда ознаке 123)
Попречни профил садржи коловоз са једном или две саобраћајне траке по смеру кретања,
аутобуска стајалишта, остале саобраћајне површине, елементе пута и путне објекте.
Код нових деоница јавног пута минимална ширина регулације је 20m.
Ширина заштитног појаса за државне путеве II реда је 10 m.
Минималне ширине саобраћајне, додатне, ивичне траке и банкине:
саобраћајна трака .................................3,25 m
додатна саобраћајна трака ....................3,00 m
банкина ...............................................1,20 m
ивична трака ........................................0,30 m
Ивичне траке могу бити замењене издигнутим ивичњацима.
Аутобуска стајалишта морају се градити ван коловоза. Унутар регулационог појаса могуће је
вођење бициклистичких и пешачких стаза.
Димензионисање осталих елемената пута треба да омогући безбедан саобраћај за веће брзине, а
најмање за рачунску брзину 60 км/час за државне путеве II реда.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештење или оглашавање (у
даљем тексту: натписи) могу се постављати поред пута на удаљености од 7м мерено са спољне
стране од ивице коловоза.
Државни пут II реда број 103.2
87

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

12.06.2015.

( нова ознака: државни пут IБ реда број20)
Деоница: км 1+860-2+780(петља аутопута)
Планира се увођење обостраних сервисних саобраћајница паралелних са државним путем ради
повезивања постојећих и будућих корисника са ободних парцела.
Планирана је реконструкција раскрснице код наплатне рампе „Сремска Митровица“ уз
преиспитивање могућности изградње кружне раскрснице крака саобраћајне петље „Сремска
Митровица“, државног пута IБ реда ознаке 20, државног пута IIА реда ознаке 123; СвилошСремска Митровица(веза са државним путем 20) и општинског пута Сремска Митровица – Велики
Радинци.
Дефинисање регулационог појаса Државног пута IБ реда број 20 (Државни пут 2.реда бр.103.2) и
Државног пута IIA реда број 123 (градска обилазница) - деоница у зони петље аутопута Е-70 код
Сремске Митровице (локални назив ''Радиначка петља''), у контексту планиране реализације
Радно-комерцијалне зоне (три блока) подразумева планирање јединственог саобраћајног решења
са елементима:
• Увођење сервисних саобраћајница са обе стране Државног пута IБ реда број 20;
• Основ за формирање саобраћајне матрице је правац постојећег ДП-а и границе обухвата
плана. Планом су предвиђене две сервисне саобраћајнице паралелне са ДП-ем IБ реда број
20, ширине 6,6 m. Ове саобраћајнице обезбеђују саобраћајну повезаност за појединачне
парцеле, источно и западно у односу на ДП. Такође, уводе се и сервисне саобраћајнице на
источној и западној граници обухвата плана, чиме се употпуњује планирана саобраћајна
матрица. Наведене саобраћајнице, односно пројектни елементи коловоза треба да испуне
услове за проходност меродавног возила- камион са приколицом;
• На стационажи ДП IБ реда број 20, км 2+785.00, на месту постојеће четворокраке
раскрснице где се ДП укршта са градском обилазницом Државни пут IIA реда број 123 и
везом ДП IБ реда број 20 и пута до наплатне станице „Сремска Митровица“, планира се
увођење раскрснице са кружним током саобраћаја. Поред постојећих саобраћајница, на
месту планиране кружне раскрснице предвиђени су и саобраћајни прикључци планираних
сервисних саобраћајница. Пројектни елементи ове раскрснице треба да испуне услове за
проходност меродавног возила- камион са приколицом;
• Такође, дефинишу се трасе неопходне секундарне-блоковске путне мреже дуж постојећих
пољских путева, као и опремање простора градским инфраструктурним системима, све са
циљем стварања услова за реализацију појединачних радно-пословних комплекса.
Планом је предвиђен и сачуван коридор за реконструкцију, односно двострано проширење
коловоза државног пута II реда( нова ознака је државни пут IБ реда ознаке 20) на минимум 7,10
метара(без издигнутих ивичњака), односно 6,50(са издигнутим ивичњацима))- Услови Путева
Србије број:953-20665/13-1, од 25.12.2013.
Приступни пут између зона A и C
Саобраћајна матрица употпуњена је новим приступним путем на правцу постојећег земљаног
пута. Овим путем омогућен је непосредан приступ за све локације у североисточном обухвату
плана.
Коловоз је ширине 6,0 метара, са две саобраћајне траке за одвијање двосмерног саобраћаја и
елементима који испуњавају услове за кретање тешких теретних возила.
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Дуж коловоза, уз регулациону линију планирају се пешачке стазе, ширине 1,5m.
1.3.2.2.

Водопривредна инфраструктура

Хидротехничке инсталације које се планирају у оквиру комплекса обухватају:
• водовод (снабдевање и противпожарна хидрантска мрежа),
• кишна канализација,
• фекална канализација.
Приликом изградње саобраћајница неопходно је заштитити постојећу водоводну мрежу или
извршити замену дела водоводне мреже у дужини планиране саобраћајнице, а висину изграђених
шахтова ускладити са котом коловоза или терена.
Водоснабдевање за планиране садржаје оствариће се повезивањем на постојећи водовод ДН
110мм. ПП хидрантска мрежа је недовољног притиска па се при изради техничке документације
морају планирати индивидуална постројења за повишење притиска (хидрофори). Водоводном
мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и водом за заштиту
од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника за објекте који морају да испуне такву врсту
заштите).
Прикључење свих планираних објеката на водоводни систем извешће се према условима и
сагласностима надлежног комуналног предузећа.
Кишна канализација се усклађује са постојећим системом прихватања и одвођења површинских
вода. Постојећи путни објекти изграђени су на насипу са отвореним путним каналима.
Атмосферска канализација може да се гради као затворена, отворена или комбинована. Кишну
канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора,
рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена рационално уклапа у будуће
решење.
На предметној локацији није изграђена фекална канализација, тако да се одвођење отпадних вода
комплекса мора индивидуално решавати преко водонепропусних септичких јама.
Објекти који имају подрумске (подземне) просторије морају бити у потпуности изведене у складу
са свим правилницима и законским одредбама о заштити објеката од подземних вода.
1.3.2.3.

Електроенергетска инфраструктура

Планираним решењем предвиђа се измештање надземног вода (далековода) 20кV, извод „Велики
Радинци“ изградњом кабловског вода 20кV у складу са ситуацијом дефинисаном у условима
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ДОО, Нови Сад; ЕД Сремска Митровица. Измештање (каблирање) дела
трасе надземног вода неопходно је извести у целини, а пре давања услова за изградњу будућих
објеката. Не постоји могућност делимичног(парцијалног) каблирања појединих деоница у оквиру
планираног простора пословно-услужног комплекса.
Поред постојеће трафо станице МБТС 20/ 0,4кV „Наплатна рампа“ која је изграђена у зони
наплатне рампе, планирају се још две МБТС 20/0.4кV, 630кVА, чиме ће се обезбедити услови за
прикључење будућих пословних објеката и за потребе јавног осветљења.
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Телекомуникациона инфраструктура

Планом су предвиђени коридори за телекомуникациону инфраструктуру до планираних објеката у
обухвату плана. Телекумуникацион каблови се по правилу постављају у путним појасевима, а на
основу услова које прописују управљачи путева. Планом су предвиђени нови телекомуникациони
коридори, на подручју које обухвата план, и то од трасе постојеће телекумуникационе
инфраструктуре, до планом предвиђених нових објеката. У зависности од потреба будућих
корисника телекомуникационих услуга, биће могућа реализација кроз бакарну или оптичку
телекомуникациону мрежу.
При изградњи и рњконструкцији путне инфраструктуре, потребно је поставити ПВЦ цеви ø 110мм
на местима укрштања телекомуникационих каблова и коловоза, као и испод осталих саобраћајних
површина са бетонским или асфалтним завршним слојем, како би се избегла накнадна
раскопавања.
Плановима развоја „Телеком Србија“, предвиђено је даље осавремењавање телкомуникационих
чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима.
У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих кабловских водова, као и у циљу
дефинисања услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је пре
почетка израде пројектне документацијеза изградњу, и било каквих радова на предметном
подручју, прибавити сагласност „Телеком Србија“.
1.3.2.5.

Гасоводна инфраструктура

Поред постојеће гасне инфраструктуре, пројектним плановима ЈП „Срем-гас“ предвиђена је
гасивикација, односно изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мрежепречника д40мм за
парцеле јужно од наплатне рампе, тако да постоје услови за прикључење планираних пословних
комлекса на гасну инфраструктуру.
Постојећа полиетиленска дитрибутивна гасна мрежа остаје испод коловоза кружне раскрснице.
При реализацији раскрснице са кружним током саобраћаја, предвидети измештање дистрибутивне
гасне мреже ван коловоза кружне раскрснице.

1.3.2.6.

Обновљиви извори енергије

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење природних ресурса
и коришћење обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра,
хидропотенцијал текућих и стајаћих вода, потенцијал геотермалних вода или паре и енергија из
биомасе (енергија из остатака ратарске и шумске производње, органских отпада).
На основу израђених студија на територији АП Војводине, може се рећи да на простору обухвата
Плана и његовог непосредног окружења, такође постоје природне погодности за коришћење
обновљивих извора енергије.
Основни циљеви развоја обновљивих извора енергије (ОИЕ) су:
- повећање производње електричне енергије из ОИЕ;
- побољшавање квалитета животне средине већим коришћењем ОИЕ;
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- стварање погодног амбијента за примену и инвестирање у ОИЕ (поједностављивање
административних процедура, подршка развоју тржишта за ОИЕ);
- формирање и суфинансирање пилот и демонстрационих постројења примене технологија за
ефикасно коришћење ОИЕ;
- усвајање финансијских механизама за подстицање коришћења енергије из ОИ (пореске и
царинске олакшице, субвенције и др);
- образовање и развијање јавне свести ради подстицања масовнијег коришћења обновљивих
извора енергије;
- поштовању принципа (критеријума) одрживости приликом коришћења ОИЕ;
- учешће биогорива на тржишту;
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих
извора на простору Војводине, с обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског подручја,
односно заступљеност ресурса остатака ратарске и шумске производње.
Коришћење геотермалне енергије за сада је на веома ниском нивоу и поред значајног топлотног
потенцијала. Коришћење топлотних пумпи је врло ефикасна технологија која би се могла
применити на овом подручју.
За тачну оцену оправданости изградње ветрогенератора на потенцијланим локацијама, неопходно
је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра.
Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена подразумева њено
директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или соларних котлова) или
електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна примена соларне енергије
подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије одговарајућим техничким
решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и застакљених површина, примена
одговарајућих материјала итд.)
Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово коришћење.
Поред тога соларну енергију је могуће користити системима као енергент за апсорпционе
расхладне машине, или као допуну класичним системима грејања.
1.3.2.7.

Зелене површине

Акценат ових површина је на испуњењу декоративно-естетске функције, али и санитарнохигијенске (заштита од инсолације, ветра, снижење екстремних температура, смањење негативних
утицаја саобраћаја и индустрије).
На површинама јавне намене планира се углавном декоративно партерно зеленило са травнатим
површинама, због прегледности саобраћаја и због инфраструктурник коридора, при чему се у зони
далековода искључује садња високе вегетације.
У заштитном појасу пута, односно поред јавних путева, дрвеће и засади се подижу тако да не
утичу на прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. У зонама потебне
прегледности забрањена је садња високог зеленила.
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Део постојећих врста дрвећа, који су доброг здравственог стања, се задржавају и композицијски
уклапају у планирано решење. Остале површине око планираних и постојећих објеката, уређују се
у пејсажном стилу, садњом различитих врста лишћара, четинара и шибља.
Избор зеленила делимично се заснива на садњи аутохтоних врста.
1.3.2.8.

Комунална инфраструктура

Водовод
Приликом изградње саобраћајница неопходно је заштитити постојећу водоводну мрежу или
извршити замену дела водоводне мреже у дужини планиране саобраћајнице, а висину изграђених
шахтова ускладити са котом коловоза или терена.
Водоснабдевање за планирани пословни комплекс оствариће се повезивањем на постојећи водовод
ДН 110мм. ПП хидрантска мрежа је недовољног притиска па се при изради техничке
документације морају планирати индивидуална постројења за повишење притиска (хидрофори).
Одвођење отпадних вода
На предметној локацији није изграђена фекална канализација, тако да се одвођење отпадних вода
комплекса мора индивидуално решавати преко водонепропусних септичких јама.
Одвођење отпадних вода из планираних објеката решити изградњом водонепропусне септичке
јаме за сваки појединачни комплекс. Могуће је да сваки комплекс изгради мали уређај за
пречишћавање отпадних вода.
Систем канализационе мреже се планира као сепаратни систем, тј. Раздвајање атмосферских,
санитарно-фекалних и технолошких отпадних вода.
Условно чисте атмосферске воде са кровова и чистих бетонских површина, чији квалитет одговара
II класи воде могу се без пречишћавања- испуштати у атмосферску канализацију. Евентуалне
зауљене отпадне воде се морају третирати на сепаратору уља и таложницима.
Инвестиционо техничка документација се мора урадити у складу са општим концептом
каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града Сремска Митровица
уважавајући законску регулативу која регулише ову област.
Одношење отпада
Одношење отпада са појединачних комплекса вршиће се у складу са важећом градском Одлуком.
Посебан отпад третирати на сопственој локацији у скаладу са прописима за сваку врсту отпада
понаособ.
1.3.2.9.

Водопривредна инфраструктура

Уз западну границу Плана ( Урбанситичка зона В )протеже се канал Пљоштара 1 ( ван обухвата
Плана) чији је корисник ЈВП ''Воде Војводине '' из Новог Сада и пружа се према каналу Чикас са
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Пљоштара 1 који би могли

Низводна – јужна тачка западне границе обухвата Плана
o Стационажа км 1+160;
o Кота пројектованогдна 83,24мнм;
o Кота терена лева обала 85,14мнм;
o Кота терена десна обала 85,32мнм;
o Ширина дна 1,0м;
o Нагиб косине канала 1 : 1,50;
o Кота велике воде 83,99мнм.
Узводна – северна тачка западне границе обухвата плана :
o Стационажа км 1+264;
o Кота пројектованогдна 83,33мнм;
o Кота терена лева обала 85,43мнм;
o Кота терена десна обала 85,66нм;
o Ширина дна 1,0м;
o Нагиб косине канала 1 : 1,50;
o Кота велике воде 84,08мнм.
У поток је забрањено упуштање било какве воде осим атмосферских вода које својим степеном
пречишћености и режимом упуштања морају бити у рангу II категорије водотока.
Неопходно је обезбедити слободан протицајни профил потока- канала, стабилност дна и косина
потока и постојећи водни режим каналске мреже у обухвату радне зоне.
У појасу ширине 7м, који је обезбеђен, са обе стране канала, обезбеђена је проходност за
одржавање канала.
Ниво подземних вода је на око 2,0 – 2,5м испод коте терена.
1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИ
ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Планом су дефинисани услови и могућности прикључивања објеката на
инфраструктуру по утврђеним зонама и у складу са планираним наменама.

комуналну

Основни услови за прикључивање планираних објеката на комуналну инфраструктуру који морају
бити испуњени за издавање локацијске и грађевинске дозволе су:
• приступ на јавну саобраћајну површину,
• прикључење на водоводну инфраструктуру,
• прикључење на електроенергетски систем.

1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
1.5.1.

Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра

1.5.1.1.

Услови и мере заштите природе
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Решењем о условима заштите природе, издатим од стране Покрајинског завода за заштиту
природе, број 03-441/3, од 24.03.2014. дефинисано је да у обухвату Плана нема евидентираних
заштићених подручја.
Концептом озелењавања :
1.Формирати зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном
функцијом, средњег и високог афекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем.
2.Избегавати садњу врста са јестивим плодовима уз саобраћајницу које би привукле животиње и
повећале њихов морталитет.
3.Избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања заштитног
зеленила (списак врста побројан је у Решењу).
Услови заштите природе односе се на заштиту биолошке разноврсности, начини на који се
остварују мере заштите и унапређења врста, њихових популација, природних станишта и
екосистема.
Неопходно је и дефинисање стратегије за спречавање ширења инвазивних врста, а у складу са
важећом Kонвенцијом о биолошкој разноврсности која указује на потребу регулисања или
управљања биолошким ресурсима важним за очување биолошке разноврсности, у оквиру или ван
заштићених подручја, а у циљу њиховог очувања и одрживог развоја. У складу са наведеним:
•
неопходно је подизање високог заштитног зеленила према обрадивим површинама ради
спречавања загађења насеља од еолске ерозије и ношених честица пестицида;
•
спречавати уношење, контролисати и уништавати оне врсте које угрпжавају природне
екосистеме, станишта или аутохтоне врсте.

1.5.1.2.

Заштита непокретних културних добара

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, Сремска Митровица (Завод), је под бројем 56007/13-3, од 05.12.2013. године дао Услове чувања, одржавања и коришћења и мере заштите
археолошког наслеђа.
У простору обухвата плана нема евидентираних археолошких локалитета али су током изградње
аутопута, у непосредној близини предметног простора вршена археолошка истраживања на два
археолошка локалитета:
1. Ливаде, Сремска митровица, стамбена целина насеља из I века;
2. Римска некропола, у зона митровачке петље са 57 скелетно сахрањених и спаљених гробова.
Условима и мерама заштите дефинисано је.
- Археолошки надзор приликом извођења грађевинских и других радова врши стручна служба
Завода, због непосредне близине археолошких локалитета у односу на обухват плана, неопходан је
константан археолошки надзор приликом извођења земљаних радова на предметном подручји;
- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке налазе, извођач
радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод, каом и да предузме мере
да се налаз не уништи и не оштети,
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- Инвеститор је у обавези да обустави радове иуколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете од изузетног значаја;
- Инвеститор је у обавези да обезбеди средства за праћење, истраживање , заштиту и чување
пронађених остатака који уживају претходну заштиту.
1.5.1.3.

Заштита од геолошких појава (земљотрес)

На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса
повратни период од 100 година и 8˚МЦС повратни период од 200
подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите
пројектовања и изградње објеката, које се односе на изградњу објеката
трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS.
1.5.1.4.

интензитета 7˚МЦС за
година. Мере заштите
приликом планирања,
на подручјима могућих

Заштита од поплава-бујичних вода

Обухват Плана налази се у брањеном подручју реке Саве и не налази се у ерозионом подручју.
При пројектовању и изградњи објеката морају се испоштовати сви услови надлежног
водопривредног предузећа који се односе на заштиту мелиорационог подручја, односно водног
подручја на коме се мелиорационим системом за одводњавање и наводњавање уређује водни
режим земљишта и побољшавају услови за његово коришћење.
1.5.1.5.

Заштита од пожара

Условима МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској
Митровици, Одсек за превентивну заштиту, нису дефинисани посебни грађевинско-технички и
технолошки услови за израду предметног плана, већ су наведене мере којих се треба придржавати
по питању обезбеђења капацитета водоводне мреже и норматива за хидрантску мрежу за гашење
пожара. Дефинисани су и стандарди и правилници по којима се морају градити објекти са аспекта
за заштите од пожара.
Размештај објеката извести тако да се онемогући ширење пожара на суседне објекте, а
истовремено планским решењем мора се обезбедит приступ за противпожарна возила до свих
објеката како је дефинисано Законом о заштити од пожара и пратећим правилницима.
1.5.1.6.

Заштита од метеоролошких појава (атмосферско пражњење, олујни ветрови,
град, снежне падавине)

Поред основних мера заштите , примењују се и мере заштите од елементарних непогода
пројектовањем ветрозаштитних шумских и вештачких баријера, громобрана, снегобрана и друго.
За све планиране објекте обавезна је уградња темељног уземљивача и доследно спровођење мера
изједначења потенцијала.
Заштиту објеката од атмосферских пражњења и пренапона атмосферског порекла извести
изградњом класичне громобранске инсталације у виду фарадејевог кавеза или доказати
прорачуном да за поједине објекте није неопходна изградња громобранске инсталације.
1.5.1.7.

Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) и ратних дејстава
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Концепт се заснива на мерама у функцији заштите здравља и живота људи, као и на заштити
природних и створених вредности применом одговарајућих планских и урбанистичких мера, које
се огледају у заштити од пожара , зарушавања објекатаи и слично. Планско решење се заснива на
планирању одговарајућих ширина саобраћајница, индекса заузетости парцеле, размештаја зелених
површина и међусобне удаљености објеката.

1.5.1.8.

Услови и мере енергетске ефикасности изградње

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење и
технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова.
Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних
услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, а све у контексту
одрживог коришћења и очувања природних ресурса.
Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:
- подизањем уличног зеленила;
- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима изложености
сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као компензација
окупираном земљишту;
- сопственом производном енергијом и другим факторима;
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и обновљивих извора
енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или
централизованих система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере:
- пројектовање нових енергетски ефикасних зграда уз поштовање принципа енергетске
ефикасности;
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије
за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света),
заштита од Сунца, природна вентилација и сл.;
- омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или
санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, регулација
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља мерача топлоте и друге мере);
- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха,
влажности и чистоће ваздуха);
- унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета
осветљености);
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Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење
објеката.
1.5.1.9.

Услови за обезбеђење приступачности површинама и објектима јавне намене
лицима са посебним потребама у простору

Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити Правилник о техничким
стандардима приступачности („Службени гласник РС“, број 46/2013).
Пешачке површине, укључујући и пешачке прелазе, места за паркирање возила и остале површине
по којима се крећу особе са инвалидитетом међусобно су повезани у простору и прилагођени за
оријентацију, са максималним нагибима рампи од 5%, а изузетно 8,3%.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске објекте,
треба предвидети уобичајене мере за заштиту што су: изградња интерних рампи на местима где је
то потребно, прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени број паркинг места за
хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
При пројектовању паркиралишта предвидети паркинг места за управно паркирање возила
инвалида у складу са важећим стандардима и правилима.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ПОЈЕДИНАЧНИМ
ЗОНАМА ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ,
ОДНОСНО ВРСТУ И НАМЕНУ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА
У ТИМ ЗОНАМА
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА
У обухвату Плана дозвољена је изградња радно-производних, услужних и комерцијалних објеката
у функцији планиране радне зоне и минимално потребне инфраструктурне мреже и објеката
неопходних за функцонисање појединачних комплекса у јединственој радној зони.
У обухвату Плана, односно планираној радној зони дозвољена је изградња само оних објеката који
су компатибилни непосредном окружењу и путној привреди.
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА
У обухвату Плана није дозвољена изградња стамбених објеката, нити било којих других објеката
који нису компатибилни претежној намени. Становање у планираним комплексима је могуће само
као пратећа намена – стан за чувара. Није дозвољена изградња објеката који производе било какав
штетан утицај пре свега на саму локацију али ни на становништво из непосредног окружења, као и
штетан утицај на животну средину и објекте културне баштине.
2.1.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМНЕ

2.1.1.1.

Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
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Основ за изградњу јавне саобраћајне инфраструктуре дефинисан је ситуационо-нивелационим
решењем и карактеристичним попречним профилом.
Планиарним решењем предвиђена је изградња саобраћајница, ширине коловоза 5,0m, при чему је
завршни слој код планиране источне саобраћајнице од тврдог материјала. Уз обе ивице коловоза
планиране су путне банкине ширине 1,5m са попречни нагибом од минимум 4%. Техничким
решењем мора се на одговарајући начин решити одвођење атмосферских вода за све попречне
профиле пута.
2.1.1.2.

Правила грађења мреже и објеката комуналне инфраструктуре

Водовод
У циљу повезивања планираних комплекса на постојећу јавну водоводну мрежу, а према
техничким услови продужења мреже важећим прописима и стандардима.
На планираним комплексима неопходно је предвидети хидрантску мрежу.
Атмосферске отпадне воде
Одвођење атмосферских вода са планираних парцела тј. будућих манипулативних платоа,
саобраћајница и стаза планира се изградњом зацевљене атмосферске канализације која путем
сливника, ревизионих окана и цеви треба да прихвата атмосферске воде и најкраћим путем одведе
до планираног путног канала.
Све евентуално зауљене атмосферске воде се пре испуштања у планирани путни канал морају
одвести на сепаратор уља и масти и тако пречишћене се упуштати у канал.
Одвођење отпадних вода - канализација
На планираним комплексима се очекује минимална појава отпадних санитарно-фекалних вода.
Воде се могу одлагати у воднепропусне септичке јаме. Отпадне воде из производње такође се могу
одводити у санитарне водонепропусне септичке јаме, али је могућа и примена, уколико је
количина, воде могу третирати у пречистачима отпадних вода за појединачни комплекс.
Противпожарна мрежа не постоји у насељу, а планирана заштита од пожара третира се као за
пољопривредне површина и насеља руралног карактера.
2.1.1.3.

Правила за изградњу мреже објеката електроенергетске инфраструктуре

Електроенергетска инфраструктура
У заштитној зони далековода 20 kV минимално 5м обострано, забрањена је градња објеката.
Евентуална изградња планираних садржаја условљена је Техничким прописима за изградњу
надземних ел.енергетских водова (Сл.лист СФРЈ бр. 65/88) и за то је неопходна сагласност
власника далековода.
Електроенергетска мрежа
Општа правила изградње :
•
МБО и ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и планираних објеката.
•
ТС се могу градити и унутар објекта као посебне просторије. Капацитет ТС треба да буде
од 1.000 kVA.
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•
ТС по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама у јавној намени.
•
Планирану 20kV мрежу у радним зонама градити подземно електричним кабловским
водовима.
•
Мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама у јавној намени.
Нисконапонску мрежу градити подземно, подземним кабловским водовима. ТС по правилу
градити на сопственим парцелама или на парцелама земљишта у јавној намени.
Јавну расвету поставити на челичне цевасте стубове стубове. ЈР саобраћаница мора бити на
вишим стубовима, а детаље као што су број стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити
главним пројектом у складу са условима надлежног Југословенског комитета за осветљење.
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама према
важећим законским прописима.
Услови за изградњу електроенергетске мреже
Електроенергетска мрежа и објекти граде се
законским прописима.

у складу са главним пројектом према важећим

Услови за изградњу Трафостанице 20/0,4кВ
•
ТС градити као МБТС или зидану ТС. Минимална удаљеност енергетског трансформатора
од суседних објеката је 3.0m ;
•
ТС у склопу објекта мора задовољити прописе ''Правилника о техничким нормативима за
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;
•
ТС градити за напонски ниво x/20 kV.
•
Локација ТС мора бити између планираног МБО и далековода 20 kV;
•
Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;
•
обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога);
•
ТС мора имати што мањи утицај на животну средину ( бука).
Услови за подземну ел.мрежу
•
дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0.70m, односно 0.90m за каблове
20kV;
•
ел.мрежу полагати на милималном растојању од 0.5m од темеља објеката и 1.0m од
коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
•
укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем
кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално
избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода. Дубина између горње ивице кабловске
канализације и површине пута је минимално 0.80m;
•
међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног
оптерећења, а минимално растојање је 0.07m код паралелног вођења и минимално 0.2m код
укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења
тако и код укрштања;
•
код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је
0.50m за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 35kV.
•
растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима несме бити мање од
0.50m; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30о по
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могућству што ближе 90о, а ван насеља минимални угао од 45о. По правилу електроенергетски
кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.
•
није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водовоних
и канализационих цеви.
•
хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално
0.5m за каблове 20kV, односно 0.4m за остале каблове.
•
вертикални размак ел.енергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом
цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0.4m за каблове 35kV или
минимално 0.3m за остале каблове.
•
у ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно
размаке, ел.кабл се провлачи кроз заштитну цев.
•
није дозвољено паралелено полагање ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви.
•
размак између ел.каблова и и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним
местима је минимално 0.80m, а изван насеља 1.2m. У ситуацијама када су просторни услови
неадекватни ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном расојању 0.30m, дужина
цеви мора бити најмање 2.0m са обе стране укрштања или целом дужином паралелног вођења.
2.1.1.4.

Правила за изградњу мреже објеката телеконуникационе инфраструктуре

Комуникациони системи
•
ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода,
•
минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80m,
•
ТТ мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЈГЗ.
•
ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на минималном
одстојању од регулационе линије 0,50m,
•
код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања
мора бити 900,
•
код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV
минимално одстојање мора бити 0,50m,
•
код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално
одстојање мора бити 1,0m,
•
код укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 0,50m
изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 900 а минимално 300, а ван насеља
минимално 450; у случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се
провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,300,
•
код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом минимално
растојање мора бити 1,0m, а код укрштања минимално растојање је 0,50m а угао укрштања што
ближи 900,
•
ТТ каблове који служе искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању
који се прорачуном покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20m.
Мобилна телефонија
Код пројектовања и изградње Објекта мобилне телефоније обавезно је поштовање и примена свих
важећих техничких прописа и норматива из ове области.
КДС
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Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у ком се поставља и мрежа тт инсталација и
електроинсталација – подземно или надземно. У изградњи нове инфраструктурне мреже на
простору ЈГЗ улица обавезно је полагање окитен црева за полагање кабловских водова.
2.1.1.5.

Правила за озелењавање јавних површина

Озелењавање јавних зелених површина, односно планирано формирање дрвореда у коридорима
планираних саобраћајница врши се у складу прописаних стандарда о међуодносима планираних
траса у путном појасу. Јавне зелене површине у коридору канала, односно каналском земљишту
морају бити ускађена са важећим прописима о одржавању инспекцијских стаза.
Озелењавање појединачних комплекса предвиђено у смислу обавезујућег процента
озелењеностикроз правила уређења.
2.1.6.

2.1.6.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ

Општа правила за изградњу објеката

На графичким приказима дефинисане су удаљености грађевинских линија у односу на
регулационе линије и максималне спратности објеката, односно максималне висине објеката
унутар појединих зона.
Архитектонско-естетско решење објеката у радно комерцијалној зони мора бити пројектовано за
конкретну намену и примерено непосредном окружењу (Град Сремска Митровица), савременом
начину живота и захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних
савремених и квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Парцеле се по правилу могу ограђивати транспарентном оградом осим ако за конкретне
комплексе не постоје посебни услови који су од утицаја на врсту ограђивања. Ограда се поставља
по регулационој линији али може да се изврши постављање ограде и на грађевинској линији у
ситуацијама када се простор између регулационе и грађевинске линије оставља за слободно
уређење.
На правцима инфраструктурних објеката и у њиховој непосредној заштитној зони није дозвољена
изградња објеката високоградње али се могу градити објекти нискоградње као што су саобраћајне
површине и сл.
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од
компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између
комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду Процене утицаја на животну
средину, у односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите.
Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и функционисање свих делова
комплекса.
Изградњу објеката треба да прати и изградња неопходних саобраћајних површина, у првом реду,
потребно је обезбедити одређен број паркинг места у оквиру парцеле на којој се гради или према
датим нормативима. Неопходан паркинг и приступне саобраћајнице морају се обезбедити
истовремено са изградњом објекта.
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Критеријуми за одређивање потребног броја паркинг места је, да се мора обезбедити минимум
једно паркинг на сваких 100м2 збира нето површине радно-пословног простора.
Објекти за које је прописано да се врши процена утицаја на животну средину морају, уз осталу
документацију, да имају и процену утицаја на животну средину.
Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити Правилник о техничким
стандардима приступачности („Службени гласник РС“, број 46/2013).
2.1.6.2. Посебна правила за изградњу објеката
2.1.6.2.1. Привредни комплекси и објекти- ЗОНА А
Основна правила уређења, коришћења и заштите за привредне комплексе дефинишу се обавезном
израдом Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонско решење планиране градње са
посебном акцентом на решење везе са јавном површином – путем у саобраћајном и управноправном смислу.
Планира се да простор привредних комплекса буде чисто пословне намене (нема становања).
Намене објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну средину, природне и створене
вредности.
Планиране су следеће намене:
• продаја,
• услужне делатности,
• прерада,
• производња,
• складишни простори,
• дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 2,2.
Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7 или 70%.
Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се утврђују
обавезном површином комплекса не мањом од 0.2ha и ширином фронта парцеле према јавној
површини-путу не мањом од 30м.
Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини комплекса:
минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5ha - 30%, за комплексе 1-5ha 25%, за комплексе 0.2-1ha - 20%, од чега компактна пошумљена површина износи минимално
пола од укупног зеленила.
Уз саобраћајнице планиране у радно комерцијалној зони важи обавезна грађевинска линија на 5м
од регулације саобраћајнице, односно у складу са пратећим графичким приказима .
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Уколико парцела има приступ на две или више основних саобраћајница обавезна је грађевинска
линија према саобраћајници вишег ранга, ако је парцела на углу, обе грађевинске линије су
обавезне.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине.
Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који
није непосредно окренут потенцијалним корисницима.
Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање од
5м, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4м.
За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18м, односно 24м за
поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП
под објектом.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни
стубови.Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија.
Дозвољена висина за рекламне стубове је 30м, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и
већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30м неопходно је прибавити
мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.Овакви
посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не ометају
значајно сагледивост објеката.
Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.
Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
2.1.6.2.2. Зона мешовите изградње радно-пословних комплека и објеката компатибилних
стамбеном окружењу- ЗОНА B
У оквиру ове зоне могуће је формирање подцелина радних, комерцијалних, радно-комерцијалних
и осталих садржаја, компатибилних стамбеном окружењу, који се сходно захтевима тржишта могу
парцелисати или препарцелисати.
У оквиру зоне могућа је изградња следећих садржаја:
• пословно–управљачки системи (пословно-административни
садржајима),
• продајни простори (савремени трговински центри),
• смештајно-услужне делатности,
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• помоћне и сервисне службе (царински терминали, складишта, технички прегледи возила...),
• техничка служба (сервиси, снабдевање горивом, прање возила...).
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничкотехнолошког радног процеса и задовољавања прописаних услова заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката.
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене изградњи у радно-комерцијалној зони, су да
величина парцеле мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним
радним или комерцијалним процесом, уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и
степена заузетости земљишта.
Површина новоформиране грађевинске парцеле износи минимално 1000м², са ширином уличног
фронта минимално 30м.
Грађевинска линија у односу на регулациону одмакнута је мин. 5м, односно у складу са пратећим
графичким приказима.
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле износи 5м. Евентуално је дозвољена
удаљеност од 1м под условом да су задовољени услови противпожарне заштите тј. да је међусобни
размак између објеката на две суседне парцеле већи од 5м, односно већи од половине висине
вишег објекта.
Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 2,1.
Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7 или 70%.
Минимална површина под зеленилом је 30%.
Највећа дозвољена спратност:
• комерцијални објекти су максималне спратности П+2+Пк,
• радни објекти - П+1, и веће у изузетним случајевима када то захтева технолошки процес
производње,
• складишни - П+1,
• помоћни објекти - П+0.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0м тј. за ширину дилатационе
разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим
да не може бити мањи од 5м.
2.1.6.2.3. Привредно технолошке зоне, комплекси и објекти - ЗОНЕ C1 и C2
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Планира се да простор радно-комерцијалне зоне буде чисто пословне намене (нема становања).
Намене објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну средину, природне и створене
вредности.
Планиране су следеће намене:
• продаја,
• услужне делатности,
• прерада,
• производња,
• складишни простори,
• дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је планом
предвиђено.
Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 2,2.
Максимални дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7 или 70%.
Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се утврђују
обавезном површином комплекса не мањом од 0.2ha и ширином уличног фронта парцеле не
мањом од 30м, изузев постојећих комплекса.
Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини комплекса:
минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5ha - 30%, за комплексе 1-5ha 25%, за комплексе 0.2-1ha - 20%, од чега компактна пошумљена површина износи минимално
пола од укупног зеленила.
Уз саобраћајнице планиране у радно комерцијалној зони важи обавезна грађевинска линија на 5м
од регулације саобраћајнице, односно у складу са пратећим графичким приказима.
Уколико парцела има приступ на две или више основних саобраћајница обавезна је грађевинска
линија према саобраћајници вишег ранга, ако је парцела на углу, обе грађевинске линије су
обавезне.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине.
Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који
није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је изградња више објеката на
парцели.
Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање од
5м, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.
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Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4м.
За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18м, односно 24м за
поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП
под објектом.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни
стубови.Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија.
Дозвољена висина за рекламне стубове је 30м, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и
већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30м неопходно је прибавити
мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. Овакви
посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не ометају
значајно сагледивост објеката.
Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.
Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
2.1.6.2.4. Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање возила
Планским решењем предвиђена је саобраћајна матрица којом се испуњавају услови за директан
приступ на јавну саобраћајну инфраструктуру за сваку зону, а у оквиру њих и за сваку
појединачну парцелу.
Приликом израде урбанистичко-техничких докумената, неопходно је прибавити услове за
саобраћајни прикључак од управљача пута на који се предвиђа саобраћајно повезивање за
појединачну локацију.
Критеријум за површине за паркирање возила, дефинисан је у тачки 2.1.6.1.. Општа правила за
изградњу објеката.
2.2. Правила парцелације и препарцелације и исправка
Правила парцелације за грађевинске парцеле комплекса планиране радне зоне условљена су пре
свега постојећим стањем.
Парцелацијом и препарцелацијом постојећих парцела може се формирати :
• Парцела за дефинисање трасе планиране саобраћајнице,
• Низ парцела за појединачне радне комплексе у складу са поделом на ЗОНЕ А, В и С (
односно С1 и С2 ), али је могуће формирати и мање парцеле у складу са потребом
инвеститора и урбанистичким параметром који дефинише минималну парцелу.
2.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
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Грађевинске линије унутар појединачних комплекса су скуп линија на које се лоцирају
архитектонски објекти у односу на регулационе линије и границе парцела бочних суседа, као и
међусобна растојања објеката у комплексу.
Простор између успостављених грађевинских линија је простор за изградњу у складу са
просторним параметрима.
Лоцирање објеката у појединачним радним комплексима ће зависити од намене, а биће регулисано
кроз спровођење (идејног решења и организације простора).
Уз планирану саобраћајницу некатегорисани пут важи обавезна грађевинска линија на мин.5,0м од
регулационе линије.
Условима регулације дефинишу се регулационе линије и грађевинске линије, одваја се
земљиште за јавне намене од осталог.
Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине у оквиру јавног
грађевинског земљишта и површине у оквиру осталог грађевинског земљишта.
Јавни или урбани простор дефинисан је: регулационим линијама блокова које га окружују и
елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор (објектима на парцелама уз
регулациону линију).
Регулационе линије су постављене тако да обезбеде несметано функционисање саобраћаја, и да у
простору улице укључе поред саобраћајница и тротоара, бициклистичке стазе, улично
зеленило, расвету, инфраструктуру, и канале за пријем атмосферских вода и мелиорацију
терена.
Грађевинска линија утврђена је овим планом у односу на регулациону линију и представља
линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се гради објекат.
Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази нивелација простора
за изградњу објеката.
Висинске коте на раскрсницама су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака.
Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити кроз спровођење овог
Плана, израду урбанистичких пројеката и израду техничке документације.
Висинска регулација је дефинисана означеном спратношћу, односно висином објеката по
целинама и то као максимална вредност, где се један ниво рачуна са просечном спратношћу од
3.5м - 4 м.

2.4.

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ИЛИ ИЗГРАЂЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Градња објеката у радном комплексу ограничена је степеном заузетости од 70% и индексом
изграђености 2,10. Највеће дозвољене вредности индекса изграђености и степена заузетости се не
могу прекорачити, а могу се реализовати мање вредности. У степен заузетости парцеле
урачунавају се простори нискоградње у функцији технолошког процеса комплекса.
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НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА ВИСИНА ИЛИ СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:
− Производно услужни објекти П+0 или П+1,
− складишни простори П+0, евентуално П+1,
− помоћни објекти П+0.
Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа дозвољена висина
објеката.
За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18m, односно 24m за
поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП
под објектом.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни стубови.
Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина за рекламне
стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према
технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је прибавити мишљење и сагласност
институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.
Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не
ометају значајно сагледивост објеката.
2.6.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ

Складишни и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није непосредно
окренут потенцијалним корисницима.
Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је
саграђен главни пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари,
цистерне за воду и сл.) организују се у простору који није непосредно окренут потенцијалним
корисницима.
Планирани објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња радних објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за ширину
дилатационе разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако
су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим
да не може бити мањи од 5.0 м.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4.0m.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко земљишта у јавној намени (јавних површина).
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Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2.2 м. Ограда на регулационој линији мора бити
транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0.3 м, а код комбинације пуне и
транспарентне пуни део не може бити виши од 1.0 м. На огради оставити простор за пролаз мањих
животиња до величине степског ракуна.
Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да
висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Заштита суседних објеката:
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру парцеле.
Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта:
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. Планирани
објекти морају бити усклађени са захтевима конкретне намене објекат, а пословни објекти унутар
комплекса у складу са трационалном градњом у сремском фрушкогорским насељима.
2.7.

УСЛОВИ НАЧИНА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

За све појединачне комплексе мора се обезбедити приступни део на земљишту у јавној намени.
У појединачним комплексима обезбеђују се интерном мрежом саобраћајница и манипулативних
површина услови за кретање радних возила и машина као и возила посетилаца комплекса.
Простор за паркирање возила запослених и посетилаца ес мора организовати у оквиру сопствене
парцеле – комплекса.
2.8.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА
ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Услед атрактивне локације, улазно излазни положај у/из Града Сремска Митровица, наплатна
рампа, аутопут, и слично, као и специфичности планираних садржаја чија намена није конкретно
дефинисана, а чији корисник није познат, обавезна је израда урбанистичког пројеката којим би се
дефинисали појединачни садржаји у планираним зонама на дефинисаној грађевинској парцели.
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Овај План детаљне регулације представља правни и урбанистички основ за израду
урбанистичког пројекта архитектонске разраде, пројеката парцелације и препарцелације и
издавање информација о локацији и локацијске дозволе, у складу са важећим Законом о
планирању и изградњи и Правилником о садржини , начину и поступку израде планских
докумената и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.
Ради
ефикаснијег
препарцелације за :

спровођења

Плана,

неопходна је израда пројекта парцелације и

− Формирање инфратсуктурног, односно саобраћајног коридора пута, деонице пута која је у
обухвату плана, а за формирање приступне саобраћајнице;
− Формирање појединачних комплекса по захтеву инветситора.
Информација о локацији представља правни основ за издавање одобрења за изградњу и
израду техничке документације.
Информација о локацији се издаје за :
− појединачну парцелу за градњу-постављање објеката,
− појединачну деоницу саобраћајнице, односно дела мреже инфраструктуре .
За све блокове и појединачне комплексе неопходна је израда пројеката парцелације и
препарцелације којим би се дефинисале парцеле за земљиште у јавној намени и осталог
грађевинског земљишта, тако и тачна организација појединачних парцела – комплекса, сходно
захтевима појединачних инвеститора.
Издавање локацијске дозволе и израда урбанистичког пројекта за појединачну грађевинску
парцелу на осталом грађевинском земљишту, може да се спроведе, тек након формирања
појединачне грађевинске парцеле, без делова парцеле предвиђених за јаву намену.
2.9.

ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

Планом је предвиђена могућност етапне реализације планских поставки.
Планирани кабловски вод 20kV се у складу са условима надлежне ЕД не може каблирати
парцијално већ се мора извршити потпуна изградња електромреже у обухвату Плана.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 12.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ЈАРКУ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације проширења гробља у Јарку,
Град Сремска Митровица (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског подручја ( прелиминарна ) заузима простор око
11,14ha. У обухвату плана су следеће парцеле: 1297 постојеће гробље, 1298/3, 1298/1, 1298/2,
1296/1, 1296/2, 1293/2, 1294, 1293, 1292, 1291, 1290, 1298, 1288/1, 1288/2, 1288/41291, 1294/2,
1293/1, 1296/3, 1296/3,1298/1, 1298/2, 1268 некатегорисани пут.
Граница обухвата плана иде западном страном државног пута Iб реда бр 21 (улица
Гробљанска), затим источном страном некатегорисаног пута (парц.бр. 1268 ), северном страном
канала Јарачка Јарчина.
Члан 3.
Услови и смернице за израду Плана детаљне регулације дати су Просторним планом
Општине Сремска Митровица (''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.9/2009).
Планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за све комуналне
објекте, па и за планиранa проширењa постојећих гробаља. Изградња гробља подразумева и
изградњу гробљанских капела, ограђивање гробља и опремање свом неопходном
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инфраструктуром. Просторним планом су дати услови за грађење гробља и свих садржаја у њему,
тако да 60% простора буде за сахрањивање, а 40% остали садржаји.
План детаљне регулације израђује се на овереном катстарско-топографском плану, а
прбавља се и одговарајућа копија плана и извод из листа непокретности.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора заснивају се на уређењу
простора у обухвату плана, на начелима одрживог развоја и рационалном коришћењу земљишта,
очувању обичаја и традиције и очувању специфичности предела.
Члан 5.
Визија изградње новог насељског гробља је опремање насеља Јарак савременим
комуналним комплексом за решавање проблема сахрањивања.
Циљ доношења плана је стварање планског основа за реализацију планских поставки
Просторног плана Општине Сремска Митровица (''Службени лист Града Сремска Митровица '',
бр.9/2009, ), односно решавање комуналног проблема – сахрањивања у насељу Јарак. Доношењем
урбанистичког плана за формирање јединственог комплекса насељског гробља створили би се
услови – плански основ за прибављање земљишта у јавну намену на ком би се градили објекти
који чине комплекс гробља, изградњу гробљанске капеле, али и неопходна инфраструктура.
Циљ доношења плана је постизање рационалне организације и уређења комуналне намене у
оквиру планског подручја, усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у
располагању природним и створеним вредностима и потребама социјалног и економског развоја
насеља.
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева да
ће се проширење гробља са постојећим гробљем формирати као јединствени комплекс.
Концепција планирања заснива се на реализацији планских садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова надлежних институција, како у обухвату плана тако и у
утицајном подручју са основним принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности
у простору и заштите животне средине.
Члан 7.
Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације износи шест месеци од дана доношења ове
Одлуке.
Члан 8.
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се у буџету, или из других извора,
у складу са законом. Оквирна финансијска средства потребна за израду плана су око 4300 бодова
(1 бод = 1Е) или 528 900,оо динара на дан 20.01.2015.
Члан 9.
После доношења ове одлуке организоваће се рани јавни увид у трајању од 15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу Града.
Излагање материјала на рани јавни увид обавиће се у згради градске куће Града Сремска
Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици и на званичном порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре подношења органу надлежном за његово доношење,
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид у згради градске куће Града Сремска
Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици.
Излагање предлога Плана детаљне регулације на јавни увид оглашава се у дневном и
локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања предлога Плана
детаљне регулације на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе на предлог Плана детаљне регулације, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Решење да се за Плана детаљне регулације проширења гробља у
Јарку, Град Сремска Митровица не израђује стратешка процена утицаја на животну средину број:
501 – 62/2015 – VI, донето од стране Градске управе за урбанизам, комуналне и испекцијске
послове Града Сремска Митровица.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 350-77/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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84.

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број:
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној12.06.2015.године донела је

ОДЛУКУ

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКА,
ЗМАЈ ЈОВИНА И СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације просторног блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина и Светог Димитрија, Град Сремска Митровица, ( у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
дела.

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
А ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. УВОД
1.1.Основ и разлог израде Плана детаљне регулације
1.2. Основни програмски елементи
1.3. Правни и плански основ за израду Плана детаљне регулације
1.4. Циљ доношења Плана детаљне регулације
2. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
2.1. Опис границе обухвата плана
2.2. Попис постојећих парцела у обухвату плана
3. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА СА
ОКРУЖЕЊЕМ
3.1. Однос подручја плана са окружењем
3.1.1. Шире окружење – планска документација од утицаја на подручје
обухвата плана
3.1.2. Непосредно окружење
3.2. Развој обухваћеног подручја
4. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
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5. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
5.1. Постојећи начин коришћења земљишта
5.1.1. Подела простора на урбанистичке целине према урбанистичким
показатељима и другим показатељима
5.1.2. Подела простора на урбанистичке зоне према урбанистичким показатељима и
другим карактеристикама
5.1.3. Биланс постојеће намене површина
5.2. Постојећа намена површина
5.3. Постојеће стање инфраструктуре
5.3.1. Саобраћајна мрежа и објекти
5.3.2. Комунална инфраструктура
5.3.3. Електроенергетска инфраструктура
5.3.4. Телекомуникациона мрежа
5.3.5. Гасоводна инфраструктура
5.3.6. Топловодна инфраструктура
5.3.7. Зелене површине
5.4. Стање животне средине
5.5. Евидентирана и заштићена културна добра
5.6. Оцена расположивих подлога
6. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Б ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1.1. Подела на грађевинске целине - блокове
1.2. Биланс површина планираних зона и целина – нумерички показатељи
1.3. Биланс површина према планираној намени – нумерички показатељи
1.4. Зоне могуће изградње објеката у границама блока
1.5. Намена објеката чија је изградња забрањена по појединачним зонама
2. РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.1. План регулације површина са јавном наменом
2.2. Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене
2.3. Биланс површина према плану регулације и парцелације
2.4. Попис парцела са планираном јавном наменом
2.5. Локације јавних објекта (постојеће и планиране)
2.6. Правила парцелације и препарцелације површина са јавном наменом
2.7. Локације за које се обавезно израђује Урбанистички пројекат
3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.1. Саобраћајна инфраструктура
3.1.1. Општа правила
3.1.2. Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних
површина
i.
Регулација и нивелација јавних површина
3.2.Зелене површине
3.2.1. Општа правила
3.2.2. Принципи озелењавања улица
3.2.3. Принципи озелењавања стамбеног блока
3.3. Водна и канализациона инфраструктура
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3.4. Енергетска инфраструктура
3.4.1. Електроенергетски систем
3.4.2. Топловодни систем
3.4.3. Гасоводни систем
3.4.4. Обновљиви извори енергије
3.5. Телекомуникациона инфраструктура
3.6. Комунална инфраструктура
3.7. Степен комуналне опремљености по целинама или зонама планског документа ,
који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
4.1. Заштита градитељског наслеђа
4.2. Општи и посебни услови заштите животне средине
4.3. Општи и посебни услови и мере приступачности особама са инвалидитетом
4.4. Општи и посебни услови и мера заштите од пожара, елементарних
непогода,
техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
4.5. Мере заштите од елементарних непогода
4.5.1. Заштита од земљотреса
4.5.2. Заштита од удара грома
4.5.3. Заштита од поплава
4.6. Мере енергетске ефикасности
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ
2.1. Урбанистички показатељи
2.2. Становање и стамбено ткиво
3. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.1. Услови за образовање грађевинске парцеле за изградњу стамбених и стамбенопословних објеката
3.2. Минимална и максимална површина грађевинске парцеле стамбене и стамбенопословне објекте
3.3. Грађевинска линија
4. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. Планиране претежне и компатибилне намене
4.2. Правила грађења за парцеле
4.3. Правила грађења за зграде
4.4. Надзиђивање и доградња објекта
4.5. Помоћни објекти – правила градње
5. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЕ ЛОКАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
6.1. Правила грађења саобраћајних површина
6.1.1. Општа правила
6.1.2. Колски и пешачки прилази до парцеле
6.1.3. Нивелација на осталом грађевинском земљишту
6.1.4. Услови приступачности особама инвалидитетом, деци и старим особама
6.2. Правила озелењавања унутар блока
6.3 Водна инфраструктура
6.3.1. Правила грађења водне инфраструктуре
6.3.2. Одвођење вода – правила градње мреже фекалне канализације и атмосверске
канализације
6.4. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
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6.5. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре – ТТ
мрежа
6.6. Правила за изградњу мреже и објеката топловода
6.7. Правила за изградњу мреже и објеката гасовода
6.8. Обновљиви извори енергије
7. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
8. ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ ОД НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАФИЧКИ ДЕО
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. НАМЕНА ПОВРШИНА И СВОЈИНСКА СТРУКТУРА СА ФУНКЦИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПРОСТОРА
ПЛАНСКА РЕШЕЊА
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
3А ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
3Б ПЛАНИРАНА НАМЕНА ОБЈЕКАТА
4. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ
5. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА
7. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 3.
Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет
примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“ - као обрађивач плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава ЈП „Дирекција
за изградњу Града Сремска Митровица“, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска
Митроваца.
Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за
спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизм.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се
Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.
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Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам,
комуналне и испекцијске послове Града Сремска Митровица.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације блока између улица Трг Светог Димитрија, Арсенија Чарнојевића Кузминске и ПСЦ
„ПИНКИ“ у Сремској Митровици („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 8 /2011).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 350-97/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКЕ, ЗМАЈ ЈОВИНЕ И СВЕТОГ ДИМИТРИЈА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

А ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1. УВОД

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'', бр.132/2014-3) члан 130. урбанистички план за који је донета Одлука о изради могу се
окончати по Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- испр,
64/2010. – одлука УС и 24/2011. 121/2012, 43/2013– одлука УС и 50/2013. – одлука УС – одлука УС
и 54/2013. и 132/2014.).
У складу са чланом 27 и 28, у складу са Одлуком Скупштине Града Сремска Митровица
(бр.350-135/2013-I од 30.09.2013., обрађивач плана ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКА, ЗМАЈ ЈОВИНА И СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ( у даљем текту : Плана ), а у свему у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.31/2010., 69/2010.
и 16/2011.).
1.1. Основ и разлог израде плана детаљне регулације
Основни мотив израде Плана је дефинисање конкретних нових урбаних садржаја, правила
регулације и градње у обухвату плана и одговарајућег саобраћајног решења, а према већ
формираним урбанистичким целинама: Централна урбанистичка целина – јавни садржаји; Северна
урбанистичка целина – насеље вишепородичног становања П+4+Пк у окружењу простора у јавној
намени и Западна урбанистичка целина породичног станова на припадајућим парцелама са
простором регулационог појаса ул.Кузминске. Наведене урбанистичке целине предметног блока
су детерминисане у Плану Генералне регулације града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице, (''Сл. лист Града Сремске Митровице'' бр.11/2009).
Простор обухвата плана својим положајем и садржајем представља један од најважнијих
централних простора града Сремске Митровице и био је тема више урбанистичких планова у
другој половини 20-тог века на основу којих је и реализован достигнути ниво урбаног развоја који
се огледа у реализованим комплексима три школе, пословно-спортском центру (у даљем тексту
ПСЦ ) са халом спортова, тргом и паркингом и насељу вишепородично становања са 11 објеката
П+4+Пк и пратећим просторима. У свим досадашњим урбанистичким плановима планирана је
изградња атлетског стадиона са 400 метарском стазом и пратећим просторима али до његове
реализације није дошло, те се исказала потреба за израдом новог плана са новим концептом
уређења.
(Градски Атлетски стадион је изграђен 2006.г. на новој локацији -парк КПД ).
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Важећим ПДР-ом из 2011.год. – ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТРГ СВЕТОГ
ДИМИТРИЈА, АЛЕКСАНДРА ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКЕ И ПСЦ ''ПИНКИ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ( ''Сл.лист Града Сремска Митровица'', бр. 8/2011) у обухвату плана се нашао само
сверни део предметног блока. Циљ израде план је био решавање тада актуелне проблематике
утврђивање нових правила регулације, уређења и градње за планиране вишепородичне објекте.
1.2. Основни програмски елементи
Новонастале потребе Града за урбаним активностима и изградњом у простору обухвата овог
плана, наметнуле су потребу планирања следећих садржаја:
У Централној урбанистичкој целини планира се изградња јавних садржаја две спортске хале са
базеном односно универзалним тереном, објекта мини хостела за потребе смештаја гостујућих
спортских екипа, простор за 2 универзална терена за постојеће школе. Такође дефинише се и
резервише простор за будући школски ообјекат односно објекат културе или објекат спорта са
пратећим просторима.
У Северној урбанистичкој целини – насеље вишепородичног становања планира се реализација 4
нова објекта вишепородичног становања П+4 у условима урбане обнове – замене породичног
становања вишепородичним објектима П+4. Такође се планира формирање насељског парка и
изградња објекта за снабдевање (трговина) који је компатибилан стамбеном окружењу са
подземном гаражом за потрбе објекта и насеља у целини.
У Источној урбанистичкој целини породичног становања на припадајућим парцелама и са
простором регулационог појаса улице Кузминске, предметним планом ће бити одређена правила
регулације и градње, код будуће замене објеката као и планирана изградња породичних објеката
на постојећим парцелама (у двоструком низу), орјентисаних према унутрашњости блока. Такође
планира се реконструкција улице Кузминске и дефинисање регулативног и грађевинског решења.
Новопланирано саобраћајно решење унутарблоковског простора подразумева формирање
јединствене саобраћајне блоковске мреже која уједно опслужује и све карактеристичне урбане
целине и омогућава саобраћајни контакт са главним градским саобраћајницама које уоквирују
предмени блок планирањем потребних раскрсница, као и решење за све видове собраћаја.
1.3.Правни и плански основ за израду плана детаљне регулације
Изради Нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Арсенија Чарнојевића, Кузминскa,
Змај Јовина и Светог Димитрија у Сремској Митровици пристиупа се на основу Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2010, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 98/2013 и 132/2014 I 145/2014), члан 48, и донетом Одлуком Скупштине Града Сремска
Митровица (бр.350-135/2013-I од 30.09.2013.).
Форма и садржина Нацрта предметног плана је дефинисана у свему према Правилнику о
садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.31/2010,69/2010 и
16/2011) и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изгадњу (''Сл.гласник
РС'', бр.22/2015).
Плански основ за израду предметног плана је План Генералне регулације града Сремске
Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице ( “Сл. лист Града Сремска Митровица'' бр.11/2009).

120

12.06.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

1.4. Циљ доношења плана детаљне регулације
Циљеви уређења и изградње/ основни програмски елементи
Овим планом се у оквиру подручја обухвата одређују и разграничавају јавне површине од
површина друге намене, одређује намена и начин коришћења земљишта, мрежа комуналног
система и инсталација, техничка и нивелациона решења и правилла регулације и парцелације.
Циљеви израде плана су:
• дефинисање јавног интереса;
• реконструкција постојећих инфраструктурних мрежа и њихових капацитета у складу са
планираном изградњом;
• преиспитивање капацитета изградње и подизање стандарда становања;
• увођење нових атрактивних садржаја;
• редефинисање решења паркирања и гаражирања возила;
• заштита животне средине;
• диференцирање простора који се могу директно спроводити на основу овог плана и
простора за које је потребна даља урбанистичка разрада урбанистичко-архитектонским
конкурсом или пројектом.
Доношењем ПДР створили би се услови за бољу комуникацију унутар шире зоне центра
Града, обезбедили услови за градњу стамбено-пословних објеката по ободу и јавних објеката у
унутарблоковском простору, неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег
саобраћаја, а који недостају због недостатка урбанистичког плана којим се регулишу имовинскоправни односи, односно раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта.
Уочени проблеми се односе пре свега на нерационално и неадекватно коришћење
земљишта у широј зони центра Града. С тим у вези је економска исплативост свих ових акција,
која се мора наћи у одговарајућем капацитету будуће изградње, пре свега атрактивних и тржишно
оријентисаних намена и садржаја.
Израдом и доношењем ПДР-а блока ''Спортски центар'' јасно се дефинишу циљеви неопходне
урбане обнове у обухвату плана која се односи на формирање новог –дограђеног саобраћајног
система насеља, прочишћавање урбаног зонинга. Овим ПДР-ом ће бити обезбеђен правни основ
за раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта, тако да се површине за планиране
унутарблоковске бочне саобрћајнице могу приводити планираној намени.
Грађевинско подручје
Анализом постојећег стања изграђености, закључено је да постојеће грађевинско подручје ( у
обухвату плана ) релативно задовољава потребе становништва уз констатацију да је
унутарблоковски простор потпуно празан простор, у поседу града и спреман за градњу садржаја у
складу са определењима
Постојећи статус земљишта је утврђен на основу података преузетих са Интернет сервиса
WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb и од РГЗ, Службе за катастар непокретности Сремска Митровица.
Највећи део земљишта у обухвату плана је у државној својини, а у приватној својини су углавном
парцеле у улици Кузминској.
Објекти и површине јавне намене
У обухвату плана заступљене су следеће намене површина:
Становање, пословоња, спорт и школство и остале слободне површине.
Укупна површина од око 18ha подељена је на око 13ha јавних површина и око 5,0ха земљишта у
осталој намени (становање).
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Концепција и пропозиције развоја, заштите и уређења простора
Основни циљ детаљног урбанистичког планирања предметног блока је дефинисање
конкретних урбаних садржаја, правила регулације и градње и одговарајућег саобраћајног решења,
а према већ реализованим урбанистичким целинама које су дефинисане као плански оквир и ПГРом града из 2009.год.
Планира се изградња нових објеката по Урбанистичким целинама:
У Централној урбанистичкој целини (9,56ха) планира се изградња јавних садржаја две спортске
хале са базеном односно универзалним тереном, објекта мини хостела – депанданс ПСЦ''Пинки'',
за потребе смештаја гостујућих спортских екипа са помоћним објекатом-трпезарија , простор за 2
универзална спортска терена за постојеће школе. Такође дефинише се и резервише простор за
будући школски односно културни или спортски објекат са пратећим просторима.
У Северној урбанистичкој целини – насеље вишепородичног становања у окружењу
простора у јавној намени (интерна саобраћајница,паркинзи, пешачие стазе, зелене пвршине) са 11
постојећих објеката (П+4+Пк) планира се реализација 4 нова објекта вишепородичног становања
П+4 у условима урбане обнове – замене породичног становања вишепородичним објектима П+4.
Такође планира се реализација насељског парка као и објекат компатибилан стамбеном окружењу
снабдевачког карактера са подземном гаражом за потрбе објекта и насеља у целини.
У Источној урбанистичкој целини породичног становања на припадајућим парцелама и са
простором регулационог појаса Ул.Кузминске, предметним ПДР-ом ће бити одеђена јасна
правила регулације и градње, код будуће замене објеката као и планирана нова градња
породичних објеката на постојећим парцелама (у двоструком низу), орјентисаних према
унутрашњости блока и новој саобраћајници). Такође планира се потпуна реконструкција
Ул.Кузминске са потребним инфраструктурним водовима и завршним решењем целог
регулационог појаса улице.
Новопланирано саобраћајно решење унутарблоковског простора подразумева дефинисање
јединствене саобраћајне мреже која уједно опслужује и све 3 карактеристичне урбане целине
јавних објеката, насеља вишепородичног становања и низа једнопородичног становања на
припадајучим парцелама, и омогућава саобраћајни контакт са све 3 главне градске саобраћајнице
које уоквирују предмени блок планирањем потребних раскрсница, као и целовито решење за све
остале видове собраћаја (мирујући саобраћај, пешачки и бициклистички саобраћај). Ово се
постиже планирањем 3 интерне саобраћајнице паралелне градским улицама које уоквирују блок
на већ задатом одстојању коју детерминишу реализовани објекти и простори у 3 урбанистичке
целине
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2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА
2.1. Опис граница плана
План детаљне регулације обухвата простор од око 18,03ha и односи се на простор између улица
Арсенија Чарнојевића, Кузминскa, Змај Јовина и Светог Димитрија у Сремској Митровици.
Граница обухвата Плана
Граница обухвата Плана ( прелиминарна ) заузима простор од око 18,03ha. Граница полази из
тачке 1. и иде на исток јужном страном улице Аесенија Чарнојевића до тачке 2. Из тачке 2.
граница иде на југ источном страном улице Кузминска, пролази кроз тачку 3. и долази у тачку 4.
Из тачке 4. граница мења смер и иде на север паретћи источну страну улице Змај Јовина и Светог
Димитрија и долази у тачку 1. затварајући прелиминарну границу обухвата Плана.
2.2. Попис постојећих парцела у обухвату плана
Постојећи статус земљишта је утврђен на основу података преузетих са Интернет сервиса
WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb и од РГЗ, Службе за катастар непокретности Сремска Митровица.
Највећи део земљишта у обухвату плана је у државној својини и то су простори у УЦА и УЦВ, а у
приватној својини су углавном парцеле у УЦС.
У обухвату плана се налазе следеће парцеле : 4401, 4402, 4403, 4404/1, 4404/2, 4404/3,
4404/4, 4404/5, 4404/6, 4404/7, 4404/8, 4404/9, 4404/10, 4404/11, 4404/12, 4404/13, 4404/14, 4404/15,
4404/16, 4404/17, 4404/18, 4404/19, 4404/20, 4404/21, 4404/22, 4404/23, 4404/24, 4404/25, 4404/26,
4404/27, 4404/28, 4404/29, 4404/30, 4404/31, 4404/32, 4404/33, 4404/34, 4404/35, 4404/36, 4404/37,
4404/38, 4404/39, 4404/40, 4404/41, 4404/44, 4404/45, 4405, 4431, 4441/1, 4441/2, 4441/4, 4442/1,
4442/2, 4443/1, 4443/2, 4443/3, 4444, 4445/1, 4446, 4448, 4449/1, 4450, 4451/1, 4452, 4453/1, 4453/2,
4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4474,
4475, 4476, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489/1, 4489/2, 4490,
4491/3, 4491/4, 4492/1, 4492/2, 4493, 4494, 4495/1, 4495/2, 4496, 4497/1, 4497/2, 4498, 4499, 4500,
4501/2, 4502/1, 4502/2, 4503, 4504/1, 4504/2, 4505/1, 4505/2, 4506, 4507/1, 4507/2, 4508/1, 4508/2,
4509, 4510/1, 4510/2, 4511/1, 4511/2, 4512/1, 4512/2, 4513, 4514, 4515/1, 4515/2, 4517, 4518/1,
4518/2, 4519, 4520/1, 4520/2, 4521, 4521/1, 4522/2, 4523, 4524, 4525/1, 4525/2, 4526, 4527/1, 4527/2,
4528, 4529/1, 4529/2, 4530, 4531/1, 4531/2, 4532/1, 4532/2, 4533, 4534/1, 4534/2, 4535, 4536/2, 4537,
4538, 4539/2, 4539/3, 4540, 4541/1, 4541/2, 4541/3, 4542, 4543/1, 4543/3, 4544, 4545/1, 4545/3,
4546/1, 4546/2, 4547/1, 4548, 4549/1, 4549/2, 4549/3, 4550, 4551/1, 4551/2, 4551/3, 4552, 4553/2,
4553/3, 4554, 4555/1, 4555/2, 4556/1, 4556/2, 4557/1, 4557/2, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563,
4564/1, 4565, 4566/1, 4566/2, 4568, 4570/1, 4572, 4573/1, 4575/1, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2,
4578/1, 4578/2, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586/1, 4586/2, 4587, 4589/1, 4589/2,
4589/3, 4589/4, 4590, 4591, 4593, 4595, 4596, 4597, 4600, 4601, 4603, 4605, 4606/1, 4606/2, 4608,
4609, 4611, 4614, 4615, 4616.
У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви
катастарских парцела са Копије плана дате у документационој основи.
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3. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА СА ОКРУЖЕЊЕМ
3.1. Однос подручја плана са окружењем
3.1.1. Шире окружење
- планска документација од утицаја на подручје обухвата плана
У односу на целину градске конурбације Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице, и и макро слике града, простор у обухвату овог ПДР-а (око 18,03ha) лоциран је у
урбанистичкој целини „Централни део насеља Сремска Митровица –око 390ha“.
У контексту зонирања централног дела Сремске Митровице, који подразумева зону ужег
градског центра (око 100ha) и зону ширег градског центра (око 290ha) простор у обухвату овог
ПДР-а припада ширем градском центру.
Зона ширег градског центра је скуп блокова у којима су, поред становања, присутни и
изузетно важни централни садржаји градских функција и то у централној зони блока СПЦ
„Пинки“ и највећи градски трг. У северном делу је највеће насеље колективног становања града,
док је на западној страни обухваћене зоне лоциран комплекс са школама и спортским теренима.
План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице
(„Сл. лист Града Сремскa Митровицa“ бр. 11/2009), представља концепцијско одређење овог ПДР.
План генералне регулације је предметни простор ПДР-а дефинисао као ТГЦ-4А цео блок
као Поли-блок централне локације – мешовите изградње и ТГЦ-6 (део блока отвореног типа
вишепородичног становања) у графичким прилозима ПГР-а. Такође присутни су и делови
дефинисани као ТГЦ5- насеља ниског становања.
3.1.2. Непосредно окружење
На западној страни налази се ужи градски центар са преовлађујућим пословноадминистративним и јавним функцијама у блоку омеђеном улицама Свети Димитрије, Краља
Петра Ι и Стари шор. Поред управно-административних садржаја по ободу блока заступљено је и
породично становање са компатибилним делатностима. Са циљем погушћавања и боље
искоришћености земљишта у централној градској зони градска скупштина је усвојила ПДР овог
блока (Одлука о доношењу „Плана детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија,

Краља Петра І и Стари шор у Сремској Митровици“, број 350-84/2013-I, од 11.07.2013. год.).

Са источне и јужне стране обухвата ПДР налазе се блокови са преовлађујућим
породичним становањем и дефинисаном наменом простора за становање са пословањем У
слободном унутрашњем простору овог блока , са циљем повећања густине становања и
проширењем зона за јавну употребу, планирана је изградња нових унутарблоковских, јавних,
саобраћајних површина,породичних објеката са стамбено-пословном наменом и пратећих
објеката инфраструктуре.
Са северне стране обухвата ПДР налазе се блокови са преовлађујућим породичним
становањем дуж улица Рартарске. Планске одреднице у Плану генералне регулације Града
одговарају постојећем начину употребе простора, а у току је детаљна планска разрада блока
између улица Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића и Петра Прерадовића (Одлука

градске скупштине о изради „Плана детаљне регулације блока између улица Арсенија Чарнојевића,
Ратарске, Васе Пелагића и Петра Прерадовића – Град Сремска Митровица“, број 350-59/2013-Ι од
11.07.2013.године).
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3.2. Развој обухваћеног подручја
План детаљне регулације обухвата простор од око 18,03ha блока који се наслања на
централну градску зону и представља највеће насеље вишепородичног становања у граду Сремска
Митровица. Сложена структура обухваћеног простора произилази из различите структуре
присутних и очекиваних културних добара као и низа објеката изграђених од краја XΙX века до
данас.
Посматрано подручје нема у целости исту слојевитост у градњи и трансформацији
структуре. У јужном делу јасно је изражен континуитет развоја урбаног простора од најранијег
времена формирања и развоја града на овом подручју, односно од античког периода до данас.
Јасно је изражен континуитет праваца комуникације- градских улица од античког времена до
данас са локацијом главне улице север-југ и улице правца исток-запад.
У контексту даљег развоја града сусрећемо се тек са подацима из релативно скорије
историје града, од краја 18-ог века, када се види да је подручје блока интензивније изграђено у
јужном и западном делу док је источна и северна страна више у комуникацији – путу са мањим
објектим дуж правца пружања. Тек период краја 19-ог и прве половине 20-ог века доноси нешто
интензивнију градњу.
У домену заштите непокретних добара присутне су две категорије наслеђа:
• непокретна културна добра од изузетног значаја- археолошки локалитети:;
• добра под претходном заштитом- сакрални објекат, објекти грађанске архитектуре и
споменик меморијалног карактера.
Преломну урбану трансформацију доноси изградња новог стамбеног насеља
у
интраблоковском простору од 90-их година XX века по потпуно новим принципима
интернационалног урбанизма. Тада се блок дели на функционалне целине успостављањем нове
комуникације, улице правца исток- запад, која. Започета трансформација структуре по новим
урбанистичким правилима никада није завршена односно данас се сусрећемо са стамбеним
насељем постављеним у зону северног блоковског простора, не реализованог у целости.
Понуђени концепт изградње овим ПДР-ом представља покушај да се задржи урбани
контекст затеченог стања уз минималне интервенције првенствено по питању имовинских
односа. Северо-источна граница блока задржава принцип индивидуалне стамбене изградње уз
комплетну замену фонда и делимично успостављање нове грађевинске линије. Дуж осталих
ободних уличних праваца предвиђа се комплетна замена постојећег градитељског фонда новим
стамбено-пословним објектима спратности до П+2+Пк, уз поштовање постојеће грађевинске
линије. Контакт са стамбеним насељем и планираним јавним садржајима у централном делу блока
решава се новом унутарблоковском мрежом саобраћаја и везом са ободним градским улицама. У
самом насељу отварају се нове локације за стамбено-пословне објекте спратности до
П+4(преовлађујућа спратност постојећих објеката). У основи само насеље се третира као
дефинисана структура. У централном , неизграђеном делу обухваћеног подручја стварају се
услови за проширење комплекса спортског центра и реализовање свих потребних компатибилних
садржаја.
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4. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Простор обухвата плана се налази у грађевинском подручју града Сремске Митровице, у
централном делу града. Целокупно окружење је изграђен урбани простор стамбених насеља.
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Терен је благо нагнут од севера ка југу, са просечном висином од 80мНВ .
Климатске карактеристике
Подручје града Сремска Митровица има умерено континенталну климу са извесним
специфичностима.Средња годишња температура ваздуха за равничарски и планински део износи
11,0º C. Најхладнији месец је јануар (0,9º C, односно -1,0º C ). Најтоплији је месец јул (21,1º C,
односно 21,4º C). Апсолутни екстреми температура који се јављају од маја до септембра налазе се
између 34,8º C и 40,8º C (33,5º C и 39,3º C). Апсолутни минимум од -25,6º C забележен је
17.фебруар 1956.године.
Мразни дани (минимална температура испод 0ºЦ) просечно су годишње заступљени са 84,0 дана
(децембар-фебруар 61,3 дана), а у вегетационом периоду просечно свега 1,3 дана. Појава првог
мраза је крајем октобра, а последњи мразни дани су почетком априла. Учесталoст ледених дана
износи 20,5 дана (од новембра до марта). Учесталост топлих дана износи просечно годишње 95,6
дана (од марта до новембра), од чега у вегетационом периоду 92,3 дана. Средњи временски период
у коме је потребно грејање стамбених и других просторија износи 187 дана (од почетка октобра до
половине априла).
Влажност ваздуха има средњу годишњу вредност за подручје општине 8,3мм Hg. У вегетационом
периоду износи 11,2 mm Hg. Испаравање у вегетационом периоду је доста интезивно (80% од
годишње вредности). Средња вредност релативне влажности ваздуха износи 78% (76%), у току
вегетационог периода износи 74% (70%).
Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 57% (54%) покривености неба.
Просечан број облачних дана годишње износи 106,7, а ведрих 60,6 дана. У вегетационом периоду
средњи број ведрих дана износи 39,5, а средњи број облачних дана 32,9.
Средња годишња сума осунчавања износи просечна 2034,8 часова (2097,1). Најсунчанији месец је
јул са 288,5(297,0) часова. Најкраће просечно осунчавање показује децембар са 52,2 дана.
Осунчавање у вегетационом периоду чини 70% укупног годишњег осунчавања што практично
чини око 8 часова осунчавања током сваког дана у том раздобљу.
Средња годишња висина падавина (киша) износи 630 mm (648 mm), са најкишовитијим месецима
јуном и најсувљим октобром. Висина падавина у вегетационом периоду износи просечно 341,1
mm (53,9%), што је повољна карактеристика плувиометријског режима. Екстремне годишње и
месечне висине падавина крећу се од 395 mm до 1086 mm, а месечне висине између потпуног
одсуства и 309 mm.
Падавине у облику снега износе 26,8 (25,9) дана годишње, а ограничене на период од 2. децембра
до 18. марта, са учесталошћу просечно годишње 40,4 дана. Максимална висина снежног покривача
износи 78cm.
Учестаност магле износи просечно годишње 35,4 дана, са периодом јављања који обухвата све
месеце, уз највећу честину у децембру, просечно 8,1 дан.
Непогоде (грмљавине) јављају се просечно годишње у 38,7 дана, са максимумом у јуну 9,8 дана.
Град се јавља просечно годишње у свега 2,1 дан и то најчешће у мају и јуну.
Највећу учестаност има источни ветар (Е) са 243‰, затим западни (W) са 191‰ и северозападни
(НW) са 170‰. Тишине износе 138‰. Најмању учесталост има јужни (С) ветар са свега 21‰.
Највећу средњу годишњу брзину ветра има источни (Е) ветар са 3,42 m/sec. затим северозападни
(НW) са 3,36 m/sec. и северни (Н) са 2,85 m/sec. Најмању средњу годишњу брзину ветра има јужни
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(С) 1,61 m/sec. и југозападни (СW) 1,8 m/sec. Средња годишња учестаlост дана са јаким ветром од
најмање 12,3 m/sec. односно 44,3 km/h износи 40,1 дан.
Сеизмичност
Територија Града се налази се у рејонима 60 и 70MCS сеизмичког интензитета. Рејон 70 MCS
територијално се подудара са простирањем, лесног платоа и фрушкогорског (планинског) дела
Града, а сва остала територија је 60MCS сеизмичког интензитета.
Реаговање
људи и
животиња
Највећи
број
људи
је
уплашен и бежи од кућа.
Вибрације осећају и лица у
моторним возилима која су
покрету.
Степен
70

На
покретне
предмете

ЕФЕКТИ
На објекте
зграде

Настају знатне
штете
у
становима.

Појављују
пукотине
зидовима
грађеним
камена

се
у
од

На земљиште

У посебним случајевима клизе стрми бокови
на путевима. На води се образују таласи.
Вода се замућује и муљ избије на површину
воде. У ретким случајевима откидају се
делови пешчаних или шљунковитих насипа.
Мења се ниво воде у бунарима издашност
извора, спојеви цевовода су оштећени.

Табела 1. : Приказ учинака земљотреса интензитета 7 степена
4.1.
5.
5.1.

СТВОРЕНЕ

ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

Постојећи начин коришћења земљишта

Простор у обухвату ПДР је вишефункционалан по намени.
5.1.1. Подела простора на урбанистичке целине према урбанистичким показатељима и
другим карактеристикама
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПОДЕЛЕ
Простор обухвата плана је према постојећем стању подељен на три основне урбанистичке целине
и обухвата 18,03ha (100%). Урбанистичке целине су дефинисане ПГР-ом.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А –површина 9,58ха (53%),
Централна урбанистичка целина уз ул. Змај Јовина.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В – површина 3,53ха (20%),
Северна урбанистичка целина уз ул. Арсенија Чарнојевића.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С – површина 4,92ha (27%).
Западна урбанистичка целина уз ул. Кузминска.
5.1.2. Подела простора на урбанистичке зоне према урбанистичким показатељима и другим
карактеристикама
Урбанистичке целине подељене су на зоне опредељене основном наменом:
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А –површина 9,58ha (53%)
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Централна урбанистичка целина уз ул. Змај Јовина.
Урбанистичка зона А1 – зона спорта
У урбанистичкој зони А1 ( површине 2,13ha ) налази се простор комплекса пословно спортског
центра ''ПИНКИ'' који садржи објекат хале спортова, приступни трг са уређеним зеленилом и
отворени универзални спортски терен. Приступ овој зони је из ул. Змај Јовине са директним
контактом са парком у ул. Светог Димитрија који зону повезује са центром града.
Урбанистичка зона А2 – зона школства
У Урбанистичкој зони А2 ( површине 2,72 ha) налазе комплекс основне школе, средње школе и
високе школске установе. Приступ овим комплексима је из ул Змај Јовине. У школи наставу
похађа око 1500 ученика и оо 300 запослених.
Урбанистичка зона А3 – зона верског објекта
У Урбанистикој целини А3 ( површине 0,2 ha - око 10 становника ) се налази обејкат гркокатоличке цркве и парохијски дом, али и објекти породичног становања у режиму заштите
непокретног културног добра у ул Змај Јовиној.
Урбанистичка зона А4 – зона породичног становање са пословањем
У Урбанистичкој целини А4 ( површине 0,47 ha – око 30 становника ) се налазе постојећи
једнопородични обекти на сопственој парцели у ул. Змај Јовиној. У објектима се налазе полсовни
( локали ) простори.
Урбанистичка зона А5 – зона породичног становања са пословањем
У Урбанистичкој целини А5 ( површине 0,05 ha – око 3 становника ) се налази само један
једнопородични стамбени објекат на сопственој парцели.
Урбанистичка зона А6 – зона слободних површина
У Урбанистичкој целини А6 ( површине 3,96 ha ) се налазе у највећој мери слободне зелене
површине углавном спонтано формиране и запуштене. На овом простору се налази и универзални
спортски терен. Укупна површина је испресецана колотразима јер се преко овог простора одвија
комуникација између ул. Змај Јовине, Кузминске и стамбеног насеља. Та комуникација се одвија и
преко УЗ С3.
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В – површина 3,53ha (20%),
Северна урбанистичка целина уз ул. Арсенија Чарнојевића.
Урбанистичка зона В1 – вишепородично становање
У Урбанистичкој зони В1 ( површина 2,54ha – око 1200 сатановника) формирано је, готово у
целости реализовано стамбено насеље вишепородичног становања. Изграђено је 11
вишепородичних објеката – зграда, спаратности од П+3 до П+4+Пк. Унутар простора зоне уређена
је и сва неопходна инфраструктура.
Урбанистичка зона В2 – породично становање са паретћим садржајима
Урбанистичка зона В2 ( површина 0,99 ha – око 20 становника ) је простор у ком је преостало
неколико једнопородичних објеката код реализације виепородичног стамбенохг насеља из УЗ В1.
То је простор уране обнове у фази припреме реализације објеката вишепородичног становања П+4
са пратећим просторима саобраћајница.
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УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С – површина 4,92 ha (27%).
Западна урбанистичка целина уз ул. Кузминска
Урбанистичка зона С1 – породично становање са пословањем
Урбанистичка зоне С1 ( површина 2,13 ha – око 130 становника ) је углавном изгарђена
породичним објектима ( изградња око 1950. гоине), а мањи број објеката је новије градње. У
појединим објектима налазе се пословни простори ( продавнице, ресторани и сл.)
Урбанистичка зона С2 - породично становање са пословањем
Урбанистичка зона С2 ( површина 0,98 ha – око 50 становника ) је веома слична УЗ С1.
Урбанистичка зона С3 – приступ блоку
Ова урбанистичка зона ( површина 0,06 ha) практично чини прекид између две УЗ са
једнопородичним становањем која је настала уклањањем постојећег објекта и у нарави се користи
као пролаз у унутрашњост блока.
Урбанистичка зона С4 – коридор улице
Урбанистичка зона С4 ( површина 1,60 ha) је улични коридор ( ул. Кузминска) са изграђеном
инфраструктуром која убезбеђује фукционосање објеката у УЦ С и просторног блока породичног
становања са њене источне стране.
Урбанистичка зона С5 – пословање
Урбанистичка зона С5 ( површина 0,15 ha) је простор на ком је изграђен објекат путне привреде –
бензинска станица.

5.1.3.Биланс постојеће намене површина
ПОСТОЈЕЋА
намена простора
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА
ПОСЛОВАЊЕМ
ШКОЛСТВО
СПОРТ
ОСТАЛЕ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
УЛИЧНИ КОРИДОРИ
ПОСЛОВАЊЕ

Површина
ha

Проценат
%

2,54

14

4,62

26

2,72

15

2,13

12

3,96

22

0,20

1

1,66

9

0,15

1

УКУПНО
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Табела 2. - Биланс постојеће намене површина

5.2. Постојећа намена површина
У обухвату плана заступљене су следеће намене површина:
Становање, пословоња, спорт и школство и остале слободне површине.
Површине вишепородичног становања са и без пословања у приземљу (укупно 11 габарита
објеката П+4+Пк) заузимају око 0,5ха.
Површине породичног становања са пословањем заузимају 5,0ха
У јавној намени су :
Површине јавне намене (реализоване)*– 9,0ха,
Површине јавне намене (нереализоване површине градског и школског земљишта - према ПГР-у
јавно) - 3,5ха.
Укупна површина од око 18ha подељена је око13 ha јавних површина и око 5,0ха земљишта у
осталој намени (становање).
*Површине јавне намене (реализоване) подразумевају комплекс ПСЦ''Пинки'' 2,0 ha, комплекс 3
школе 3,5 ha, Јавне површине насеља вишепородичногстановања 3,5,ха и регулациони појас
Ул.Кузминске 0,5ха
5.3. Постојеће стање инфраструктуре
5.3.1. Саобраћајна мрежа и објекти
Саобраћајна путна мрежа дефинисана је ободним саобраћајницама које представљају део
основне градске путне мреже - саобраћајни прстен у оквиру границе предметног плана,
примарним саобраћајницама на правцу улица Арсенија Чарнојевића и Кузминска,сабирном
саобраћајницом на правцу улице Змај Јовина , као и унутарблоковским саобраћајницама које имају
ранг приступних улица.
Трасом ободних саобраћајница се одвија локални транзитни саобраћај и истовремено се
путем њих врши повезивање сабирних и приступних саобраћајница са градском мрежом путева.
Улица Кузминска представља део примарне градске путне мреже са коловозом који је виши
од пешачких стаза на регулационим линијама, без изграђених паркинга, бициклистичких стаза и
без атмосферске канализације.
Унутарблоковске саобраћајнице су изграђене у северном делу обухвата плана. Уз ове
саобраћајнице постоје и паркинзи за путничке аутомобиле. У овом делу неопходно је
реконструисати и доградити постојеће саобраћајне површине.
Остали део обухвата плана је без изграђених саобраћајних површина и са нерешеним
имовинско-правним односима.
Постојећи елементи саобраћајних површина и функција у обухвату плана (унутар
просторног блока) представљају важан део саобраћаја центра града и детерминисани су како
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јавним карактером објеката (ПСЦ ''Пинки'' , три школе и др.) тако и ободним саобраћајницама:
булевар и две главне градске саобраћајнице које образују предметни блок.
Постојећи интерни саобраћајни систем је изграђен у мери (минималној) да би било
обезбеђено функционисање реализованих објеката јавне намене и насеља вишепородичног
становања
Уица Змај Јовина и Трг Светог Димитрија су контактна јавна површина за Централну
урбанистичку целину А1. Регулациони појас улице Змај Јовине је у скорије време детаљно
реконструисан, те су реализовани и контакти интерних саобраћајница колског блоковског
саобраћаја - улази у комплекс школа, али у инпровизованој материјализацији, обзиром да су и
колски приступи до школа инпровизовани путеви – насута ризла. У зони трга Светог Димитрија је
реализована урбана интеграција уличног коридора и приступно-манифестационог трга ПСЦ
''Пинки''. Колски приступ комплексу ПСЦ ''Пинки'', као и стамбеном насељу, је постојећи
прикључак интерне блоковске саобраћајнице на градску саобраћајницу на тргу Светог Димитрија
која се директно наставља на трасу улице Змај Јовине. Колски приступ до јужног дела -централни
простор предметног блока нема саобраћајницу од тврдог материјала, нити формиране коридоре
односно регулационе појасе јавних површина, већ се нужни и минимални саобраћај одвија на
релацији приступ из улице Кузминске земљаном стазом до приступа у улици Змај Јовина.
Пешачки приступи за три школе и халу спортова су реализовани потпуно и складу са стандардима
за приступ јавним објектима овог типа.
Улица булевар А.Чарнојевића је контактна јавна површина за северну урбанистичку целину
реализованог насеља вишепородичног становања са 11 објеката спратности П+4+Пк који су у
окружењу површина у јавној намени. Поред блоковске саобраћајнице паралелне са улицом
А.Чарнојевића (растојање око 70m) насеље чине и простори мирујућег саобраћаја пешачке стазе,
зелене површине и простори за игру деце. На северној страни - према булевару А.Чарнојевића
постоји једа приступ на западној страни интерна блоковска саобраћајница је интегрисана је у
функционалну шему приступа и паркинга за ПСЦ ''Пинки'' и излази на трг Св.Димитрија, док се на
источној страни завршава слепо, до реализације преосталог дела стамбеног насеља.
5.3.2. Комунална инфраструктура
Комунална инфраструктура у обухвату плана је изведена у свим улицама које окружују простор.
Изграђена је водоводна мрежа која задовољава потребе свих постојећих садржаја.
Одвођење отпадних вода решено је сепаратним канализационим системом. Фекалне отпадне воде
се одводе у постојећу канализациону мрежу, а површинске атмосферске воде се одводе постојећом
атмосферском канализацијом.
Одношење комуналног отпада решено је прикупљањем отпада у контејнере без претходног
одвајања.
5.3.3.Електроенергетска инфраструктура
У простору обухвата плана постоје две дистрибутивне трафостанице МБТС20/0,4kV''Спортски
центар'', 2х630kVA i MBTS 20/0,4kV''Спортски центар 2'', 630 kVA чији капацитет је довољан за
напајање електричном енергијом корисника постојећих стамбених, стамбено-пословних и
пословних објеката.
5.3.4.Телекомуникациона инфраструктура
У простору обухвата плана постји изграђена подзема ТТ мрежа са мержним и оптичким
кабловима чији капацитет је задовољавајући за постојеће садржаје и намене.
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5.3.5.Гасоводна инфраструктура
Простор у обухвату плана је изграђена полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа, само у делу
ул. Светог Димитрија није изграђена. Капацитет мреже задовољава потребе постојећих објеката и
садржаја.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу постоје.
5.3.6.Топловодна инфраструктура
У простору обухвата плана налази се магистрални топловод пречника DN400 од ул. Кузминска и
пролази кроз северну зону блока ( стамбено насеље ) и секундарни топловод пречника DN150 и на
њих су прикључени вишепородични стамбени објекти.
Магистрални топловод, крак према стамбеном насељу ''Деканске баште'' пречника DN350 пролази
кроз централни део обухвата плана. Са њега се одваја крак за снебдевање ПСЦ и постојећих
школских објеката.
Капацитет мреже задовољава потребе постојећих објеката и садржаја.
5.3.7. Зелене површине
Општа правила
- Присутне зелене површине потребно је допуњавати и обнављати. Започете дрвореде настављати
истим садним материјалом, или врстама које се уклапају и могу се усагласити са постојећим.
- Формирати хомоген систем зеленила.
- Подизати нове зелене површине по одређеним принципима и у планираним односима према
намени
- Водити рачуна о одржавању, очувању и санирању постојећих зелених површина.
- Улично зеленило допуњавати и по могућности заштити са заштитником око стабла, а где је
могуће уклопити и ниско растиње.
- При уређењу јавних зелених површина треба обезбедити парковске клупе, корпе за отпатке,
осветљење и баштенске хидранте и друге реквизите по потреби.
- За дечја игралишта се израђују посебни пројекти, односно у склопу пројекта са плановима
озелењавања.
- Сав садни материјал треба да је квалитетан, да има одговарајућу старост и да је прилагођен
условима средине.
Принципи озелењавања улица
Улично зеленило ,линијско зеленило, дрвореди дуж саобраћајница , које уоквирују предметни
блок су различите старости и различитог типа. Дрворед су заступљени свим улицама око блока ,у
улицама А.Чарнојевића, Кузминској и у улици Змај Јовиној.
Дуж улица формирати дрвореде као изолацију пешачких токова и ободних зграда од колског
саобраћаја ,стварање повољних санитарно-хигијенских и микроклиматских услова за становнике
,а такође и естетских квалитета градског пејзажа.Са обе стране уличних токова формирати
једноредне хомогене дрвореде . Тамо где простор и инфраструктура дозвољавају формитари
дрвореде или додати спрат шибља , а према садржају њихових попречних профила. Величина
крошње и висина садница дрвећа одредиће се према ширини улице.
Постојеће дрвeће треба задржати уз постепену замену престарелих и сувих стабала.
При избору врста предност је дата аутохтоним врстама. У вези са климатским условима као и
типом земљишта планиране су врсте које су се до сада показале најпогодније и најотпорније.
Дрворедне врсте морају бити отпорне на издувне гасове из саобраћаја ,па се препоручује садња
врста које су отпорне на болести , сушу и издувне гасове ( Acer platanoides “Globosum”, Fraxinus
excelsior „Globosa“, Fraxinus excelsior , Acer campestre, Celtis australis , Liriodendron tulipifera ,
Liquidambar styraciflua , Robinia pseudoacacia “umbraculifera”, Ulmus montana , Tilia sp. и сл.).
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Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под зеленилом.

У улицама предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 м , стабло чисто од грана

до висине од 2,5 м и прсног пречника око 10 цм) најмање 0,7 м од ивице коловоза.

Принципи озелењавања стамбеног блока
Планирати попуну постојеће квалитетног зеленила, садницама дрвећа и шибља које је
прилагођено амбијенту и условима. Планирати садни материјал који је отпоран на негативне
услове животне средине и оне које не изазивају повишене алергијске реакције код становништва, а
ствара повољне здравствено - хигијенске услове, утиче на побољшање топлотног режима,
пречишћавање ваздуха, повећање релативне влажности као и укупно побољшање
микроклиматских услова .
Акценат бацити на листопадну вегетацију користећи врсте отпорне на загађење ваздуха и
градске услове .Значајно место треба да заузима листопадно, зимзелено и четинарско шибље,
распоређено групимично , као прелаз између травних површина и спрата дрвећа.
Простори централних функција , и њихови садржаји треба да имају посебно хортикултурно
уређење, које треба да се базира на поставци, искључиво декоративне, високе и ниске вегетације.
На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом на сваком
другом паркинг месту.
Осим озелењавања, потребно је увођење урбаног мобилијара и елемената партерне
архитектуре као што су клупе за седење ( на дечијем игрслишу ) , корпе за отпатке и сл .
Дечија игралишта треба уредити са комбинованим справама за игру деце различитих узраста
као и са што више зеленила. Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, око дечијег
игралишта, да би се овај простор одвојио од околних садржаја. Треба водити рачуна о врсти
декоративног дрвећа и шибља и изоставити садњу асмогених, алергогених и биљака са бодљама.
Зелинило у зони становања треба да чини декоративна вегетација .
5.4.

Стање животне средине

Стање заштите живтне средине у обухвату плана је задовољавајуће.
Велики проценат застртих површина ( саобраћајице, паркинзи, платои) доводе до прегрејавања
простора. Скромни проценат уређених зелених јавних површина минимално ублажавају ефекат
прегрејавања, а постојеће слободне зелене површине у унутрашњости блока ублажавају тај ефекат
и доприносе побољшању микроклимата.
Стање ваздуга у обухвату плана угоржава још увек локално грејање у блоковима породичног
становања у зимском периоду.
Појачани ниво буке изражен је у ободним просторима блока са највећим нивоом буке у северном
делу блока –уз постојећи булевар. Периодична појава високог нивоа буке је у периоду
манифестација на постојећем тргу ПСЦ.
Потенцијално загађење постојеће геотермалне бушотине и површинскх вода је минимално.
5.5.

Евидентирана и заштићена културна добра

На основу анализе простора у обухвату плана утврђено је да се јужни и западни део блока
налазе у зони Сирмијума „унутар бедема“ са низом археолошких локалитета, а да целокупно
подручје блока спада у зону археолошког налазишта „Сирмијум“ као непокретно луктурно добро
од изузетног значаја.
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Осим тога део објеката дуж улице Змај Јовине са својим припадајућим парцелама део је
ПКИЦ старо градско језгро Сремске Митровице (Гркокатоличка црква и жупни двор као и две
куће Игњата Јунга – Змај Јовина26-32) или има статус добра под претходном заштитом
меморијалног карактера (Змај Јовина 19-19а).
Статус добра под претходном заштитом има и спомен-обележје Крст Светог Ивана Непомука на
углу улица А. Чарнојевића и Кузминска.
Увидом у документацију Завода утврђено је да је простор блока третиран кроз услове и мере
заштите за израду више просторно-планских докумената: План генералне регулације из 2000.,
Генерални урбанистички план из 2011. односно у поновљеној процедури 2014., као и План
детаљне регулације блока између улица Св. Димитрија, Арсенија Чарнојевића, Кузминске и ПСЦ
„Пинки“ у Сремској Митровици из 2011. и Урбанистички пројекат са архитектонским решењем за
реконструкцију бензинске станице „Сремска Митровица 1“ на углу улица Арсенија Чарнојевића
и Кузминске улице у Срем. Митровици на КП 4462 К.О. Сремска Митровица.
Сви елементи услова и мера заштите из наведених планских докумената су у протеклом периоду
имплементирани на предметном простору обухвата и представљају стечене обавезе, као и низ
услова и мера техничке заштите који су дефинисани по појединачним захтевима инвеститора. Од
појединачних услова и мера техничке заштите посебно се издвајају Мере техничке заштите за
промену презентације локалитета 4 – Решење Републичког завода 0401 бр. 10/641 од 20.05.2003.
Локација предметног подручја
У простору обухвата плана налази се простор унутар блока и улица Кузминска у целој ширини до
раскрснице са улицом Арсенија Чарнојевића. Централни део блока чини депресија настала
исушивањем мочварног подручја – бара Салаквача.
Историјски подаци
Историјски посматрано подручје блока чине три целине са релативно различитим историјским
подацима :
Јужни и западни део блока лоциран на „греди“ – узвишењу сведочи о подручју са интензивном
градитељском историјом, са констатованим и истраженим археолошким локалитетима из античког
периода I – IV века / локалитет 4, 35 зона Сирмијума унутар бедема са остацима монументалних
објекта вероватно у склопу комплекса градске виле, као и дефинисана зона античког хиподрома/.
У контексту развоја постојећег града садашња структура у овом делу блока настаје од 18-тог века
на овамо. Дуж улице Змај Јовине налазе се објекти настали од почетка 19-тог века до почетка 20тог века. Ова структура је нарушена 50-тих година када су уклањани неки од школских објекта из
војно-граничарског периода ради изградње нових школских објекта.
Северни и источни део блока чини другу целину у обухвату плана. Дефинисана је зоном дуж
улица Арсенија Чарнојевића и Кузминске у ширини од око 70 m. У географском смислу у питању
је „греда“ која са ове две стране затвара блок. Археолошка истраживања су показала да се ради о
зони античког подграђа. Дуж улице Арсенија Чарнојевића која вероватно представља подручје
источног улаза у град са одговарајућом ванбедемском архитектуром. На овом северном потезу
лоцирана је и северо-источна античка некропола из III и IV века која тангира посматрано подручје.
Истраживања су показала да је и средњевековни и турски период оставио градитељске трагове у
северној зони блока. Постојећа структура настала је трансформацијом градитељства 19 века, које
су чиниле приземне „паорске'' куће дужне основе или куће са основом облика ћириличног слова Г
са пространом окућницом. Овакви објекти билу су лоцирани дуж улица Арсенија Чарнојевића и
Кузминске. Трансформација је започела 80-тих година 20-тог века када је почела изградња
објеката колективног становања дуж улице Арсенија Чарнојевића. У периоду од око 40 година је
замењена структура / данас постоје само куће на броју 42, 44 и 46/. Трансформација структуре дуж
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улице Кузминска текла је у правцу замене постојећих породичних „паорских“ кућа новим
породичним објектима током задњих 20-25 година, што није изменило урбану структуру ове зоне.
Ова промена везана је за промену социјалне структуре.
Трећи део блока чини централна зона, односно простор депресије која је настала исушивањем
баре. Ово је зона поступно археолошки стерилна. Њена изградња везана је за изградњу Спортске
хале „Пинки“ почетком 80-тих година 20-тог века и изградњу објекта колективног становања
северно од овог објекта. Знатни део овог подручја је и данас неизграђен.

НКД од изузетног значаја - археолошки локалитети
У простору обухвата плана се налазе следећи археолошки локалитети:
1. Локалитет 4 у југозападном делу обухвата Плана - обухвата следеће катастарске парцеле:
4585, 4587 (ужа зона археолошког налазишта), затим катастарске парцеле 4565, 4563, 4557/2,
4555/2, 4553/2, 4551/2, 4549/2, 4553/3, 4551/3 и 4549/3 (истражени простор са налазима
архитектуре који су везани за локалитет 4 – зона заштите археолошког налазишта).
Истраживања на локалитету су извођена у Змај Јовиној улици, на некадашњем броју 19, данас у
дворишту Основне школе Бошко Палковљевић Пинки (градска вила и терме). Откривени
вишеслојни налази архитектуре и гробова указују на дуго коришћење истог простора у различите
сврхе. Земљиште је у II веку коришћено као некропола. Почетком III века подигнута је већа
грађевина са базиликалним распоредом. При крају III века подигнута је градска вила са
перистилним двориштем и малим термама у северном крилу. Откривено је 11 просторија терми са
класичним распоредом. Најмлађи период карактеришу налази неколико германских гробова из VI
века. Констатовано је и срењовековно гробље са прилозима који су датовани у IX и X век.
Локалитет је стављен под заштиту државе Решењем број 540 од 11.10.1960. године, Покрајинског
завода из Новог Сада.
На отвореном делу локалитета 4 (КП 4587 К.О. Сремска Митровица) је у току 2003/04. године
извршена промена презентације локалитета. На основу Решења о мерама техничке заштите за
промену презентације локалитета 4 – Сирмијума Републичког завода за заштиту споменика
културе из Београда (0401-10/641 од 20.05.2003. године) извршено је његово затварање. На основу
овог решења извршена је само прва фаза предложених мера. Другом фазом реализације
предвиђена је завршна обрада платоа школског дворишта – односно презентација локалитета у
отиску која подразумева израду основе откривених просторија на постојећем делу локалитета у
поплочању платоа дворишта и могућу реконструкцију дела перистила. По посебном
Урбанистичком решењу треба планирати презентацију локалитета 4.
2. Локалитет 35 - у југозападном делу обухвата Плана - обухвата катастарску парцелу 4584 КО
Сремска Митровица.
У улици Змај Јовина, на некадашњем броју 23, откривени су остаци стамбеног насеља и луксузне
градске виле уз римску улицу, оријентисану I-З. Уз северну страну поплочане улице са
канализацијом откривено је више просторија vilae urbanae, која је можда повезана са перистилном
грађевином, лоцираном десетак метара северније (локалитет 4). Уз јужну страну улице нижу се
правоугаоне просторије стамбених објеката уз поплочан простор. Налази на локалитету се датују
од краја I до IV века, а луксузна градска вила у IV век. Локалитет је након истраживања уступљен
грађевинском предузећу.
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3. Хиподром Сирмијума - у југозападном делу обухвата Плана – обухвата
следеће катастарске парцеле: 4581, 4582, 4583, 4580,
4579, 4577/2, 4576/2, 4577/1, 4576/1,
4575/1, 4573/2, 4572, 4570/1, 4568, 4566/2, 4566/1, 4564/1, део парцеле 5972 (улица) од куће на
броју 1 у Водној улици до куће на броју 24 у Кузминској улици.
На локалитету су вршена сондажна истраживања од раскршћа улица Змај Јовине и Масарикове
(локалитет 66) и уличног простора Кузминске 16 и 18. Остаци монументалне грађевине
констатовани су у двадесетак сонди, у баштама Кузминске улице и на раскршћу Змај Јовине и
Масарикове улице, где је пронађен део северне трибине. Такође на локалитету је откривен део
Белобрдске некрополе.
4. Истражени археолошки локалитети 61, 62, 63, 64, 65, 69, 76 и 77 налазе се у северном делу
простора обухваћеним Планом :
На локалитету 61 (угао улице Светог Димитрија и Арсенија Чарнојевића) на површини од 450 m2
откривени су остаци римских зидова из IV века и средњовековне архитектуре (сухозид) из XVIXVII века.
На локалитеу 62 (у баштенском простору у улици Арсенија Чарнијевића, на некадашњем броју 1214) извршено је археолошко истраживање на површини од 420 m2. Истраживањима је констатован
депресиван терен без археолошких налаза.
У дворишном простору, на месту вишеспратнице на броју 6 у улици Арсенија Чарнојевића,
извршено је заштитно археолошко истраживање на површини од 200 m2 - локалитет 63.
Констатовани су трагови турских стамбених објеката од ломљеног камена из XVII века, као и
фрагментоване римске опеке везане блатом.
Локалитети 64 и 65 (на углу улица светог Димитрија и Арсенија Чарнојевића, у увученом
дворишном простору) истражени су на површини од 700 m2. На њима су откривени остаци
турских стамбених објеката и римски материјал у секундарној употреби. Констатован је висок
ниво подземних вода које су онемогућиле даље истраживање.
На локацији Арсенија Чарнојевића бр. 8 (некада адреса Арсениј Чарнојевића бр. 16-18) налази се
локалитет 69 на коме су вршена истраживања на површини од 280 m2. Нису констатовани
археолошки слојеви.
Локалитет 76 – на углу Кузминске и Арсенија Чарнојевића, на локацији бензинске пумпе код
Камените ћуприје. Истражена је површина од 500 m2 у оквиру три сонде. На локалитету је
констатовано 13 гробова који се могу датовати у средњи век, као и један гроб облика бунара.
Археолошка истраживања локалитета 77 обављена су на месту вишеспратне стамбене зграде
површине 20 x 20 m у улици Арсенија Чарнојевића бр. 14 - КП 4443/3 (некада адреса Арсенија
Чарнојевића бр. 28 и КП 4443). На дубини од 1,30 до 1,60 m откривена је некропола са 33
скелетна гроба који се датују у средњи век.
5. Локалитет 9 североисточни део парцеле 5972 (улица) наспрам кућа на бројевима 120, 122,
124 у Кузминској улици
Локалитет се налази на раскрсници између улица Кузминска и Арсенија Чарнојевића, на тзв.
Каменитој ћуприји. Заштитно археолошко ископавање извршено је 1959. године на површини од
900 m2. На локалитету је откривено више међусобно правоугаоних и квадратних просторија које
су вероватно сачињавале фортификациони објекат или бенефицијар у близини источне капије
града. Пронађени покретни археолошки материјал се може датовати у II, III и IV век.
Добра под претходном заштитом
Сакрални објекти:
1.
Гркокатоличка црква Вазнесења Исуса Христа и жупни уред Улица Светог
број 30
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Припадници гркокатоличке верске заједнице почињу интензивније да се досељавају у Митровицу
средином XIX века, када из Закарпатје, али и из Бачке, пристижу Русини. Они су уједно били и
најбројнији чланови гркокатоличке, или тзв. унијатске цркве код нас. Особеност ове верске
заједнице се огледа у томе што се придржава источног, православног обреда и службе на
црквенословенском језику, али је Ужгородском унијом из 1646. године за поглавара цркве
признала папу.
Гркокатоличка црквена општина у Митровици је основана 1887. године, а садашња црква је,
истовремено са жупним двором, подигнута 1905-1906. године према пројекту архитекте Vincenza
(Vinka) Rauschera (Салцбург, 1853 - Загреб (?) после 1932). Радове су изводили митровачки
градитељи Ferdinand Kun и Josif Hofman. Тробродна је грађевина са припратом у ширини главног
брода, звоником над припратом и полукружном олтарском апсидом на источној страни. На
прозорима се налазе витражи. Главни портал, смештен на западној страни, фланкиран је
стубовима са капителима који носе лук са тимпаноном. Фасадно платно припрате је оивичено
плитким, полукружно завршеним нишама, на којима су узани издужени прозори правоугаоног
облика. Складна и једноставна обрада фасада, сведене декорације, упућује на историцистичкоромантичарске утицаје претходних стилских епоха. Истоветне стилске одлике красе и суседни
жупни уред који је подигнут на истој парцели.
Објекти грађанске архитектуре
2.

Кућа у којој је живео Игњат Јунг
први истраживач Сирмијума (1860-1915)Улица Светог Димитрија 28
Игњат Јунг, свестрани интелектуалац, полиглота и пасионирани истраживач античког Сирмијума,
почео је каријеру као учитељ у митровачкој основној школи. Спознавши брзо вредност и значај
споменичког наслеђа малог провинцијског градића, Јунг је за врло кратко време, већ од почетака
првих археолошких истраживања Сирмијума (1883), постао стални повереник народног музеја у
Загребу. Током наредних двадесет година, све до свог изненадног одласка из Митровице (1908),
забележио је бројна драгоцена запажања о римском Сирмијуму и другим античким споменицима у
Срему. Његова посвећена, студиозна пионирска истраживања, отворила су пут каснијим
систематским проучавањима античког културног наслеђа Митровице и Срема.
Куриозитет је тај да је управо Јунг пројектовао своју породичну кућу, вероватно у последњој
деценији XIX века. Ова једноставна, издужена приземна грађевина обликована је у еклектичном
стилу и по концепцији се не издваја из градитељског фонда епохе у којој је настала. На зидном
платну се издваја плитки испуст – ризалит са два једноставна правоугаона прозорска отвора са
надсветлом и са по још једним прозором са сваке стране (укупно четири). Сви прозори имају
дрвене шалукатре. Орнаментика је сведена и непретенциозна – једноставно профилисани
потпрозорски банци, шамбране и правоугаони натпрозорници са декоративним гирландама.
Плитки пиластри у крајњем левом и десном углу објекта су надвишени декоративним капителима.
У осовини прозора су постављена четири правоугаона таванска отвора.
Претпоставља се да је објекат подигнут седамдесетих година XIX века у време када у градовима
на периферији Аустроугарске монархије, међу којима је била и Митровица, преовладава стилски
израз који се може назвати романтичним историзмом. Извесно је то да у Митровици постоје и
истакнутији представници овог стила, али овај објекат је, пре свега због значаја личности која је у
њему живела, Игњата Јунга, а затим и због своје аутентичности и непромењеним стилским
одликама, сврстан у добра са посебним историјским и архитектонским вредностима.
3.

Грађанска кућа
у улици Светог Димитрија 26
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Једноставно обликована једноспратница припадала је наследницима пионира митровачке
археологије Игњата Јунга и с обзиром на то да је подигнута под непосредним утицајем модерне
претпоставља се да је настала у периоду између два светска рата, тачније 30-тих година XX века.
Препознатљива безорнаментална архитектура модерне није у већој мери била заступљена у
градитељству Сремске Митровице, тако да се овај објекат сврстава у ретке сачуване примере овог
стила. Противтежу складној, симетрично обрађеној фасади са два размерно велика правоугаона
прозора у приземљу и три таванска отвора, ствара асиметрично постављен улаз у објекат на левој
страни. Улаз је уоквирен квадерима који сежу све до таванских отвора, има истурену
надстрешницу изнад које је надсветло. Истоветни квадери, сложени у два реда, уметнути су
између прозора у приземљу. Отвори у приземљу и таванском селу су уоквирени јединственим
профилисаним оквиром. Зидним платном доминирају једноставне, праве линије и успостављена је
равнотеже односа између зида и отвора. С обзиром на то да је овај објекат задржао све
препознатљиве одлике стиле и да током времена није мењао своју изворну структуру и изглед
може се сматрати вредним примером архитектуре модерне у градитељству Сремске Митровице.
Споменици меморијалног карактера
4.

Школска зграда из периода Војне границе тзв. „Обершуле“
Улица Змај Јовина 19/19a
За време Војне границе Митровица је, као штапско место, имала неколико школа, а
највећи значај имала је Немачка виша штапска школа, познатија под називом Oberschule.
Наредбом дворског ратног савета од 2. јула 1838. године, дозвољено је да се при „Обершулу“ у
Митровици, отвори уз четврти разред друго годиште, у којем су, поред других предмета, биле
заступљене и привредне поуке. Ова година се узима као датум оснивања данашње Митровачке
гимназије, која од тада постоји као нижа средња школа до свог прерастања у потпуну реалну
гимназију.
Основни проблем садашњих истраживача представља чињеница да се у данашњој Змај Јовиној
улици, а посебно на садашњој непарној страни, налазило неколико готово идентичних школских
зграда од којих су неке делимично или потпуно уништене. Заједничка им је карактеристика да су
све биле слично конципиране, као једноставне, издужене зграде са мањим просторијама које су
служиле као учионице. С обзиром на недостатак поузданих архивских података, можемо са
великом поузданошћу претпоставити да је објекат на броју 19/19а био поменути „Обершул“. С
обзиром на значај „Обершула“ за историјат и континуитет Митровачке гимназије као значајне и
дуготрајне школске институције, мишљења смо да овај објекат својом масивном конструкцијом,
типским обликовним решењем и једноставном геометријском пластиком представља пример
школских зграда које су се подизале диљем Аустријске монархије.
5.
Крст Св. Ивана Непомука
постављен на углу Кузминске улице и булевара Арсенија Чарнојевића
Заветни крст је посвећен једном од најпоштованијих светитеља римокатоличке цркве - св. Ивану
Непомуку. Овај светитељ је заштитник Чешке и града Прага, заштитник исповедника, краљица,
мостова и чува од поплава. Симбол је сакрамента свете исповести. Спомен обележје се састоји од
постамента, нише са остацима камене статуе светитеља и постоља некадашњег крста који је чинио
горњи, завршни део. На предњем делу постамента уочавају се остаци данас тешко читљивог
натписа на немачком језику. Из њега се разазнаје да заветни крст посвећен св. Ивану Непомуку и
да је, како се претпоставља, подигнут залагањем Ignaza Jurishica, 16. маја 1861. године.
Заједно са оближњим култним местом – Калваријом, овај крст је утиснуо препознатљив печат у
верској и духовној традицији овог дела Митровице. Крст је 2002. године, уз сагласност локалне
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управе и Жупног уреда римокатоличке цркве измештен са оригиналне локације. У условима за
дислокацију спомен обележја Крст Св. Ивана Непомука (предмет. бр. 197-07 од 05.09.2002.
године) стручна служба Завода је дефинисала услове и мере заштите за дислокацију наведеног
добра на постојећу локацију, а у склопу реконструкције раскрснице булевара Арсенија
Чарнојевића и Кузминске улице, уз сагласност представника Жупног уреда из Сремске
Митровице. Условима су дефинисане и мере за реконструкцију споменика након дислокације што
није реализовано до данас. Спомен обележје је данас у изузетно лошем стању и захтева
конзерваторско- рестаураторски третман.
Просторно-културно историјске целине
У Обухвату плана, у западном делу блока налази се део ПКИЦ Старо градско језгро Сремске
Митровице. Зона обухвата следеће КП 4614, 4611 и 4608, 4606/1 КОСМ са припадајућим
објектима. У саставу припадајућег дела ПКИЦ налазе се следећи објекти у статусу добара под
претходном заштитом: Гркокатоличка црква Вазнесења Исуса Христа и жупни уред на адреси
Светог Димитрија број 30, Кућа у којој је живео Игњат Јунг, први истраживач Сирмијума (18601915) на адреси Светог Димитрија 28, Грађанска кућа на адреси Светог Димитрија 26 и Школска
зграда из периода Војне границе тзв. “Обершуле” на адреси Змај Јовина 19/19a.
Заштићену околину чини зона заштите Сирмијум „унутар бедема“ у припадајућем делу. Ову зону
чине следеће КП 4529/2, 4532/2, 4534/2, 4537, 4539/2,4541/2, 4546/2, 4547/1, 4549/2, 4549/3, 4551/2,
4551/3, 4553/2, 4553/3, 4555/2, 4557/2, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564/1, 4565, 4566/1, 4566/2,
4568, 4570/1, 4572, 4573/1, 4575/1, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, 4578/1, 4578/2, 4579, 4580, 4581,
4582, 4583, 4584, 4585, 4586/1, 4586/2, 4587, 4589/1, 4589/2, 4589/3, 4589/4, 4590, 4591, 4593, 4595,
4596, 4597, 4599, 4600, 4601, 4603, 4605, 4606/2, 4615, 4616 КОСМ са припадајућим објектима.

5.6.

Оцена расположивих подлога

Подлоге на којима се израђује план су Геодетске подлоге - Копија плана издата од стране
Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности, Сремска Митровица - са
дигиталним и скенираним елементима катастра подземних инсталација (Потврда 956-01-1/2013-111
од 19.11.2013.); КТП –оверен од стране геодетске службе ГЕО ПРОЈЕКТ Сремска Митровица, број
1-309/2015-II од 22.01.2015.год.; Изводи из листа непокретности и изводи из ПГР-а града
(графички прилози).
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ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ
КОНЦЕПТА ПЛАНА
За потребе израде плана израђен је Концепт плана у ком су, поред осталог, дате :
ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА :
Планом генералне регулације града Сремска Митровица простор у обухвату Плана је планираном
поделом на типичне градске целине смештен у ТИПИЧНУ ГРАДСКУ ЦЕЛИНУ 4 где се налазе
МЕШОВИТИ БЛОКОВИ ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗОНЕ И СЕКУНДАРНИ ЦЕНТРИ.
Ову ТГЦ карактерише мешовита приватно-јавна намена простора у великим блоковимаса ивичном
индивидуалним стамбено-пословним структурама, док су у унутрашњости блокова реализовани
јавни урбани садржаји. Простор ТГЦ4 подразумева....поред осталих и Спортски центар ''Пинки'' са
насељем колективног становања који је и тема овог Плана.
ОПШТИМ ПРАВИЛИМА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И ГРАДЊЕ дата
су ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ТИПИЧНЕ ЦЕЛИНЕ:
РЕГУЛАЦИЈА ЈАВНИХ УРБАНИХ ПРОСТОРА
Јавни урбани простор је сваки отворен простор у граду намењен општем коришћењу и доступан
свим грађанима за кретање и коришћење у циљу обављања разних активности везаних за тај
простор и за град у целини.
Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у зависности од
функције и ранга градских саобраћајнице, односно инфраструктуре као хоризонтална, надземна и
подземна регулација.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ТИПИЧНЕ ГРАДСКЕ ЦЕЛИНЕ:
ПЛАНИРАНЕ ПРЕТЕЖНЕ И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ:
Све намене осталог грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док се поједине парцеле
могу наменити компатибилним наменама.
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Међусобно компатибилне намене су: становање свих типова, делатности, пословање, трговина,
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања,
пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски
објекти.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни,
комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или делови
објеката по врсти и намени), могу се градити по свим ТГЦ из ових правила унутар друге
планиране претежне намене, ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони параметри
конкретног типа изграђености.
Пумпе за течно гориво и гасне станице могу се градити уз постојеће општинске путеве у свим
наменама и у свим ТГЦ, а уз прописане законске обавезе, као и уз израду процене утицаја на
животну средину.
Усаглашавање са преовлађујућом наменом.
Објекти спорта, рекреације и угоститељства на појединачним грађевинским парцелама могу се
градити и у зонама зеленила и паркова.
У блоковима где су висине објеката уједначене, екстремно ниски појединачни објекти приликом
надградње или замене новим могу се усагласити са преовлађујућом висином објеката у блоку, без
обзира на урбанистичке параметре блока.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ТИПИЧНУ ГРАДСКУ ЦЕЛИНУ 4 (МЕШОВИТИ БЛОКОВИ
ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗОНЕ И СЕКУНДАРНИ ЦЕНТРИ)
За блокове ове ТГЦ4 планира се приступању реконструкцији јавних површина: повлачење трасе
нових колско-пешачких саобраћајница и нова регулација и евентуално препарцелација према
будућим Плановима детаљне регулације чија израда је ургентна.
За појединачну изградњу на рубовима блокова, пре доношења Планова детаљне регулације, на
постојећим парцелама се може подизати и други стамбени објекат, али уз задату дефиницију
задње грађевинске линије). Овакве интервенције прочишћавања зонирања урбаног ткива ће се
радити на основу Урбанистичких пројеката архитектонско-урбанистичког решења.
У циљу очувања достигнутог нивоа урбане типолигије градње и остварених грађевинских линија
(према бившим плановима) на одређеним локацијама у ТГЦ4 се овим планим ограничава
типологија градње нових објеката и то:
- У блоку СЦ ''Пинки'', уз југоисточни обод блока, у Ул.Кузминској, дозвољава се
градња само слободностојећих објеката породичног становања, односно реконструкција или
изградња на локацијама постојећих објеката затеченог типа.
За ове блокове ТГЦ4 неопходна је израда Планова детаљне регулације у циљу формирања
целовитог решења.
За ТГЦ 4 дата су ПРАВИЛА ГРАДЊЕ. За ободне делове блокова са објектима постојећег
породичног становања предвиђена је урбана реконструкција као замена породичногстановања
вишепородичним становањем.
Постојећи објекти породичног становања (до 4 стана у објекту) могу да се реконструишу у циљу
неопходног инвестиционог и текућег одржавања.
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Код изградње нових објеката, обавезна је у целини примена општих правила градње за објекте
вишепородичног становања. У складу с овим правилом, на парцелама бившег породичног
становања парцелација се условљава са стањем на суседним парцелама и то тако да се
укрупњавањем обезбеде величине погодне за изградњу објеката за вишепородично становање.
За блокове ТГЦ4 неопходна је израда Планова детаљне регулације у циљу формирања целовитог
решења блокова-насеља.
Неопходна је ургентна израда Планова детаљне регулације** за блокове ТГЦ4 и ТГЦ6 блокови:
насеље „М.Хуђи“ и насеље „Спортски центар Пинки“.

B

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Планирано стање
Планираним билансом површина утврђено је да ће се простор обухвата плана битно променити у
смислу површина које заузимају појединачне основне намене :
Вишепородично становање са компатибилним делатностима се повећава за 7%;
Породично становање са пословањем се смањије за &% у смислу површина али се мења у смислу
других урбанистичких параметара (спартности и карактера изграђености са повећањем густине
становања). Насатало смањење је последица смањења површине под окуђницама и ангажовања
дела тих поврина за јавне манене ( продор у средиште блока – саобраћајни коридор);
Школство се повећава за 5% као последица уређења појединачних комплекса као урбанистички
обликованих целина;
Спорт се повећава за 9% као последица реализације концептом развоја планираних садржаја који
ће употпунити садржаје постојећег спортског центра ( затворени базен и сл.).
Мешовита зона спорта, школства и културе је новопланирана намена на постојећим слободним
површинама која чини прелазну зону између зоне спорта и школства за планиране сдржаје који ће
се у планском периоду (4 године ) евентуално појавити као потреба града.
Пословање остаје у стом обиму као и у постојећем стању, а односи се на простор на ком је
изграђена и формирана целина бензинске пумпе.
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1.1. Подела на грађевинске целине - блокове
Простор у обухвату ПДР може се просторно и наменски раздвојити на четири планиране,
просторне целине и седамнаест засебних, функционално раздвојених блокова - зона (граф. прилог
бр.2 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - подела простора на зоне и целине):
ЦЕНТРАЛАНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Целина јавних објеката културе, спорта и образовања са паркирањем на заједничкој јавној
површини.
ЗОНА А1 – ЗОНА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
Централни део обухваћеног подручја и секундарни градски центар представља зона око
ПСЦ „Пинки“ са приступом из улице Св. Димитроије. Зона обухвата:
• објекат спортског центра са свим потребниом садржајима за спортске активности (халу са
трибинама- простором гледалишта и друге просторе за спорт и рекреативне активности,
свлачионице, магацине и санитарне просторије, кабинете и канцеларије управе, заједничке
просторије, простор за комерцијалне и услужне делатности и др.;
• универзални, отворени спортски терен са источне стране објекта, оквирне димензије око
20x40m са ненаткривеним трибинама и депоом спортких реквизита;
• универзални спортски објекат за затворени базен са пратећим садржајима или два тениска
терена (у објекту или на отвореном простору);
• објекат депаданса са економским/ помоћним делом;
• прилазни пешачки плато- трг испред главног улаза у објекат ПСЦ:
• објекат са услужном наменом;
• сабирну насељску саобраћајницу сервисног саобраћаја северне целине у обухвату плана улицу са пратећим површинама за мировање саобраћаја и пешачким површинама.
Планирана је реконструкција саобраћајних површина и укрштање са планираним
насељским улицама, доградња пешачких стаза, паркинга и зелених површина. Планирана је
реконструкција и проширење пешачког платоа испред спортског центра.
ЗОНА А2 – ЗОНА ШКОЛСТВА
Део централне зоне обухваћеног подручја и градски центар школства и образовања.
Приступ свим објектима је из улице Змај Јовине. Зона обухвата три школсе установе са свим
пратећим школским садржајима за ученике различитог старосног доба:
• Основна школа „ Бошко Палковљевић Пинки“;
• Средња стручна прехрамбено-шумарска и хемијска школа,
• Висока и средња школа струковних студија за образовање.
Припадајуће парцеле су неправилног облика и неприлагођене величине потребама
појединачних школа. Имајући у виду нерешене имовинско-правне односе и стварне потребе
појединачних корисника земљишта, овим планом се формирају потребне припадајуће парцеле
школским објектима са прилазним платоима за окупљање ученика, пешачким стазама, уређеним
зеленим површинама, спортским теренима и спортким халама, колским прилазима за интервентна
возила и снабдевање и просторима за паркирање возила.
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Неопходно је формирање регулационог појаса заједничког, колско-пешачког пролаза
између две школе како би се омогућио неометан прилаз и снабдевање оба објекта, а уједно
определио површину за ограђивање и границу две суседне школе. Регулациони појас у планском
решењу формиран је од дела парцела ббр. 4585 и бр.4565.
Неопходно је ираздвојити зону школства од стамбене зоне такође колско-пешачком улицом
и проширење зоне прилаза главном улазу у средњу стучну прехрамбено-шумарску школу према
парцелацији датој у графичким прилозима.
Планирано је ограђивање припадајуће парцеле сва три школска објеката и формирање
затвореног школског комплекса са свим пратећим садржајима и уређеним слободним површинама.
Дозвољена је промена постојеће спратности свих школских објеката од постојеће П+2 за
етажу више, максимална спратност је П+3. Имајући у виду постојећу конструкцију кровова
наведених школа, могућа је реконструкција објеката или равног крова са доградњом спратне
етаже уз претходну сагласност аутора или услове за реконструкцију или доградњу ЗЗСКСМ.
Планирана је реконструнструкција и формирање главног улаза у Основну школу
„Б.П.Пинки“ са западне стране објекта из улице Змај Јовине.

ЗОНА А3 – ЗОНА САОБРАЋАЈА
Унутарблоковска саобраћајна мрежа која повезује све планиране зоне и целеине. Прати
форму обухваћеног подручја и паралелно са ободним саобраћајницама примарне градске
саобраћајне мреже дели унутарблоковски простор на зоне и целине.
Планирана зона саобраћаја садржи:
• саобраћајнице секундарне саобраћајне мреже;
• бисиклистичке стазе;
• пешачке стазе;
• уређене, слободне зелене површине;
• просторе за мирујући саовраћај на местима укрштања планираних саобраћајница и уз
планиране саобраћајнице.
Унутарблоковска саобраћајна мрежа повезана је са две ободне саобраћајнице. Формиран је
улаз са источне стране из улице Кузминске са кружном раскрсницом на самом улазу у
унутарблоковски простор.
Преко саобраћајница ПСЦ „Пинки“ повезана је са Улицом
Св.Димитрије и западном страном обухваћеног подручја.
Све саобраћајнице су међусобно повезане и омогућавају кружни ток саобраћаја у
унутарблоковском простору.
ЗОНА А4 – МЕШОВИТА ЗОНА СПОРТА, ШКОЛСТВА И КУЛТУРЕ
У самом средишту блока, простор оивичен планираном унутарблоковском саобраћајном
мрежом чини мешовиту зону спорта, школства и културе. Планирана је изградња више објеката са
свим пратећим садржајима оријентисаних ка регулационом појасу планиране унутарблоковске
саобраћајнице паралелне са Кузминском улицом. Она раздваја зону породичног становања од
зоне јавних објеката спорта, школстава и културе. Планирана изградња објеката ове зоне се
повлачи у унутрашњост блока, а уједно се формира простор слободних, уређених, површина
испред палнираних објеката.
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Садржина и намена ових објекат није прецизно задата. Архитектонско обликовање ових
објеката је веома значајно за цео унутарблоковски простор имајући у виду положај и оријентацију
ка главном саобрачћајном прилазу из Кузминске улице. Имајући у виду све наведене чињенице ,
атрактивност формиране зоне , планирану и опредељену преовлађујућу јавну намену
унутрашњости блока, величину габарита планираних објеката, за архитектонско решење ових
објеката неопходно је расписивање урбанистичко-архиитектонског конкурса .
ЗОНА А5 – ЗОНА СПОРТА
Централни део унутрашњости блока који се граничи са зоном спортког ценра на северу и
школским комплексом на западној страни.
У оквиру ове зоне планирана је изградња искључиво спортких објеката у функцији
постојећих школских објеката или проширења зоне спортског центра и то:
• објекат базена са припадајућим садржајима;
• отворени спортски терени за мали фудбал, рукомет, одбојку или тенис.
Неопходно је формирање парцеле за изградњу објекта базена или спортских терена. План
парцелације и препарцелације дат је на графичком прилогу бр.6 (граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела).
Простора за мирујући саобраћај за планиране садржаје ове зоне предвиђен је у оквиру
унутарблоковске јавне саобраћајне мреже.

СЕВЕРНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Целина вишепородичног становања са компатибилним садржајима са паркирањем возила
на заједничкој јавној површини око објеката.
ЗОНА В1 – ЗОНА РЕАЛИЗОВАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Северну зону обухваћеног подручја, уз улице Арсенија Чарнојевића и Улицу Св.
Димитрија, чини блок изграђених вишепородичних објеката уједначене спратности П+3+Пк и
П+4. У оквиру зоне изграђено је 11 стамбених објеката са пратећим површинама интерне
саобраћајнице, простора за мирујући саобраћај, пешачких површина и уређених слободних
зелених површина.
Изградња објекта високоградње у овој зони је у потпуности завршена. Могућа је
реконструкција постојећих објеката без промене габарита.
У планском решењу дата је реконструкција и проширење саобраћајне мреже и повезивање
постојеће насељске саобраћајнице са унутарблоковском саобраћајном мрежом.
ЗОНА В2 – ЗОНА ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Део северне урбанистичке целине, између комплекса спортског центра и реализованог
блока вишепородичног становања. То је простор урбане обнове у фази припреме реализације
четири објекта вишепородичног становања П+4 са пратећим саобраћајним површинама и
уређеном парковском површином у средишту блока постојећег и планираног вишепородичног
становања.
Северна урбанстичка целина представља блок отвореног типа са заједничком, јавном
површином за све изграђене објекте. Све саобраћајне површине , за кретање и мировање возила су
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у оквиру заједничке јавне површине као и уређене зелене површине и површине за кретање
пешака и бициклиста.
Неопходно је ипланирану изградњу стилски и обликовно ускладити са потојећим, већ
изграђеним овјектима у блоку.
ЗОНА В3 – ЗОНА КОМПАТИБИЛНИХ САДРЖАЈА СТАНОВАЊУ
У северној урабанистичкој целини формирана је зона за гаражирање возила са већ
реализованом парцелацијом. Планирано је повећање броја места за гаражирање возила али у
оквиру комерцијалног објекта са трговачком и угоститељском садржином.
Намена планираног објекта је јавна и компатибилна са претежном- стамбеном наменом
припадајуће целине.

ИСТОЧНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Целина осталих , нејавних намена за изградњу породичних стамбених објеката са
компатибилним садржајима и паркирањем возила на припадајућим парцелама.
ЗОНА С1 – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВАЊЕМ
Зона осталих, нејавних намена, са парцелама и објектима породичног становања уз улицу
Кузминску. Са северне стране зона је ограничена школским објектом па је могућа изградња
породичних објеката у једноструком непрекинутом низу. У задњем делу парцеле дозвољена је
изградња помоћних објеката.
ЗОНА С2 – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВАЊЕМ
Зону чине постојеће парцеле породичног становања двострано оријентисане; са једне
стране према улици Кузминској , а са друге стране према отвореном, унутарблоковском простору.
Имајући у виду величину парцела , двострану оријентацију у мали индекс изграђености
зоне планирана је изградња двоструког непрекинутог низа објеката породичног становања на
регулацији блока. За изградњу помоћних објеката, уз поштовање свих урбанистичких параметара,
могућа је изградња анекса објекта из Кузминске улице према зони дефинисаној у графичком
прилогу (граф. прилог бр.3б : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - планирана намена објеката).
ЗОНА С3 – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВАЊЕМ
Зона породичних објеката око улаза у унутарблоковски простор из Кузминске улице. Зона
изградње једноструког непрекинутог низа породичних објеката са анексом према графичком
прилогу(граф. прилог бр.3б : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - планирана намена објеката).
Предња грађевинска линија породичних објеката се повлачи у унутрашњост блока за око
4m. Иако су парцеле двострано оријентисане, према Кузмиској улици и према унутарблоковском
простору, колски прилаз парцели је могуће формирати само из Кузминске улице.
Пре почетка изградње неопходно је формирање парцеле према плану парцелације дате у
графичком прилогу плана.
ЗОНА С4 – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВАЊЕМ
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Зона породичних објеката двострано оријентисаних, према Кузминској улици и према
унутарблоковском простору. Уз регулациони појас Кузминске улице делимично је реализована
замена старих објеката новим слободностојећим. Према унутрашњости блока планирана је
изградња непрекинутог низа породичних објеката према већ реализованом породичном објекту
одговарајућег типа.
ЗОНА С5 – ПОСЛОВАЊЕ
Зона реализованог пословног објекта - станице за снабдевање моторних возила горивом.
Објекат путне привреде на углу улица Кузминске и Арсенија Чарнојевића реконструисан 2014.
године.
Потпуно урбанистички дефинисана и реализована зона са уређеним свим слободним
површинама у оквиру парцеле.
ЗОНА С6 – УЛИЦА
Једина ободна улица примарне градске, саобраћајне мреже обухваћена овим планом. У
оквиру регулационог појаса је саобраћајница са свим пратећим садржајима, паркинг простором,
бициклистичким стазама, пешачким стазама, уређеним, слободним зеленим површинама и др.
Планирана је комплетна реконструкција у оквиру регулационог појаса саобраћајних
површина и инфраструктуре као и повезивање са унутарблоковском саобраћајном мрежом.

ЗАПАДНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Целина осталих , нејавних намена за изградњу стамбених објеката са компатибилним
садржајима и паркирањем возила на припадајућим парцелама.
ЗОНА D1 – ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СА ПОСЛОВАЊЕМ
Зона осталих, нејавних намена, са парцелама и објектима вишепородичног становања са
обавезним пословањем у приземној етажи уз улицу Змај Јовину. Са источне стране зона се
граничи са школским објектом па је могућа изградња вишепородичних објеката у једноструком
непрекинутом низу према графичком прилогу (граф. прилог бр.3б : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - планирана
намена објеката).
Постојећи објекат бр.19 и 19а је споменик меморијалног карактера, школска зграда из
периода Војне границе тзв. „Обершуле“. Дозвољена је изградња породичног или вишепородичног
објекта у унутрашњости парцеле на удаљености од 10m од постојећег објекта према наведеном
графичком прилогу.
Предуслов нове изградње је парцелација и формирање нове парцеле према графичком
прилогу(граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела). На тај начин би се формрала
правилна парцела за колско пешачки пролаз и јавну површину која раздваја комплекс школе и
предметну стамбену зону. Након формирања и реализације колско-пешачког пролаза, могуће је
формирати прилаз парцели само са задње стране како би се растеретила примарна саобраћајна
мрежа- улица Змај Јовина и формирао континуалан низ објеката са пословном- јавном наменом у
приземним етажама објекта.
ЗОНА D2 – ЗОНА ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА
Зона обухвата добра под претходном заштитом :
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Гркокатоличку цркву Вазнесења Исуса Христа и жупни уред;
објекат грађанске архитектуре- кућу у којој је живео Игњат Јунг, бр.28;
грађанску кућу с почетка XX века, са бројем 26.

Обавезно је прибављање услова и сагласности службе заштите за све радове на наведеним
објектима предметне зоне.
ЗОНА D3 – КОЛСКО ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ
Предуслов за изградњу колско-пешачког пролаза је парцелација и формирање нове парцеле
према графичком прилогу(граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела). На тај
начин би се формрала правилна парцела за јавну површину која раздваја комплекс школе и
предметну стамбену зону.
Планирано је повезивање колско пешачког пролаза, ширине 5m, са Змај Јовином улицом у
зони прилаза главним улазима две школе у непосредном окружењу.
Обзиром да програмски елементи свих будућих саржаја нису познати овим ПДР-ом се
планира обавезна израда архитектонско-урбанистичког конкурса или урбанистичког
пројекта на појединим локацијама датим у графичком прилогу (граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела).
Формирање јединствене јавне површине за реализацију
унутарблоковских парцела са јавном наменом могуће је тек након дефинисања имовинскоправних односа пројектом парцелације и препарцелације према регулацији задатој у
предметном плану.
На слободним површинама (осим у зони археолошких локалитета) могућа је изградња
свих јавних рекреативних садржаја, дечијих игралишта, постављање урбаног мобилијара, уз
сагласност, а према условима Ј.П. Дирекције за изградњу града Сремска Митровица.
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Биланс површина планираних зона и целина– нумерички показатељи

ЗОНА

површин
а (hа)

А1

зона спортског центра

2,49

А2

зона школства –комплекс
3 школска центра

2,76

унутарблоковска
саобраћајна мрежа

1,88

мешовита зона спорта,
школства и културе

0,69

А А3
А4
А5
B1
B B2
B3
C1
C2
C3
C
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C4
C5
C6

зона спорта /затворени
базен и отворени
спортски терени/
зона реализованог
вишепородичног
становања
зона планираног
вишепородичног
становања
пословна зона- трговина
и услуга са простором за
гаражирање
породично становање у
једноструком
неперекинутом низу
породично становање у
двоструком
неперекинутом низу
породично становање у
једноструком
неперекинутом низу са
анексом
породично становање –
слободностојећи објекти
и непрекинути низ
пословање- зона
комерцијалних
делатности (трговина и
услуга)
зона регулационог појаса
Кузминске улице

D1

зона вишепородичног
становања са пословањем

D D2

зона верскогобјекта са
породичним становањем
зона саобраћаја
колско- пешачки пролаз

D3

УКУПНО

укупна
површи
на (hа)

8,66

% од

укупног
обухвата

48

ОТВОРЕНИ ПОСЛОВНИ БЛОК
ЦЕНТРАЛНЕ УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ – СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ
ОБЈЕКТИ
ЦЕЛИНА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
КУЛТУРЕ, СПОРТА И
ОБРАЗОВАЊА

0,83

3,82

21

ЦЕЛИНА
ВИШЕПОРОДИЧНОГ
СТАНОВАЊА
СА КОМПАТИБИЛНИМ
САДРЖАЈИМА УНУТАР
БЛОКА ОТВОРЕНОГ ТИПА
И ПРОСТОРОМ
ЗА ГАРАЖИРАЊЕ ВОЗИЛА

4,81

27

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА
КОМПАТИБИЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА

0,74

4

ЦЕЛИНА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА
У КОМПАКТНОМ БЛОКУ СА
КОМПАТИБИЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИНА

18,03

100

ПРОСТОР У ОБУХВАТУ
ПДР

2,23
1,27

намена

0,32
0,66
1,24
0,38
0,71
0,15
1,66
0,44
0,24
0,05
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Биланс површина према планираној намени– нумерички показатељи

површин
а (hа)

ВЕРСКА
НАМЕНА

ОБРАЗОВАЊЕ

ПОСЛОВАЊЕ

СТАНОВАЊЕ

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА

САОБРАЋАЈ

Број 6

S1

вишепородично становање са
компатибилним делатностима у
отвореном блоку

3,85

S2

вишепородично становање са
компатибилним делатностима у
компактном градском блоку

0,43

S3

породично становање са
компатибилним делатностима

3,00

S4

породично становање са
компатибилном- верском
наменом

0,10

P1
P2

пословно- спортска намена
-спортски објекти са пратећим
садржајима

3,10

комерцијална намена
путна привреда

0,15

О1

високо образовање

О2

средње образовање

О3

основно образовање

О4

образовање , култура, спорт

C

верска са пратећим наменама

0,15

А1

примарна , градска саобраћајна
мрежа

1,62

А2

секундарна , градска саобраћајна
мрежа

1,79

А3

унутарблоковске површине за
кретање пешака и колски прилази
објектима

0,17

укупна
површин
а (hа)

% од

укупног
обухвата

компатибилне намене

7,38

40,93

пословање,
комерцијалне делатности,
трговина, услуге и
угоститељство, занатство,
верска намена

3,25

18,03

комерцијалне и услужне
делатности

3,67

20,35

спорт, рекреација,
култура

0,15

0,82

култура, становање и
образовање

3,58

19,86

спорт, уређено зеленило,
инфраструктура

18,03

100

ПРОСТОР У
ОБУХВАТУ ПДР

0,73
1,15
0,98
0,81

УКУПНО

Табела - Биланс намене површина
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1.4. зоне могуће изградње објеката у границама блока

(граф. прилог бр. 03b:ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- - планирана намена објеката)

На графичким прилозима планиране намене објеката нису дефинисани обавезни
габарити планираних грађевина већ зоне у оквиру којих је могућа изградња одређеног типа
објекта. Уједно је дефинисана и могућност изградње максималног габарита планираног
објекта уз услов да су сви задати урбанистички параметри задовољени.
У компактним блоковима задата, предња, грађевинска линија уз регулациони појас ободне
саобраћајнице или уз унутарблоковски отворени простор је обавезујућа, док је задња грађевинска
линија, граница до које је могућа градња. Дефинисана је и максимална дубина непрекинутог низа
(15m), а самим тим и максимална ширина калканског зида.
У отвореном блоку стамбеног насеља Спортски центар дефинисани су габарити новопланираних објеката грађевинским линијама и оне су обавезујуће.
За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња објеката са садржајима
и наменом који не производе буку и сметње за зоне у којима се налазе. Стамбени и стамбенопословни објекти могу садржати и више функционално одвојених простора (станова и локала).
Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбено-пословних
објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и других
садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.
1.5. Намена објеката чија је изградња забрањена по појединачним зонама
Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама, према графичком прилогу ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ бр. 3а – планирана намена површина/, су објекти:
СВЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА: објекти за које се ради или за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност
надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну
средину;
ЗОНА СТАНОВАЊА: објекти за производњу и остали пословни објекти који нису компатибилни
стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење отпадака, објекти у којима се у
технолошком процесу врши испуштање и просипање материја које су по свом саставу опасне и
штетне за подземне и површинске воде, објекти у којима се производи бука и вибрације који нису
у границама дозвољених вредности за стамбено окружење и слично.
ВЕРСКА НАМЕНА ПОВРШИНА: забрањена је изградња свих објеката који нису у функцији
постојећег верског објекта и објеката који не испуњавају претходне услове Завода за заштиту
споменика културе,
ЗОНА ПОСЛОВАЊА: објекти за становање, објекти за производњу, објекти у којима се врши
прерада меса, објекти намењени за складиштење отпадака и слично.
ЗОНА ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ: сви производни и остали пословни објекти који нису
компатибилни објектима образовања и културе.
ЗОНА САОБРАЋАЈА: објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и путне
привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре.
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РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
План регулације површина са јавном наменом

Јавне површине у обухвату плана сачињава:
• појас регулације ободних улица са саобраћајницама, паркинзима и уређеним
зеленилом;
• унутарблоковска површина насеља вишепородичног становања Спортски центар,
отвореног типа, за све пратеће стамбене садржаје- уређене зелене површине, просторе
за игру деце, мрежу пешачких стаза, просторе за мировање саобраћаја, и планиране
коридоре нових улица;
• унутарблоковска саобраћајна мрежа са површинама за мирујући саобраћај и пешачку
комуникацију;
• просторни комплекс три школска објекта са пратећим садржајима;
• зона спорта и културе са компатибилним садржајима.
То је простор од општег интереса намењен за изградњу јавних објеката и припадајућих
површина, саобраћајница, паркинга, пешачких површина, уређених зелених површина, комуналне
инфраструктуре и разделних зелених површина.
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела
образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не подразумева формирање
јединствене парцеле са јавном наменом унутар блока већ парцијално решавање пратећи динамику
фаза реализације плана (граф. прилог бр. 06 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- план грађевинских парцела).
Планираном поделом на јавне и остале намене површина дефинише се однос планираних
и осталих површина у обухвату палана, парцеле и делови парцела које су опредељени као ЈГЗ,
односно површине под постојећим објектима са јавном наменом, саобраћајним коридорима –
улицама, унутарблоковска јавна површина отвореног блока и простори са осталим, нејавним
наменама и планираним јавним функцијама као јавно грађевинско земљиште (граф. прилог бр. 03а :

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- планирана намена површина – план поделе на јавне и осталле намене површина).

Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене
Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана утврђена је у
складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране саобраћајне и
комуналне инфраструктурне мреже и линијског зеленила, али и у складу са наменом простора и
естетским критеријумима који се постављају за овај простор. Регулациона линија улица утврђује
линију разграничења јавних и осталих површина и представља границу грађевинских парцела
намењених за јавне површине.
Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће, у складу са прописима и
норамтивима, за сваки вид инфраструктурне мреже, несметану изградњу:
- планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, а у складу са
наменом простора;
- неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја;
-дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као и простора за
изградњу инфраструктурних објеката;
-уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група зеленила и партерног
зеленила, а у циљу стварања посебних микроклиматских услова, заштите непо-средног стамбеног
окружења и стварања естетског угођаја простора.
2.2.
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Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или
изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са
посебним законом.
Разграничење јавне површине од осталог земљишта извршено је утврђивањем „Границе
површина јавне намене“, коју одређују регулацине линије саобраћајних коридора, а у отвореном
блоку грађевинске линије објеката су уједно и регулационе линије унутарблоковске јавне
површине.
2.3.

Биланс површина према плану регулације и парцелације
У обухвату ПДР је 18,03 hа.

Постојеће ЈГЗ (јавно грађевинско земљиште) чине :
• коридор ободне улице- Кузминска улица;
• унутарблоковска јавна површина реализованог насеља вишепородичног становања
површина;
• јавни објекти и припадајуће површине са јавном наменом унутар блока- комплекс 3
школе и
• комплекс Спортског центра „Пинки, објекат и припадајуће површине.
Постојеће стање парцела у јавној намени у потпуности одговара планираним садржајима са јавном
наменом, имајући у виду да је у питању привођење намени парцела које су већ у јавној својини .
Овим планом дефинисане су површине опредељене за јавно грађевинско земљиште:
• коридор ободне улице за 1,66 hа,
• уређена унутарблоковска површина са објектима у јавној намени за 11,68 hа.
Површине са јавним наменама заузимају укупну површину од 13,34 hа што је приближно 74%
земљишта у обухвату Плана.

грађевинско земљиште

површина
(hа)

површина
(%)

постојеће ЈГЗ

12,86

71,5

постојеће + планирано ЈГЗ

13,34

74

остало ЈГЗ

4,68

26

укупно у обухвату Плана

32,90

100

Табела - Биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта

2.4.

Попис парцела са планираном јавном наменом

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата
1. Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом:
катастарске парцеле бр. :4404/1, 4442/2, 4442/1, 4441/1, 4441/2, 4441/4, 4443/1, 4445/1, 4446, 4448,
4450, 4451/1, 4452, 4454, 4453/1, 4490, 4489/2, 4553/3,4451/3,4549/3, 4547/1, 4546/2, 4545/3, 4543/3,
4541/3, 4539/3, 4536/2, 4534/1, 4531/2 4532/1,4529/1, 4528, 4527/2, 4525/2, 4526, 4523, 4522/2, 4521,
4518/2, 4515/2, 4513, 4510/2, 4511/1, 4507/2, 4504/2, 4504/1, 4503, 4508/1, 4505/1, 4502/1, 4501/2,
4497/2, 4498, 4499, 4511/2, 4508/2, 4505/2, 4502/2, 4496, 4495/2, 4492/2, 4493, 4584, 4565, 4563,
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4557/2, 4555/2, 4553/2, 4551/2, 4549/2, 4587, 4585, 4586/1, 4590, 4541/2, 4539/2, 4537, 4534/2,
4532/2, 4529/2, 4596, 4609, 4600, 4605, 4616, 4615,4405, 4404/45, 4404/44, 4583, 4578/2, 4577/2,
4576/2, 4589/3, 4606/1, 4459, 4460 ;
2. Парцеле и делове парцела за планирано јавно грађевинско земљиште:
катастарске парцеле у целости број:4586/2, 4606/2, 4519,4520/2, 4510/1,4491/4, 4456, 4458,
и делови парцела бр.4589/4, 4589/1, 4591, 4593, 4595, 4597, 4599, 4601, 4603, 4608, 4611, 4520/1,
4518/1, 4515/1, 4512/1, 4506, 4507/1, 4500, 4509, 4497/1, 4495/1, 4492/1, 4489/1, 4487, 4485, 4483,
4481, 4479, 4476, 4475, 4472, 4471, 4469, 4455, 4457, 4461, 4449/1, 4443/2, 4444.
2.5.
•
•
•
•
•
•
2.6.

Локације јавних објеката (постојеће и планиране)
зона А1- објекат хале спортова, приступни трг, отворени универзални терен, универзални
спортски објекат, објекат депаданса;
зона А2- просторни комплекс три школска објекта, основне , средње и високе школе;
зона А3-унутарблоковска саобраћајна мрежа са простором за мирујући саобраћај;
зона А4- планирани објекти са јавном наменом (култура, спорт и образовање);
зона А4- објекат базена са овореним спортским теренима.
зона D2- зона верског објекта-заштићени сакрални објекат са жупним уредом
Правила парцелације и препарцелације површина са јавном наменом

За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је прибављање
земљишта према плану (граф. прилог бр.6: ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – план грађевинских парцела).
Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних површина. То
подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене парцеле за
унутарблоковску јавну површину, према фазама реализације и исказаним потребама града.
У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и тротоари, у
ширини како је то приказано у плану (граф. Прилог бр.4: ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- саобраћајнице са
регулационо- нивелационим планом). Овим планом су одређене регулације за јавне саобраћајнице,
геометријским дефинисањем осовина и елементи нивелационог плана (коте на раскрсницама).
Планирано је задржавање постојеће саобраћајне матрице по ободу плана, уз реконструкцију
Кузминске улице.
2.7.

Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат
(граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- план грађевинских парцела)

Урбаним планирањем у овом ПДР-у се прочишћава постојећи зонинг и јасно дефинише
резервисани простор за изградњу објеката образовања , спорта и културе, површине 0,81ha, зона
А4- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ, подела простора на зоне и целине. Обзиром да програмски елементи
будућег садржаја нису познати овим ПДР-ом се планира обавезна израда урбанистичкоархитектонског конкурса планиране изградње целог комплекса.
На локацији археолошког локалитета бр.4 обавезна је израда урбанистичког пројекта за
потребе презентације остатака архитектуре у отиску елементима урбаног мобилијара или
поплочања као копију основе античких зидова на нивелети постојећег терена са локацијом
информативне табле.
За изградњу два објекта вишепородичног становања у ансељу Спортски центар, означених
на графичком прилогу (граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела), неопходна је
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израда урбанистичког пројекта имајући у виду да је у ранијем периоду било покушаја замене
старог објекта на истој локацији новим, са претходном обавезом израде урбанистичког пројекта.
Конфигурација терена на овој локацији дозвољава изградњу објекта са подземном етажом за
гаражирање возила као и смакнуте етаже на објекту.
За изградњу објекта депаданса са пратећим просторима , такође је обавезна провера
архитектонског решења иусклађености са објектом ПСЦ „Пинки“ урбанистичким пројектом
планиране изградње.
У зони добра под претходном заштитом – школска зграда из периода Војне границе тзв.
„Обершуле“, могућа је изградња стамбеног објекта. Ускалађеност са условима РЗЗСК као и
наслеђеном архитектуром неопходно је проверити урбанистичким пројектом планиране изградње.
За све остале планиране зоне и мање урбанистичке целине са објектима вишепородичног
становања (стамбене и стамбено-пословне), односно нове делове саобраћајног система није
неопходна израда Урбанистичких пројеката, обзиром да ће кроз Правила уређења и Правила
грађења овог ПДР-а планирани објекти и простори бити дефинисани као урбанистичкоархитектонско-грађевинске целине са детаљно наведеним свим релевантним параметрима за
објекате на парцели и однос са непосредним окружењем са решењем контакта са саобраћајним
системом и јавним површинама, начином паркирања, као и прикључцима на инфраструктурне
системе.
Услови за израду урбанистичко-архитектонског конкурса
локација

централна зона обухвата плана

димензије
комплекса
намена
тип блока
тип објеката у
блоку

Основа комплекса троугао страница: 150 , 90 и 180m
Укупна површина комплекса 8100 m²
Јавна намена спортско, васпитно-образовног карактера
Отворени комплекс, сложене структуре

урбанистички
параметри блока

Слободностојећи објекти са јавном садржином;
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 2,5.
Регулационе и грађевинске линије су дефинисана планом и
приказане су на графичком прилогу бр. 3b

спратност

Максимални број етажа: једна подземна етажа +
• Главни објекат П+2 ;
• Улаз и пролаз П

висина коте
приземља

Максимално 1,2 m од коте тротоара.
спратност објекта

висина кровног
венца

паркирање возила
посебна правила

максимална висина кровног венца

П
П+1
П+2

5m
7m
10 m

Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван граница
комплекса, а у границама плана.
Неопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.
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3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.1. Саобраћајна инфраструктура
3.1.1.Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици уз формирање нових
унутарблоковских саобраћајница. Предвиђено је дограђивање, проширење и реконструкција
саобраћајних површина у целој ширине планиране регулације, са циљем формирања
геометријских профила који испуњавају савремене стандарде и прописе везане за саобраћајну
инфраструктуру. Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи нивелационог и
ситуационог плана и попречни профили регулације саобраћајница приказани су на графичком
прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 04 – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом.
Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине:
а. Ободна саобраћајница
б. Унутарблоковске саобраћајнице.
а. Ободна саобраћајница која се поклапа са улицом Кузминска представљају део примарне
градске путне мреже и саобраћајни прстен на границама предметног плана. Овом саобраћајницом
одвија се локални транзитни саобраћај и истовремено се путем ње врши повезивање
унутарблоковских саобраћајница са градском мрежом путева. У оквиру регулације ове улице
планиране су површине за мировање возила и површине за кретање бициклиста и пешака.
б. Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице које су у северном делу већим делом
изграђене. Ове саобраћајнице представљају део секундарне путне мреже које директно опслужују
урбанистичке садржаје намењене искључиво стамбеном, снабдевачком и услужном саобраћају.
Планирана саобраћајна матрица унутар блока пратиће потребе планираних садржаја у обухвату
плана тако да се оствари повезаност постојећих саобраћајница око планираног обухвата и уреди
простор за све сврсте саобраћаја. Планира се и изградња простора за мирујући саобраћај као
отворени паркинзи и гараже за паркирање путничких аутомобила.
Планирани садржаји ускладиће се са квантитативним и квалитативним стандардима саобраћајне
опремљености простора.
Планиране интервенције на саобраћајним површинама:
•

Планира се изградња нових унутарблоковских саобраћајних површина дефинисаних на
графичком ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 04 – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом.
Основу планског решења чини увођење нове саобраћајнице на вези Кузминске улице, преко
планиране мини кружне раскрснице до планираног базена, као и формирање нове
саобраћајнице паралелне са Кузминском улицом.Ове као и остале саобраћајнице имају ранг
приступних улица и на тај начин се допуњују саобраћајне везе у постојоћој мрежи
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саобраћајница, повећава се саобраћајни капацитет мреже и омогућује приступ новоланираним
садржајима.
У улици Кузминска планира се комплетна реконструкција саобраћајних површина у смислу
усклађивања са савременим захтевима и стандардима, што подразумева да се примењују
сегрегатне саобраћајне површине намењене за кретање моторних возила, немоторизовани
саобраћај ( бициклистички и пешачки) и стационарни саобраћај. Коловоз за кретање возила у
улици Кузминска је знатно виши од прописаног те је из тог разлога планирана и нивелациона
корекција постојеће нивелете коловоза.
На западном делу, код школе «Бошко Палковљевић Пинки» предвиђен је паркинг за путничке
аутомобиле који је саобраћајно повезан са улицом Змај Јовина.
Јужно од школе «Бошко Палковљевић Пинки» планиран је колско-пешачки прилаз на којем ће
се одвијати рестриктиван саобраћај.
Планирани су и колско-пашачки прилази источко и западно од Прехрамбено-ШумарскоХемијске школе, такође са рестриктивним одвијањем моторизованог саобраћаја.
Постојећа паркинг места и припадајуће саобраћајнице потребно је рекоструисати, доградити и
прописно димензионисати.

3.1.2. Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина
Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и планираних
објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно повезивање унутрашњих
садржаја у блоку са улицама примарне саобраћајне мреже (улице Стари шор и Кузминска) и
сабирном улицом -улица Змај Јовина. Димензионисање саобраћајних површина зависи од
саобраћајног значаја и ранга поједине улице.
Коловоз за кретање возила
Примарна саобраћајница - улица Кузминска
•
•
•

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m; примењује се ВР ≤ 50 km/час.
Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 тона ,
минимум 6,0 тона.
Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом до
сливника затворене атмосферске канализације.
• Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима.

Приступне (унутарблоковске) улице
•
•
•
•

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се ВР ≤ 40 km/час.
Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 тона,
минимум 6,0 тона.
Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом до
сливника затворене атмосферске канализације.
Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима.

Мини кружна раскрсница
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Пречник централног разделног острва је 10m.
Централно разделно острво се изводи у облику куполе од камене коцке, при чему је ивица
денивелисана за 3cm, а на средини је купола издигнута за 10cm.
Пречник upisane kružnice је 22m.
Одводњавање је гравитационо, усмерено до сливника затворене атмосферске канализације.
Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима.

Коловоз за мировање возила , отворена паркиралишта - ( важи за све улице)
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким
прилозима: графички прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 04 – саобраћајнице са регулациононивелационим планом ,Геометријски попречни профили; Шеме за површинска паркиралишта –
графички прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички
прилози Х.1. и Х.2. За отворена паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле
П.1. које се односе на краткотрајно паркирање.
Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу
саобраћајница, ивично или сепарисано.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за
истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у
изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног одвођења
атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање превиђено је са
бетонским ивичњацима издигнутим максимално +4cm у односу на коту коловоза намењеног за
кретање возила.
Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама или са
зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за максимално +10cm у
односу на коту коловозног застора паркинга, а за подужно паркирање за максимално +12cm у
односу на коту коловозног застора паркинга.
Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При
реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и постојећим
колским приступима до парцеле/објекта, као и са диспозицијом планиране и постојеће
инфраструктуре.
Бициклистичке стазе
•
•

•
•
•

Проритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са граничним условом да им се
саобраћајни профили додирују.
Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за кретање возила, с
тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања од 0,50m. Слободни профили
коловоза намењеног за кретање возила и бициклистичке стазе могу улазити један у други али је
тада обавезна примена издигнутих ивичњака за оивичење коловоза.
Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за мировање возила,
с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања од 0,75 m.
Минимална ширина бициклистичких стаза за једносмерни саобраћај је 1,5 m за слободни
профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил.
Минимална ширина бициклистичких стаза за двосмерни саобраћај је 2,0 m за слободни
профил, односно 2,5 m за саобраћајни профил.
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Пешачке саобраћајне површине - ( важи за све улице)
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације
саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким стазама вођеним
на правцима саобраћајница. Димензионисање пешачких стаза приказано је на графичком
прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 04 – саобраћајнице са регулационо-нивелационим
планом.Ширина пешачких стаза за примарну саобраћајницу је 2,0 m, минимум 1,6m за
саобраћајни профил, односно 2,0 m за слободни профил.
• Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5 m за саобраћајни профил
(изузетно 0,8 m за једносмерни саобраћај), односно 2,0 m за слободни профил(изузетно 1,2 m за
једносмерни саобраћај),.
• Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка осовини
саобраћајнице.
• Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) максимално +12cm - на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним паркингом
б) максимално +10cm - на месту контакта са управним и косим паркинзима.
•

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким стандардима
приступачности („Сл. гласник РС“, број 19/2012).
3.1.3. Регулација и нивелација јавних површина
Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица са
саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковске пратеће површине
отвореног типа за све стамбене, пословне, спортске и школске објекте (уређене зелене површине,
простори за игру деце, мреже пешачких стаза, простори за мировање саобраћаја и планирани
коридори нових улица).
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела
образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не подразумева формирање
јединствене парцеле са јавном наменом унутар блока већ парцијално решавање пратећи динамику
фаза реализације плана.
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле и
делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под постојећим саобраћајним
коридорима – улицама, унутарблоковска јавна површина отвореног блока и простори са осталим,
нејавним наменама и планираним јавним функцијама као јавно грађевинско земљиште.
На графичком прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 04 – саобраћајнице са регулациононивелационим планом приказан је детаљан регулациони план и оквирне планиране коте
саобраћајница.Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће
утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке документације.
Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене атмосферске
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ
за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колских прилаза, пешачких стаза на
регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални попречни нагиби на
пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које
испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничко-технолошких
ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким стандардима
приступачности („Сл. гласник РС“, број 19/2012).
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Зелене површине

3.2.1.

Општа правила
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- Присутне зелене површине потребно је допуњавати и обнављати. Започете дрвореде настављати
истим садним материјалом, или врстама које се уклапају и могу се усагласити са постојећим.
- Формирати хомоген систем зеленила.
- Подизати нове зелене површине по одређеним принципима и у планираним односима према
намени
- Водити рачуна о одржавању, очувању и санирању постојећих зелених површина.
- Улично зеленило допуњавати и по могућности заштити са заштитником око стабла, а где је
могуће уклопити и ниско растиње.
- При уређењу јавних зелених површина треба обезбедити парковске клупе, корпе за отпатке,
осветљење и баштенске хидранте и друге реквизите по потреби.
- За дечја игралишта се израђују посебни пројекти, односно у склопу пројекта са плановима
озелењавања.
- Сав садни материјал треба да је квалитетан, да има одговарајућу старост и да је прилагођен
условима средине.
3.2.2. Принципи озелењавања улица
Улично зеленило ,линијско зеленило, дрвореди дуж саобраћајница , које уоквирују предметни
блок су различите старости и различитог типа. Дрворед су заступљени свим улицама око блока ,у
улицама А.Чарнојевића, Кузминској и у улици Змај Јовиној.
Дуж улица формирати дрвореде као изолацију пешачких токова и ободних зграда од колског
саобраћаја ,стварање повољних санитарно-хигијенских и микроклиматских услова за становнике
,а такође и естетских квалитета градског пејзажа.Са обе стране уличних токова формирати
једноредне хомогене дрвореде . Тамо где простор и инфраструктура дозвољавају формитари
дрвореде или додати спрат шибља , а према садржају њихових попречних профила. Величина
крошње и висина садница дрвећа одредиће се према ширини улице.
Постојеће дрвeће треба задржати уз постепену замену престарелих и сувих стабала.
При избору врста предност је дата аутохтоним врстама. У вези са климатским условима као и
типом земљишта планиране су врсте које су се до сада показале најпогодније и најотпорније.
Дрворедне врсте морају бити отпорне на издувне гасове из саобраћаја ,па се препоручује садња
врста које су отпорне на болести , сушу и издувне гасове ( Acer platanoides “Globosum”, Fraxinus
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excelsior „Globosa“, Fraxinus excelsior , Acer campestre, Celtis australis , Liriodendron tulipifera ,
Liquidambar styraciflua , Robinia pseudoacacia “umbraculifera”, Ulmus montana , Tilia sp. и сл.).
Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под зеленилом.
У улицама предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 м , стабло чисто од грана
до висине од 2,5 м и прсног пречника око 10 цм) најмање 0,7 м од ивице коловоза.

3.2.3. Принципи озелењавања стамбеног блока
Планирати попуну постојеће квалитетног зеленила, садницама дрвећа и шибља које је
прилагођено амбијенту и условима. Планирати садни материјал који је отпоран на негативне
услове животне средине и оне које не изазивају повишене алергијске реакције код становништва, а
ствара повољне здравствено - хигијенске услове, утиче на побољшање топлотног режима,
пречишћавање ваздуха, повећање релативне влажности као и укупно побољшање
микроклиматских услова .
Акценат бацити на листопадну вегетацију користећи врсте отпорне на загађење ваздуха и
градске услове .Значајно место треба да заузима листопадно, зимзелено и четинарско шибље,
распоређено групимично , као прелаз између травних површина и спрата дрвећа.
Простори централних функција , и њихови садржаји треба да имају посебно хортикултурно
уређење, које треба да се базира на поставци, искључиво декоративне, високе и ниске вегетације.
На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом на сваком
другом паркинг месту.
Осим озелењавања, потребно је увођење урбаног мобилијара и елемената партерне
архитектуре као што су клупе за седење ( на дечијем игрслишу ) , корпе за отпатке и сл .
Дечија игралишта треба уредити са комбинованим справама за игру деце различитих узраста
као и са што више зеленила. Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, око дечијег
игралишта, да би се овај простор одвојио од околних садржаја. Треба водити рачуна о врсти
декоративног дрвећа и шибља и изоставити садњу асмогених, алергогених и биљака са бодљама.
Зелинило у зони становања треба да чини декоративна вегетација .
3.3.

Водоводна и канализациона инфраструктура

Комунална инфраструктура у обухвату плана је изведена у свим улицама које окружују простор.
Профили и стандард ових водова су од општеградског значаја.
Водоводна мрежа у свим улицама је и противпожарна мрежа (мин. пречници Ø100 mm), са
изграђеним надземним и подземним хидрантима.
Одвођење отпадних вода решено је сепаратним канализационим системом. Фекалне отпадне воде
се одводе у постојећу канализациону мрежу, а површинске атмосферске воде се одводе постојећом
атмосферском канализацијом. Дуж улице Арсенија Чарнојевића урађен је примарни колектор
фекалних вода пречника Ø800 mm, у улици Кузминска фекална канализација је пречника
Ø400 mm, а у улици Змај Јовина пречник фекалне канализације је Ø300 mm. Атмосферске воде из
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ПСЦ Пинки одводе се преко сливника и затворене атмосферске канализације на два слива. Јужни
део улице Змај Јовина до улице Доситејева и доњи део улице Кузминска имају слив ка улици
Водна и преко Ц.С. Водна атмосферске воде се пребацују у реципијент Реку Саву. Северни део
улице Змај Јовина, горњи део улице Кузминска и улица Арсенија Чарнојевића се улицом Арсенија
Чарнојевића воде до канала Стари Чикас. Улица Змај Јовина и Кузминска имају пречнике
Ø300 mm, а главни колектор у улици Арсенија Чарнојевића Ø1000 mm.
Планирани садржаји захтевају веће количине воде и истовремено ће повећава количина отпадних
вода и комуналног отпада. Повећање густине становаања и густине изгарђености по јединици
мере производи потребе за проширење постојећим мрежа у смислу дужина и капацитета. Планира
се изградња нове инфраструктурне мреже унутар блока за потребе прикључења планираних
садржаја са прикључењем на постојећу мрежу у Ул. Кузминска. Постојећа мрежа инфраструктуре
није довољна да задовољи све планиране објекте у оквиру плана, те се мрежа инфраструктуре
проширује тј. наставља у Северној урбанистичкој целини (водовод, атмосферска и фекална
канализација). У Централној урбанистичкој целини планирани нови објекти ће бити прикључени
на инфраструкурне системе изградњом нових водова који се прикључују на постојеће водове у Ул.
Кузминска. Остали објекти у обухвату плана се прикључују на постојећу унутарблоковску
инфраструктурну мрежу. Водоводну и канализциону мрежу обавезно градити пре изградње
саобраћајне мреже.
Не дозвољава се коришћење питке воде за технолошке потребе објеката.
Одвођење отпадних вода ће се вршити сепаратно, као и до сад, проширењем постојеће мреже.
Није дозвољена изградња септичких јама у обухвату плана.
У обухвату Плана не налазе се водни објекти.
3.4.

Енергетска инфраструктура

3.4.1. Електроенергетски систем
У простору обухвата плана постоје две дистрибутивне трафостанице МБТС 20/0,4 kV "Спортски
центар", 2х630 kVA и МБТС 20/0,4 kV "Спортски центар 2", 630 kVA чији капацитет је довољан за
напајање електричном енергијом корисника постојећих стамбених, стамбено-пословних и
пословних објеката.
За потребе планираних сарджаја у обухвату плана, поред две постојеће дистрибутивне
трафостанице, чији капацитет је довољан само за напајање електричном енергијом за постојеће
садржаје, неопходно је планирати изградњу нове МБТС 20/0,4 kV капацитета 2х630 kVA, са
одговарајућим високонапонским и нисконапонским кабловским расплетом. Положај
електроенергетских објеката и електроенергетске мреже ускладити са условима (графички прилог)
надлежне електродистрибуције. Такође је неопходно у планским поставкама ускладити постојеће
објекте и постојећу електромрежу у смислу измештања постојећих траса мреже (у кружној
раскрсници и постојећа јавна расвета) који су на правцу планираних објеката. Поред наведеног
потребно је извршити и реконфигурацију постојеће средњенапонске мреже 20 kV уградњом нових
деоница овог вода и делимичним измештањем постојећих кабловских водова уз њихово
настављање кабловским спојницама, а како је приказано у графичком прилогу.
Изградња планиране електромреже пратиће динамику изградње планираних садржаја.
3.4.2. Топловодни систем
У простору обухвата плана налази се магистрални топловод пречника DN400 од ул. Кузминска и
пролази кроз северну зону блока (стамбено насеље) и секундарни топловод пречника DN150 и на
њих су прикључени вишепородични стамбени објекти. Магистрални топловод, крак према
стамбеном насељу "Деканске баште" пречника DN350 пролази кроз централни део обухвата плана.
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Са њега се одваја крак за снебдевање ПСЦ и постојећих школских објеката. Капацитет мреже
задовољава потребе постојећих објеката и садржаја.
Постојећа топловодна мрежа у смислу капацитета задовољава и потребе планираних садржаја и
објеката за чије прикључење постоје услови. Траса магистралног вода пролази кроз зону у којој је
планирана изградња објекат те је неопходно њихову изградњу лоцирати ван трасе и заштитне зоне
вода. Изградња саобраћајница, паркинга, стаза и сличних објеката је могућа преко трасе топловода
са неоходним обезбеђењем инсталација у складу са Законом и мерама заштите.
3.4.3. Гасоводни систем
У простор обухвата плана, изузев дела ул. Светог Димитрија, изграђена је полиетиленска
дистрибутивна гасна мрежа (ДГМ). Капацитет мреже задовољава потребе постојећих објеката и
садржаја.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу постоје.
Услови за прикључење планираних садржаја и објеката у обухвату плана омогућиће се
проширењем постојеће дистрибутивне мреже на постојећу гасоводну мрежу на ободу обухвата где
је изграђена и постојећа ДГМ. Гасоводна мрежа ће се градити у складу са Законом и условима за
изградњу ове мреже уважавајући правила паралелног вођења и укрштања са другим мрежама.
3.4.4.

Обновљиви извори енергије

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење природних ресурса
и коришћење обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра,
хидропотенцијал текућих и стајаћих вода, потенцијал геотермалних вода или паре и енергија из
биомасе (енергија из остатака ратарске и шумске производње, органских отпада).
На основу израђених студија на територији АП Војводине, може се рећи да на простору обухвата
Плана и његовог непосредног окружења, такође постоје природне погодности за коришћење
обновљивих извора енергије.
Основни циљеви развоја обновљивих извора енергије (ОИЕ) су:
•
повећање производње електричне енергије из ОИЕ;
•
побољшавање квалитета животне средине већим коришћењем ОИЕ;
•
стварање погодног амбијента за примену и инвестирање у ОИЕ (поједностављивање
административних процедура, подршка развоју тржишта за ОИЕ);
•
формирање и суфинансирање пилот и демонстрационих постројења примене технологија за
ефикасно коришћење ОИЕ;
•
усвајање финансијских механизама за подстицање коришћења енергије из ОИ (пореске и
царинске олакшице, субвенције и др);
•
образовање и развијање јавне свести ради подстицања масовнијег коришћења обновљивих
извора енергије;
•
поштовању принципа (критеријума) одрживости приликом коришћења ОИЕ;
•
учешће биогорива на тржишту;
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих
извора на простору Војводине, с обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског подручја,
односно заступљеност ресурса остатака ратарске и шумске производње.
Коришћење геотермалне енергије за сада је на веома ниском нивоу и поред значајног топлотног
потенцијала. Коришћење топлотних пумпи је врло ефикасна технологија која би се могла
применити на овом подручју.
За тачну оцену оправданости изградње ветрогенератора на потенцијланим локацијама, неопходно
је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра.
164

12.06.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена подразумева њено
директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или соларних котлова) или
електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна примена соларне енергије
подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије одговарајућим техничким
решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и застакљених површина, примена
одговарајућих материјала итд.)
Постоји знатан потенцијал енергије сунца и треба створити услове за његово коришћење.
Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се користити на мањим
индивидуалним објектима, као и на већим (јавним) објектима.
Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима грејања, као
енергент за апсорпционе расхладне машине, или као допуна класичним системима грејања.

3.5.

Телекомуникациона инфраструктура

У простору обухвата плана постоји изграђена подземна ТТ мрежа са мрежним и оптичким
кабловима чији капацитет је задовољавајући за постојеће садржаје и намене.
За потребе планираних садржаја у простору обухвата плана потребно је изградити додатну
савремену мрежу ТТ мрежу са оптичким кабловима и савременим ТТ уређајима који задовољавају
данашње знатно увећане потребе корисника у овој области (интернет, телевизија и сл.).
3.6.

Комунална инфраструктура

Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима надлежног
комуналног предузећа ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица (број услова 4410-2/2014, од
16.12.2014.).
Према наведеним условима за прикупљање и одношење комуналног отпада потребно је испунити
следеће услове:
•
Уређење простора за одлагање комуналног отпада треба бити прилагођено контејнерима
запремине 1,1 m3. Планирана места за контејнере морају бити у нивоу коловоза или са обореним
ивичњацима према коловозу, због покретљивости контејнера и лакше манипулације истим;
•
За новоизграђене стамбено-пословне објекте, на осам стамбених јединица неопходан је 1
контејнер запремине 1,1 m3, док за пословне просторе број и врста судова за одлагање
секундарних сировина (папир, пластика, метал) зависи од врсте делатности која се организује у
тим просторима;
•
Планом организације простора требало би предвидети посебан простор за постављање
контејнера за примарно селектовање отпада (тзв. рециклажно острво) - по један контејнер
запремине 1,1 m3 за пластику, папир и картон,
•
Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну ширину
3,6 m, висину пролаза 4,0 m и носивости коловоза већу од максималне носивости специјалних
возила-смећара, чија је просечна бруто тежина 18 тона.
*
3.7.

Степен комуналне опремљености по целинама или зонама планског документа,
који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
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Предметни ПДР подразумева реализацију планираних урбаних елемената које подразумеваје
целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.
У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
подразумевају могућност прикључак на комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче.
Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за изградњу потребно је да су испуњени услови
за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу (струја, вода,
канализација...).
Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за појединачне локације су
условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, имајући у виду
специфичности Сремске Митровице као макро археолошког локалитета и очување културноархитектонске баштине постојеће урбаног окружења.
Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани имовинско-правни односи на предметној
парцели, дефинисане и реализоване регулационе линије парцеле у складу са овим ПДР-ом по
зонама-блоковима, односно потврђени Урбанистички пројекти за локације предвиђене овим ПДРом.
4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
4.1.

Заштита градитељског наслеђа

Услови заштите непокретног културног наслеђа у обухвату Плана спроводиће се кроз :
Општи услови заштите
Обавезно је прибављање услова и сагласности службе заштите утврђеним по сваком појединачном
захтеву Инвеститора на целокупном простору предметног Плана;
Обавезно је прибављање услова и сагласности службе заштите утврђеним по сваком појединачном
захтеву Инвеститора на целокупном простору предметног Плана за извођење инфраструктурних
радова;
Посебни услови заштите
У оквиру обухвата Плана, интегративним приступом заштите непокретног културног наслеђа
утврђене су четири зоне у оквиру којих су дефинисани посебни услови и мере заштите. Посебни
услови заштите су:
I зона заштите – зона археолошког налазишта 4 – југозападни део обухвата Плана, обухвата
следеће катастарске парцеле: 4587, 4585 /ужа зона заштите/, затим 4565, 4563,4557/2, 4555/2,
4553/2, 4551/2, 4549/2, 4553/3, 4551/3 и 4549/3 у КО Сремска Митровица /зона заштићене околине
археолошког налазишта/;
Посебним урбанистичким планом обавезно предвидети презентацију у отиску археолошког
налазишта 4 на катастарској парцели 4587 према Решењу о мера,а техничке заштите Републичког
завода за заштиту споменика културе бр. 0401- 10/641 од 20.05.2003. године;
Дозвољава се изградња на катастарској парцели 4585 само објекта у функцији презентације
археолошког налазишта: пешачке и шетне стазе, постављање урбаног мобилијара и сл.;
Забрањује се изградња саобраћајница на катастарским парцелама 4585, 4565, 4563, 4557/2, 4555/2,
4553/2, 4551/2, 4549/2, 4553/3, 4551/3 и 4549/3 у КО Сремска Митровица;
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Дозвољава се изградња паркинг простора / објеката стационарног саобраћаја за потребе присутних
јавних садржаја / на катастарским парцелама 4563, 4557/2, 4555/2, 4553/2, 4551/2, 4549/2, 4553/3,
4551/3 и 4549/3 у КО Сремска Митровица;
II зона заштите – подручје хиподрома - југозападни део обухвата Плана, обухвата следеће
катастарске парцеле: 4581, 4582, 4583, 4580, 4579, 4578/1, 4578/2, 4577/2, 4576/2, 4577/1, 4576/1,
4575/1, 4573/1, 4572, 4570/1, 4568, 4566/2, 4566/1, 4564/1, део парцеле 5972 /улица Кузминска/ од
раскрснице са улицом Змај Јовином до броја 24 у Кузминској улици;
У наведеној II зони заштите за све врсте земљаних радова и изградње обавезна су археолошка
истраживања уз обавезну презентацију археолошких налаза „in situ“ по принципима крипто
заштите, осим ако посебна валоризација не утврди другачије;
III зона заштите – ободна зона обухвата Плана – обухвата простор дуж северне границе обухвата
Плана, уз улицу Арсенија Чарнојевића, у ширини од 70 m, до угла улица Арсенија Чарнојевића и
Кузминске, затим подручје дуж источне границе обухвата Плана – дуж улице Кузминске, у
ширини од 70 m, до јужне границе обухвата Плана /зона хиподрома/ и подручје дуж западне
границе обухвата Плана, уз Змај Јовину улицу, у ширини од 50 m;
У III зона заштите обавезна су археолошка истраживања на локацијама будуће изградње за објекте
чија дубина фундирања прелази 1 m, као и за све облике доградње постојећих објеката чији
габарит прелази 20 m2, са дубином фундирања већом од 1 m;
У III зона заштите обавезан је археолошки надзор приликом извођења земљаних радова на
изградњи објекта чија дубина фундирања не прелази 1 m;
У III зона заштите, за све инфраструктурне радове, обавезно предвидети заштитна археолошка
сондирања пре почетка радова и сталан археолошки надзор над радовима;
У III зона заштите након извршеног археолошког истраживања дозвољена је изградња уз обавезно
документовање резултата археолошких истраживања, презентовање локалитета у оквиру простора
јавне намене, односно дозвољено је дислоцирање и конзервирање налаза, осим ако се ради о
налазима капиталне вредности;
У III зона заштите посебно се издвајају две целине: целина III а коју чине добра у саставу
просторно културно историјске целине Старо градско језгро Сремске Митровице, односно објекти
на следећим катастарским парцелама и катастарске парцеле бр. 4614, 4611 и 4608, 4606/1 КОСМ,
као и целина III б која обухвата добро и катастарске парцеле бр. 4589/1, 4589/2, 4591, 4593, 4595,
4957, 4599, 4601, 4603 и 4606/2 КОСМ;
За добро Крст Светог Ивана Непомука у зони III прописују се следеће мере: дозвољава се
конзервација и рестаурација делова или целине без угрожавања споменичких својстава по
појединачним условима заштите, забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност,
карактеристичне конструктивне елементе, изглед и материјализацију добра, забрањује се
лоцирање штетних и запаљивих материја на удаљености мањој од 15 m од локације добра,
обавезно применити све прописане мере обезбеђења од тоталног уништења добра на постојећој
локацији, у зони добра од око 5 m око самог објекта дозвољено само хортикултурно опремање
ниским и сезонским растињем или поплочање;
За сва добра у саставу целина III а и III б дозвољава се конзервација и рестаурација, санација и
реконструкција делова или целине која неће угрозити споменичка својства, уз обавезно очување
стилског израза, декоративних елементата и композиције фасада, као и очување постојеће
вертикалне регулације објеката, за сва предметна добра изузев Гркокатоличке цркве дозвољава се
доградња дворишног анекса чија површина неће прећи 30% бруто развијене површине постојећег
добра, уз апсолутно поштовање постојеће висинске регулације што обухвата поштовање висине
слемена и висине подкровног венца;
На предметним парцелама у целини III а, као и на КП 4589/1, 4589/2 КОСМ у целини III б
дозвољава се изградња дворишног објекта на минималној удаљености од 10 m од постојећег
објекта – добра уз апсолутно поштовање постојеће висинске регулације постојећег добра;
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На предметним парцелама у целини III б дозвољава се замена постојећих дворишних објекта
новим максималне спратности П+1+Пк, односно осим на КП 4589/1, 4589/2 КОСМ дозвољава се
замена објекта и изградња нових максималне спратности П+1+Пк;
У зонама III а и III б забрањено је депоновање штетних и запаљивих материја и обављање
производних делатности;
IV зона заштите - преостали део обухвата Плана, чини га централни део депресије унутар блока;
У IV зона заштите обавезан је археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом
извођења земљаних радова;
Ако се у току извођења грађевинских и других радова, у IV зони заштите, наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен, а све у складу са чланом 109. Став 1. Закона о културним добрима;
Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување
пронађених остатака који уживају претходну заштиту, а према програму и предрачуну за
археолошка истраживања;
Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка радова пријави овом Заводу
извођење земљаних радова.
Објекти за које се издају конзерваторски услови: За заштићене објекте је обавезно издавање
пјединачних конзерваторских услова у процедури исходовња одобрења за радове на конкретном
објекту.

4.2.

Општи и посебни услови заштите животне средине

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011одлука УС),
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр, 135/04, 88/2010.),
Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04, 35/2009.),
Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС" бр. 54/92) и других
важећих прописа у овој области.
Заштита животне средине обезбедиће се елиминисање негативних дејстава или свођење
негативних дејстава на минималне утицаје, а што се постиже применом позитивних законских
прописа, норми и техничких услова у пројектовању и изградњи.
Мерама заштите животне средине ће се обезбедити:
непосредна контрола спровођења прописаних мера заштите воде, ваздуха и земљишта;
израда планова заштите од хаварија, акцидената и других удеса;
праћење утицаја вршења одређених делатности на режим вода, заштиту ваздуха и земљишта;
давање предлога за предузимање мера заштите и унапређивања животне средине.
Да би се сви негативни утицаји на животну средину смањили морају се континуирано
предузимати одређене мере заштите. Мере ће се остваривати кроз: заштиту ваздуха од загађивања,
заштиту подземних и површинских вода, заштиту од поплава, заштиту тла, заштиту од ветра,
заштиту пољопривредног земљишта и заштиту од трусних померања тла.
Заштита ваздуха од загађења
Основне мере и активности предвиђене Планом, усмерене на заштиту ваздуха од загађења су:
168

12.06.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

реконструкција и модернизација укупне саобраћајне мреже,
адекватно одлагање комуналног отпада,
формирање свих категорија насељског зеленила и заштитног зеленила дуж саобраћајница.
Заштита воде од загађења
Основне мере и активности које ће заштитити воду од загађења су:
спровођење заштите водозахвата мерама предвиђеним законом и прописима,
изградњу фекалне канализације, односно увођење обавезе изградње водонепропусних септичких
јама као прелазног решењa,
изградњом и даљим проширењем атмосферске канализације,
спречавање неконтролисаног црпљења воде из подземља што ће се повољно одразити на режим
подземних вода.
Заштита земљишта
Заштиту земљиша од загађења треба спроводити кроз следеће мере и активности:
изградњу фекалне канализације,
адекватно одлагање комуналног отпада,
контролисану употребу соли, ризле и сл, у току зимских месеци дуж саобраћајница јер њихова
прекомерна употреба изазива деградацију и земљишта и вода. У непосредном контакту, као и на
подручју коридора путева морају се спроводити мере континуиране контроле стања релевантних
параметара животне средине, како би се у будућности и ове зоне довеле у фазу минималне
угрожености (нпр. праћење и мерење нивоа загађења земљишта тешким металима који настају као
продукт мотора са унутрашњим сагоревањем),
прописно извођење земљаних радова код изградње мреже и објеката инфраструктуре,
потпуно комунално опремање насеља.
Заштита од буке
Дуж пута - булевара спроводиће се адекватне мере заштите од буке (заштитни појасеви).
4.3.

Општи и посебни услови и мере приступачности особама са инвалидитетом

Обавезујућа је примена Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама , („Сл.гласник РС“, бр.22/2015)

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима,
пешачким стазама, трговима, шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати
максимални нагиб од 5% (изузетно 8.3%).
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких стаза треба
да износи 180 cm изузетно 120 cm , док ширина пролаза између непокретних препрека износи
најмање 90 cm. Ове површине треба да су чврсте, равне и отпорне на клизање.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке, док се
постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, доњи делови
крошњи и сл., који се налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су најмање 250 cm у
односу на површину којом се пешаци крећу.
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки
прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба опремити и
светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између коловоза и
тротоара могу се користити закошени ивичњаци, ширине 45cm са максималним нагибом
закошеног дела од 20%.
За савладавање висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу до објекта
врши се применом рампи тако да :
да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12;
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најмаља чиста ширина рампе за једносмерни пролаз треба да је 90cm;
рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5cm, ширине 5-10cm; и
рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.
Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у простору
тако да :
најмања ширина степенишног крака треба да буде 120cm;
најмања ширина газишта 33cm, а највећа дозвољена висина степеника је 15cm;
чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без избочења и
затворена;
површина чела и руб степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта;
између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама; и
приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада степеника треба да
испоштују услове који омогућавају безбедно кретање особама са посебним потребама.
Савладавање висинских препрека од и преко 90cm, када не постоји могућност савладавања ове
висине рампама, степеницама врши се покретним рампама.
Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење треба да задовоље све услове како би их користила
лица са посебним потребама.
4.4.
Општи и посебни услови и мере заштите од пожара, елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
Знакови за орјентацију треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су:
знакови за орјентацију (скице, планови, макете);
путокази; и
функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора(гараже, лифтови, санитарне
просторије).
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140cm - 160cm изнад нивоа пода или тла, или ако
то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не сме бити мања
од 1.5 cm за унутрашњу, односно 10cm за спољашњу употребу.
Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну заштиту,
опреме за спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим
осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука за особе које користе
слушне апарате, у јавним просторијама се могу поставити индукционе петље, бежични
инфрацрвени системи или друга техничка средства за појачање звука.
Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од утицаја на уређење и
изградњу простора Плана подразумевају придржавање одредби:
Закона о заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 37/88) и ("Службени гласник РС" 53/93,
67/93, 48/94 и 101/2005,11/2009 и 20/2015),
Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење
пожара («Службени лист СФРЈ» бр. 39/91),
Правилника за електроинсталације ниског напона («Службени лист СРЈ» бр. 28/95)
Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења («Службени лист СРЈ» бр. 11/96),
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком подручју
(«Сл. лист СФРЈ» бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90),
Закона о одбрани («Службени гласник РС» бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 и 48/94,116/2007, 88/2009,
104/2009, 10/2015) и других важећих прописа и норматива везаних за ове области.
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Претходним условима заштите од пожара не постоје посебни услови осим да се граде
саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан приступ и пролаз ватрогасних возила
и њихово маневрисање за време гашења пожара. Услови Министраства унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за
превентивну заштиту бр.07/31 бр. 217-1363/14, од 02.12.2014. године. Потребно је приликом
планирања и касније приликом пројектовања придржавати се Закона о заштити од пожара и свих
правилника који третирају ову област.
Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и организација простора од
интереса за одбрану земље базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе,
природне и створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим
појавама. У зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење простора за
потребе одбране, подразумева примену одговарајућих просторних и урбанистичких мера.
Просторна решења и планирана изградња обухваћеног подручја мора бити урађена у складу
са законском регулативом из области заштите од пожара, заштите од елементарних непогода
и заштите у случају потреба значајних за одбрану.
Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 70МЦС. Како би се објекти
заштитили од оштећења од земљотреса, а поготово индустријски објекти да би се избегли
акциденти, потребно је приликом планирања, пројектовања и изградње објеката применити све
законом прописане мере заштите које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих
трусних поремећаја јачине 70МЦС. Новопланиране садржаје реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о привременим техничким
нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (Сл.
Лист СФРЈ бр. 39/64).
Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди немогућност ширења
пожара, у складу са Законом о заштити од пожара. Планом су обезбеђени приступи
противпожарним возилима до свих грађевинских парцела.
Водити рачуна о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трансформаторских станица. Ради предупређивања заштите од пожара потребно је обезбедити
алтернативну саобраћајну приступачност, лимитирану спратност и густину изграђености, и
адекватну међусобну удаљеност објеката. Објекте треба градити од негоривих материјала
(опеке, бетона и сл.). Поред тога конструкција објеката треба да буде прописане сизмичке
отпорности, а елементи конструкције треба да имају одређени степен ватроотпорности који
одговара пожарном оптерећењу. Услови везани за заштиту од елементарних непогода такође
подразумевају примену истих мера, уз додатну мере (снегобрани, ветрозаштитне шумске и
вештачке баријере, громобрани, итд.).
Подручје насеља Сремска Митровица спада у зону угрожену земљотресима јачине VII МЦС.
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања
објекта, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким
подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким нормативима за
изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима («Службени лист СФРЈ» број 31/81,
49/83, 21/88 и 52/90).
4.5. Мере заштите од елемнентарних непогода
Према подацима добијеним од Републичког сеизмолошког завода, на териоторији Града Сремска
митровица могућа је појава земљотреса јачине 7°MCS. Земљотрес јачине 7°MCS може нанети
тешка оштећења на објектима који су изграђени од опеке, префабрикованих елемената и слабијег
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грађевинског материјала, а средња оштећења на армирано-бетонским објектима. На територији
Града око 80% објеката је изграђено од тврдог материјала а највећи проценат изградње везан је за
новији период и то од 1961-2002. године. Мере заштите подразумевају, поред адекватног избора
локације за градњу објеката, поштовање ограничења која се односе на степен изграђености и
искоришћености земљишта, утврђивање дозвољене спратности објеката и др, и обавезну примену
прописа о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима код изградње
нових објеката односно реконструкције постојећих.
Јужни део сремске и северни део мачванске територије Града (шумског и пољопривредног
земљишта) угрожен је поплавама. Изградњом планираног одбрамбеног насипа за 1% високе воде
реке Саве кроз територију Града Сремска Митровица, трајно ће се решити заштита од плављења
ниских терена – алувијалне равни, као и једног дела ниских терена по ободу лесне терасе.
Међутим, земљиште у алувијалној равни ће бити и даље под утицајем површинског нивоа
подземних вода, насталих првенствено од процедних вода из реке Саве и са лесне терасе, тако да
се морају предузимати додатне мере (дренаже) за трајно снижење нивоа подземних вода (на
минимум од 0,50 m).
Негативне утицаје које изазива ветар могуће је умањити дендролошким мерама. Ове мере се
сматрају најбитнијим мерама заштите од олујних ветрова и подразумевају формирање
одговарајућих заштитних шумских појасева довољне ширине уз саобраћајнице, канале и као
заштита пољопривредног земљишта; затим планско засађивање група високог дрвећа и шибља у
одређеном распореду на правцима удара јачих ветрова, као и правилним озелењавањем насеља.
Ради заштите насеља од пожара поред урбанистичких мера, потребно је примењивати и
грађевинско-техничке мере у складу са прописима о изградњи објеката. Заштита шумског
земљишта вршиће се на основу примене Плана заштите шума, односно спровођења мера датих у
том плану.
Због великих површина под монокултурама, у летњем периоду угрожено је пољопривредно
земљиште, односно у периоду великих суша садњом пољозаштитних појасева смањиће се
опасност од појаве пожара, али то неће бити и довољна мера,тако да је потребно избегавати велике
површине под једном културом.
Највећа учесталост појаве града је у летњем периоду када пољопривредне културе и младе шуме
трпе и највеће штете, зато је организована одбрана од града веома значајна што подразумева
изградњу великог броја противградних станица и њихово одржавање.
Превентивне мере против појаве суше су пре свега агротехничке мере, али је веома значајна и
изградња система за наводњавање који ће покрити све веће површине пољопривредног земљишта.
Планирани заштитни појасеви уз путеве, у виду група аутохтоних лишћара и шибља, омогући ће
заштиту од наноса снега и појаве поледица, што ће омогућити безбедније одвијање саобраћаја у
зимском периоду.
Пројектном документацијом ће се одредити ширина заштитног појаса за сваку конкретну
ситуацију, као и међусобна растојања и конкретан избор врсте зеленила и начин формирања група
зеленила (комбинација високог и ниског, др.).
4.5.1. Заштита од земљотреса
На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета 7˚MCS за
повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. Мере заштите
подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите приликом планирања,
пројектовања и изградње објеката, као и реконструкцију постојећих објеката, које се односе на
изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS.
Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и
усаглашена са светским стандардима па је тако у најчешћој употреби Правилник о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81,
49/82, 29-83, 21/88 и 52/90).
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4.5.2. Заштита од удара грома
Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а састоји се од
једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са Правилником о
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“,
бр.11/1996, односно одговарајућим стандардима за громобранске инсталације. Примена техничких
прописа знатно смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат.
Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације.
Спољашња громобранска инсталација
Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални
елементи кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења.
Унутрашња громобранска инсталација
Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији.
Обавезно је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно дејство директних
атмосферских пражњења и елиминисали утицаји
унутрашњих пренапона. Унутрашња
громобранска инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја
електромагнетних поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и
варничних прескока између неповезаних металних маса унутар објеката.
Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити одабрани у
зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996.
Заштита од пренапона
При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију која је
постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним случајевима се могу појавити
индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају осетљиву опрему,
компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја
електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по водовима који повезују две
структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и струјни таласи кратког споја
(транзитни таласи).
Пренепонски таласи јављају се услед:
-директног удара грома у надземне водове;
-утицаја магнетног поља на водове;
-директног удара грома;
-расподелом потенцијала око места удара грома;
-утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему.
Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у односу на
индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у рачунарима, као и штете
због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани пренапони и сви транспортовани
пренапонски таласи и таласи струја кратког споја представљају примарну претњу изолацији
нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме, инсталације и опреме малог напона као и
осетљиве електронске опреме за управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу
"допутовати" електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом због
директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у суседству. Ради тога је
законодавац и цео технички развијени свет, заштиту скупоцених и незамењивих инсталација и
опреме од продора пренапона у њих, решио на одговарајући начин: постављањем довољног броја
и одговарајућих врста одводника пренапона на улазе инсталације.
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4.5.3. Зашита од поплава
Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, предметно
подручје чија надморска висина варира од 80,40 – 82,50 m налази се изнад коте водостаја
стогодишње воде (80,50 m).
Напомена: Приобално подручје Општине Сремска Митровица брани се од великих вода реке Саве
системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. Почетак изградње ових насипа датира још
од почетка прошлог века.На подручју Општине Сремска Митровица, средином седамдесетих
година прошлог века, (почетак реконструкције 1972 год.), левообални и деснообални Савски
насипи реконструисани су на 1 % велику воду тј. насипи су рачунати на велике воде које се
појављују једном у 100 година. Кота круне левообалног насипа креће се од 81.40 до 82.30 мнм.
4.6.

Мере енергетске ефикасности

Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају мале губитке
приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области енергетске
ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, односно они извори
који се не прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, а користе се у сектору
зградарства (биомаса, енергија ветра и сунчева енергија). То се пре свега односи на системе
грејања и хлађења простора, као и загревање санитарне воде. Основне мере за повећање о
обезбеђење енергетске ефикасности се односе на правилан избор омотача зграде (кров, зидови,
прозори), грејање објеката (котларница, подстаница), регулацију-положај објекта и осветљење и
слично.
Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу утврђене разлике
између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и треба да се односе на следеће
интервенције:
побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и заменом прозора,
врата;
замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање и употребу у
домаћинству и пословним просторима);
побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати); и
употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње.
Реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката изводити у складу са условима и правилима
за енергетски ефикасну градњу, користећи све видове обновљиве енергије, одговарајуће
материјале за изградњу и правилну орјентацију објекта на парцели (осунчаност, проветреност,
заштита од ветра итд.).
Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за циљ потпуни увид у
стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних енергетских потреба објекта на основу
прикупљених података и обрађених параметара.
За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и изградње
објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв. нискоенергетске и "пасивне куће". Основу
ове архитектуре представља употреба обновљивих врста енергије (сунчева енергије, био маса,
енергија ветра) за грејање објеката у зимском периоду, односно смањење потребе за хлађењем
просторија током лета спречавањем упада сунчевог зрачења. Нискоенергетске грађевине, а потом
и такозване "пасивне куће" представљају објекте у којима је обезбеђена пријатна температура, без
обзира на годишње доба и спољашње климатске услове без уградње засебног система грејања,
односно климатизације. Код градње нових објеката је неопходно већ у фази идејног пројекта
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предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан енергетски ефикасан
објекат :
анализирати локацију, оријентацију и облик објекта;
применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача објекта;
искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног осунчања; и
користити енергетски ефикасне системе гријања, хлађења и вентилације и комбиновати их са
обновљивим изворима енергије.
Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати место изложено сунцу,
да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких ветрова. Објекте орјентисати према
југу, а затворити према северу, ограничити дубину објекта и омогућити ниском зимском сунцу да
продре у његову унутрашњост. Оредити оптималан волумен објекта због смањења топлотних
губитака. Приликом пројектовања је такође груписати просторије сличних функционалних захтева
и унутрашње температуре, односно помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу.
Оптимална топлотна заштита је једно од основних начела енергетски ефикасне градње: правилан
избор спољашњег омотача објекта, обавезна топлотна изолација крова,односно плафона према
негрејаном таванском простору и пода према терену, правилан положај отвора у спољашњим
зидовима, чиме се у великој мери спречавају топлотни губици у току ниских спољашнијх
температура.
Топлотни добици од сунца са знатним процентом учествују у укупном енергетском билансу
објеката. Приликом пројектовања потребно је посебну пажњу посветити заштити од претераног
осунчања, као и прихвату сунца. Топлотна маса зида или пода у јужно оријентисаним
просторијама може акумулирати топлотну енергију током дана и дистрибуирати је у околне
просторије током ноћи. Претерано загревање током лета се може спречити средствима за заштиту
од сунца, усмеравањем дневног светла, зеленилом, природним проветравањем и слично. Решења
која треба примењивати са циљем заштите од претераног осветљења су следећа:
архитектонска геометрија: зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и др;
елементи спољашње заштите од сунца: покретни и непокретни брисолеји, спољашње жалузине,
ролетне, тенде итд.;
елементи унутрашње заштите од сунца: ролетне, жалузине, завесе; и
елементи унутар стакла за заштиту од сунца и усмеравања светла: холографски елементи,
рефлектујућа стакла и фолије, стакло које усмерава - светло, стаклене призме и др..
У циљу реализације енергетски и еколошки одрживог грађења неопходно је тежити смањењу
губитака топлоте из објеката, побољшањем топлотне заштите спољашњих елемената и
повољнијем односу површине и запремине објекта, повећању топлотних добитака у згради
повољнијом оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве енергије, применом обновљивих извора
енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем енергетске ефикасности термоенергетских
система.
Обезбеђење енергетске ефикасности зграда обезбедити и у складу са Правилником о енергетској
ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр.61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину
издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр.61/2011).
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ

Градски блок је површина у оквиру плана омеђена саобраћајним површинама (колским,
пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким препрекама, другим наменама или
дефинисаним границама.
Хоризонтална и вертикална регулација блока
Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и
комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне
површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта),
локалног значаја имају своју прцелу и налазе се унутар регулационих линија блока.
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од
површина предвиђених за друге јавне и остале намене. То је линија разграничења за површине и
објекте од општег интереса, односно површина јавне намене , од парцела које имају другу намену,
односно од осталог грађевинског земљишта.
Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и
дефинисана је :
•
ширином улице;
•
висином постојећих објеката;
•
индексом заузетости или;
•
индексом изграђености;
•
капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену;
•
амбијенталним и естетским критеријумима.
У блоковима где је урбана обнова реализована, односно где су у постојећем стању висине
новореализованих стамбених и стамбено-пословних објеката уједначене, појединачни објекти чија
се урбана обнова реализује касније - интерполација, се усаглашавају са преовлађујућом висином
објаката у непосредном окружењу - суседни објекти. Парцеле за које се на овај начин висински
одређује спратност објекта, могу имати прекорачење урбанистичких параметра који су
дефинисани за зону у којој се налазе. Описани процес интреполације и одређивања урбанистичких
параметара се односи искључиво на зону D и то уз сагласност ЈП дирекције за изградњу Града и
органа управе за сваку појединачну локацију.
Планирани развој постојећег градског ткива развија се унутар неколико типова блокова:
•
компактни градски блокови;
•
отворени градски блокови;
•
мешовити градски блокови;
•
блокови индивидуалног становања.

176

12.06.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

Компактни блокови су скупови појединачно изграђених зграда на одговарајућим
парцелама које поштују услове међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним
простором, најчешће улицама. Налазе се углавном у централној градској зони. Објекти су
постављени на регулационој линији или паралелно са њом. По правилу двојно су узидани са
изузецима када је успостављено одстојање између њих.
Карактерише га висок индекс изграђености од око 2,5, као и индекс-степен заузетости
парцеле око 50%, са претежном спратношћу од П+2+Пк до П+3 и могућим акцентом на углу
доминантних саобраћајница.
Компактни блокови се развијају и унапређују као компактни блокови јасно оформљеном
парцелацијом и габаритима нових објеката и трансформишу се у блокове трговачких улица или
блокове са јавном наменом, тј. блокове централних функција.
Отворене блокове карактеришу слободно постављени вишеспратни објекти који су
повучени у односу на регулациону линију блока, изграђени на парцелама које су уједно и габарити
постојећих и планираних објеката са јединственом, заједничком, унутарблоковском површином.
Слободни простори уређени су као саобраћајне површине са великим зеленим површинама и
просторима за дечју игру, спорт и рекреацију. Настали су на раније неизграђеним површинама или
реконструкцијом градског ткива ниске густине, преовлађујуће спратности П+3 и П+4, са или без
поткровља. У отвореним блоковима урбанистичким параметрима успоставља се равнотежа
између изражено великог слободног простора и велике спратности објеката.
Отворени блокови су оивичени јаким градским саобраћајницама са увођењем сервисног
саобраћаја у унутрашњост блока. Отворени блокови настали реконструкцијом оивичени су старим
индивидуалним стамбеним објектима и градским улицама и трансформишу се у мешовите градске
блокове вишепородичног становања и велике густине насељености.
Мешовити блокови у којима доминирају слободно постављени вишеспратни објекти у
унутрашњости блока и породични објекти по ободу треба да се трансформишу у мешовите
блокове са изграђеним и уређеним унутарблоковским површинама и компактним објектима
вишепородичног становања по ободу. Реконструција формираних, постојећих стамбених блокова
вршиће се увођењем јасних урбанистичких правила, а иницирана је повећаним интересом за
замену руинираних и старих објеката ободних улица као и погушћавањем централних градских
блокова. Концепција мешовитог блока треба да омогући замену појединачних објеката, фазну
изградњу и реконструкцију, као и трансформацију намене објеката.
Предвиђа се трансформација блокова малих густина у блокове нове изградње виших
густина.
Индивидуалне стамбене блокове чини скуп појединачно изграђених породичних зграда
на парцелама величине претежно од 300 m² до 600 m², а изузетно и преко 2000 m². Оивичен је
улицама или другим јавним површинама. Објекти су изграђени по ободу блока повучени у односу
на регулациону линију. Објекти су стамбене намене, са једним или више станова, претежне
спратности П+1+Пк.
За изградњу новог стамбеног или пословног објекта, реконструкцију и доградњу
постојећих објеката, паркирање решити искључиво на парцели, према нормативима за изградњу
новог објекта.
Правила грађења се не односе на непокретна културна добра и евидентиране
непокретности, односно, за све грађевинске интервенције на овим објектима, неопходно је
прибављање претходних услова и појединачних мера техничке заштите Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица за израду урбанистичких пројеката и пројектне
документације у обухвату овог ПДР-а.
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ЦЕЛИНА А – ЦЕНТРАЛНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА

(граф. прилог бр.2 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - подела простора на зоне и целине

Локација:

Средишња зона обухвата са приступом из улица Св. Димитрије и Змај
Јовине - секундарни градски центар

Намена:

Доминантна намена је јавна
Планиране намене површина и објеката:
Спорт, образовање и култура
• зона А1- објекат хале спортова, приступни трг, отворени
универзални терен, универзални спортски објекат, објекат
депаданса;
• зона А2- просторни комплекс три школска објекта, основне ,
средње и високе школе;
• зона А3-унутарблоковска саобраћајна мрежа са простором за
мирујући саобраћај;
• зона А4- планирани објекти са јавном наменом (култура, спорт
и образовање);
• зона А4- објекат базена са овореним спортским теренима.
Отворени блок слободностојећих објеката .

Садржај:

Тип блока:

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ/
Отворени блокови)

Тип објеката у
блоку:

Слободностојећи објекти у блоку отвореног типа.
Објекти се граде на парцелама дефинисаним габаритом објекта, а
околна парцела је заједничка, јавна, површина свих објеката у
отвореном блоку.

Урбанистички
параметри

-На парцели:
максимални индекс заузетости парцеле је 100%
-У отвореном блоку:
максимални индекс заузетости на нивоу блока је 20%.

Спратност:

(граф. прилог бр.3b : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - планирана намена објеката)

Максимална спратност
Постојећи објекти:
Спортски центар
П+1
Школски објекти
П+3
Планирани објекти:
1-универзални спортски објекат
П+1
2-објекат депаданса
П+1-П+3
3-угоститељски објекат
П+Пк
4-пословни објекат
П+1
5-јавни објекти (култура, спорт, образовање) П+2
6-помоћни школски објекат
П+1
Минимална спратност је за једну етажу мања од максималне
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Висина коте
приземља:

Минимално 0,2 m од коте тротоара.

Паркирање
возила:

На унутар-блоковским јавним површинама за паркирање возила у
границама обухвата плана.

Посебна правила:

У зони А2 за све интервенције на објектима (доградња или
реконструкција) неопходно је прибавити услове и сагласност на
пројекат ЗЗСКСМ.
За зону А4 за планирану изградњу неопходна је израда урбанистичкоархитектонског конкурса;
Изградњи објекта депаданса претходи обавезна израда урбанистичког
пројекта;
За презентацију археолошког локалитета на парцели бр.4587
неопходна је израда урбанистичког пројекта.

Максимално 1,2 m од коте тротоара.

ЗОНА В – СЕВЕРНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Локација:

Уз булевар Арсенија Чарнојевића, северно од централне зоне у
обухвату.
Унутарблоковски отворени простор.

Намена:

Претежна планирана намена
слободностојећим, вишеспратним
становања.

ове зоне
објектима

је

стамбена са
вишепородичног

Компатибилне намене становању су делатности, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и
саобраћајни објекти у функцији становања, пословања , здравство,
дечија заштита, образовање и култура.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене
намене (пословни, комерцијални, услужни, занатски, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити по свим целинама из ових правила унутар друге
планиране претежне намене, ако нису у супротности са карактером
претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају услови
становања, животна средина, као ни оријентациони параметри
конкретног типа изграђености.
Садржај:

•
•
•
•

11 постојећих и 4 планирана вишепородична стамбена објекта;
Блок објекат гаража;
Пословни објекат трговинске намене у средишту зоне;
Унутарблоковска саобраћајна мрежа
179

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Тип блока:

Отворени блок слободностојећих објеката .

Тип објекта у
блоку:

Слободностојећи објекти вишепородичног становања

Урбанистички
параметри :

-На парцели:
максимални индекс заузетости парцеле је 100%

12.06.2015.

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ/
Отворени блокови)
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ/
Урбаистички показатељи/ Слободностојећи објекат)

-У отвореном блоку:
максимални индекс заузетости на нивоу блока је 20%.
Спратност:

Висина коте
приземља:

Максимално једна подземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама) +
• постојећи објекти до П+4 +Пк.
• планирани објекти или надградња постојећих објеката до П+4
Максимална спратност дата је на граф. прилог бр.02b- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ планирана намена објеката, а минимална спратност је за
једну етажу мања од задате максималне.
Минимално 0,2 m од коте тротоара ;
Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима

Висина кровног
венца:

Максимално 18,50 m + обавезна атика (надзидак)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

При интервенцијама на објекту, типа доградње, рекострукције или
санације и одржавање фасаде, обавезно је очување постојећег
архитектонског контекста .

Паркирање
возила:

На унутар-блоковским јавним површинама за паркирање возила у
границама обухвата плана.
Према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање накнаде за
грађевинско земљиште обавезно је обезбеђење по једног паркинг
места "ПМ" на један стан; за пословни простор критеријум за
утврђивање потребног броја паркинг места је, једно паркинг место на
сваких 70м2 збира нето површине пословних јединица.
Подземна гаража
Гараже пројектовати у свему у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија („Службени лист С и ЦГ“, бр.31/2005).
Оквирне висинске коте су приказане на графичком прилогу , а све
димензије
морају бити у складу са планским решењем и
правилником.
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ЗОНА С- ИСТОЧНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА

Локација:

На ободу источне и јужне зоне, уз улицу Кузминску

Оријентација :

Зона се простире у правцу исток-запад, док је оријентација објеката
север-југ (једноструки низ) , југоисток- северозапад (двоструки из).

Површина :

Укупна површина блока око 4,81ha.

Намена:

Претежна и доминантна намена је породично сатновање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.

Садржај:

У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.
На свим парцелама су планирани породични објекти.
• зона С1- једноструки непрекинути низ породичног становања
са пословањем;
• зона С2- двоструки непрекинути низ породичног становања са
пословањем;
• зона С3- једноструки, непрекинути низ са анексом породичног
становања са пословањем;
• зона С4- слободностојећи објекти породичног становања са
пословањем;
(граф. прилог бр.02b- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ планирана и намена објеката)

Тип блока:

Компактни и индивидуални блок породичних објеката

Тип објеката у
блоку:

Непрекинути низ објеката породичног становања.
Слободностојећи породични објекти.

( део текста, стр.54 :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ)
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Урбанистички
параметри блока:
Спратност:

Висина коте
приземља:

12.06.2015.

Максимални индекс изграђености парцеле је 2,5
Предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. обавезујуће
су. Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и
до ње је могућа градња, али није обавезна.
Максимални број етажа: једна поземна етажа (подрум или сутерен ) +
• у непрекинутом низу на регулацији ободних улица П+1+Пк ;
• у непрекинутом низу у унутрашњости блока П+Пк ;
• анекс објеката у непрекинутом низу П;
• слободностојећи објекти П+1.
Максимално 0,2 m од коте тротоара у стамбено пословним објектима
на регулацији ободних саобраћајница;
Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима другог
низа у унутрашњости блока.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају
се обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна правила:

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.

182

12.06.2015.
Ограђивање
парцеле:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 6

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом
детаљне регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не
дефинише, и то:
-ако је предња грађевинска линија удаљена од регулационе
линије парцеле – зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид
ограде) и транспарентном оградом до висине 1,40m;
-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на
регулационој линији постављање непрозирне ограде до висине 1,80m;
суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом
до висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не
морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или
непрозирном оградом од min 0,50m до max 2,20m;
-није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између
предње грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради
олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се
отварати ван регулационе линије парцеле.

ЗОНА D – ЗАПАДНА УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Локација:

По ободу обухваћеног подручја, уз улицу Змај Јовину

Оријентација:

Планираних објеката,претежно запад-исток

Површина :

Укупна површина блока око 0,74ha.

Намена:

зона D1- објекти вишепородичног становања са пословањем.
У целој ширини главне фасаде уз регулацију улице, у
приземној етажи објекта обавезни су пословни садржаји; на
делу приземља ка дворишту је дозвољена, али не и обавезујућа
стамбена намена простора.
• зона D2- зона верског објекта-заштићени сакрални објекат са
жупним уредом и 2 породична , стамбена објекта;
• зона D3-саобраћајна намена- колско пешачки пролаз
Вишепородични стамбени објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у
непрекинутом низу.
Уз ободне саобраћајнице П+2+Пк (осим у зони под заштитом ЗЗСК)
Унутарблоковски низ од П+1+Пк
Анекс објекат планиране изградње од П до П+Пк

Садржај:

•

(граф. прилог бр.02b- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ планирана намена објеката)
Непрекинути низ ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА
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ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/ Непрекинуту низ)

Тип блока:

Компактни градски блок објеката у низу.

Тип објеката у
блоку:

Непрекинути низ објеката вишепородичног становања

Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Висина коте
приземља:

( део текста, стр.54 :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Компактни блокови)

Максимални индекс изграђености парцеле је 2,5.
Предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. обавезујуће су
и поклапају се са регулационим линијама блока. Задња грађевинска
линија ограничава дубину планиране градње и до ње је могућа
градња, али није обавезна.
Максимални број етажа: једна поземна етажа (подрум или сутерен
испод вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама) +
У непрекинутом низу на регулацији ободне улица П+2 +Пк осим у
заштићеној околини објекта под заштитом П+1+Пк ;
Анекс непрекинутог низа у унутрашњости блока од П до П+Пк
Максимална спратност дата је на граф. прилог бр.02b- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ планирана намена објеката, а минимална спратност је за
једну етажу мања од задате максималне.
(правила грађења се не односе на непокретна културна добра и
евидентиране непокретности под претходном заштитом )
Максимално 0,2 m од коте тротоара у стамбено пословним објектима
на регулацији ободних саобраћајница;
Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима
оријентисаним према унутрашњости блока;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења за
зграде/ Кота приземља)

Висина кровног
венца:

Висина кровног венца планираног објекта мора бити
усклађена са висином кровног венца постојећег објекта на суседној
парцели и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани
заштитни тротоар око објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења за
зграде/ Висина кровног венца)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву (осим за објекте у статусу непокретних културних
добара).
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Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима зоне D1, на парцелама бр.4603 и 4589/4 доминантних
саобраћајница- половину потребног броја паркинг места могуће је
реализовати на јавној површини унутар граница плана, а према
Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање накнаде за
грађевинско земљиште.
Неопходан паркинг односно гаражни простор
обезбедити
истовремено са изградњом објекта.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације. (граф.

прилог бр.6 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела)

Изградњи нових објеката на парцелама 4589/1, 4589/2 и 4589/4
претходи обавезна израда урбанистичког пројекта.

Ограђивање
парцеле:

Грађевинске парцеле морају се ограђивати и то:
-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на
регулационој линији постављање непрозирне ограде до висине 1,80m;
-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не
морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или
непрозирном оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се
отварати ван регулационе линије парцеле.
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ
2.1.

Урбанистички показатељи

Бруто развијена грађевинска површина објекта јесте збир површина свих надземних
етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са
облогама, парапетима и оградама).
У површине корисних етажа објекта не рачунају се:
- подземни делови објекта као што су: гараже, подстанице грејања, котларнице,
станарске оставе, трафостанице итд.;
- површине испод косих равни чија је висина мања од 1,50m;
- техничке етаже са висином мањом од 1,50m.
Бруто развијена грађевинска површина парцеле или блока јесте збир површина свих
корисних, надземних етажа свих зграда на парцели или у блоку.
Нето површина је одређена унутрашњим мерама између зидова који ограниичавају
затворене и отворене просторе.
Нето развијена грађевинска површина (објекта, парцеле или блока) јесте збир нето
површина свих корисних, надземних етажа објекта / парцеле / блока. Односи се на бруто
развијену грађевинску површину умањену за спољне и унутрашње зидове.
Однос нето и бруто површине се рачуна као 1:1,25.
Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.
Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.
Индекс заузетости блока јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђених или
планираних објеката у блоку и укупне површине блока, изражен у процентима- (само за постојеће
блокове насеља колективног становања сапарцелама испод габарита објекта у окружењу парцела у
јавној намени у којима се врши интерполација).
Индекс изграђености блока јесте однос (количник) бруто развијених грађевинских
површина свих изграђених или планираних објеката у блоку и укупне површине блока- (само за
постојеће блокове насеља колективног становања сапарцелама испод габарита објекта у окружењу
парцела у јавној намени у којима се врши интерполација).
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:

У непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле;

У прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске
парцеле (односи се и на двојне објекте);

Као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.
Положај објекта на грађевинској парцели уједно одређује и однос према суседним парцелама и
објектима, те се формирају низови парцела са објектима који дефинишу урбанистички концепт
изградње-тип просторног блока према примењеној диспозицији објекта на парцели.
Непрекинути низ
У непрекинутом низу објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у
систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна објекта је 0m, а између два
суседна објекта су обавезне дилатационе спојнице као и термичка ,тј. звучна изолација.
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На месту контакта новог и постојећег објекта грађевинска линија треба да буде
континуалана у ширини везног елемента на бочној фасади новоизграђениог, постојећег објекта и
неопходних растојања (од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта.
У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова максимална дубина
објеката у непрекинутом низу је 15m. Дозвољена је изградња унутарблоковског низа или
слободностојећег објекта исте максималне дубине ако предметна парцела својом величином
задовољава прописане урбанистичке параметре
У случају изградње објеката већих висина, планирати мању висину дворишних трактова у
односу на висину уличног дела објекта. Дозвољена је изградња дворишних објеката спратности
П+0 на једној бочној граници парцеле уз минималну удаљеност од друге бочне границе од 5,5m ,
обавезно у правцу колског пролаза (ајнфорта) објекта у непрекинутом низу. У случају када је
дворишни објекат удаљен од обе бочне границе са суседним парцелама мин. 5,5m дозвољена
максимална спратност је П+Пк, уз усаглашавање намене објеката (стамбени или пословни) и
услова минималне осунчаности стамбених објекта.
За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колско-пешачког пролазаајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m, минималне ширине 3m, минималне висине 3m,
уколико противпожарним условима није другачије одређено. Максимално растојање два
једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 18m, тј. код двосмерног колско-пешачког
пролаза, ширине 6m максимална удаљеност од суседног пролаза је 24m. На објекту, или делу
објекта, мање ширине од 12m дозвољена је изградња само једног колско пешачког пролаза
ширине 3m.
Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се без могућности
отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику. За потребе вентилације и
осветљавања помоћних просторија или заједничког степеништа у објекту дозвољава се
формирање светларника.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 35 степени. Кровне равни формирати
тако да слив воде генерално буде двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим детаљима у виду
кровних баџа и другачијег слива.
Прекинути низ
Када се у низу блока, осим двојно узиданих, јављају и једноструко узидани објекти, добија
се прекинути низ. Растојања новог објекта од бочне границе парцеле, односно од објеката на
суседној парцели, дефинисана су правилима у плановима детаљније разраде, то јест минималним
одстојањем објекта од бочне суседне парцеле.
На обе суседне парцеле прекинутог низа минимално растојање од бочне суседне границе
парцеле је 3m, када је дозвољено на бочним фасадама отварање само отвора помоћних просторија.
Ако је удаљеност од бочне суседне границе минимално 1/3 висине вишег објекта , а не мање од
5,5m дозвољено је отварање прозора стамбених просторија на бочним фасадама објекта.
Дозвољена је изградња дворишних објеката веће спратности П+2, уколико је објекат
удаљен од обе бочне суседне границе 3 (односно 5,5)m.
На страни налегања на суседну границу парцеле, где почиње изградња објеката у низу,
важе правила непрекинутог низа.
Слободностојећи објекат
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије
према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница
износи најмање
половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m. Удаљеност се може смањити на
четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за
становање, а не може бити мања од 5,5m.
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Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 5,5m, а мања удаљеност је
могућа само ако објекат на бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених
просторија и не може бити мања од 3m.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од границе са њом
удаљен:
•
5,5m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
•
од 3m до 5,5m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за
комуникацију;
•
мање од 3m или ако је објекат на граници парцеле – нису дозвољени никакви
отвори према суседној парцели.
За високе објекте типа пословних кула међусобна одстојања и одстојања од
постојећих објеката дефинишу се детаљнијом регулационом разрадом.
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само
ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може
бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу мале спратности до П+1+Пк према суседној парцели који је од границе са њом
удаљен:
•
2,5m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
•
од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
•
мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле износи
половину висине вишег објекта, а не може бити мање:
•
од 5,5m за вишепородичне објекте;
•
од 2,5m код породичних објеката мале спратности ;
сем код атријумских и полуатријумских објеката када минимално растојање може бити и
0m, ако је планом детаљне разраде дефинисана изградња атријумских и полуатријумских објеката
.
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој линији
парцеле, до замене објекта новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају да се
ускладе са овим правилима.
2.2.

Становање и стамбено ткиво

Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију али и друге
делатности које су са становањем компатибилне. То су дечје установе, школе, здравствене
установе, продавнице, мањи локали за различиту занатску производњу, предузећа чија делатност
није опасна по суседство, услуге, канцеларијско пословање и сл.
Стан је просторна јединица, односно скуп простора и просторија који чине јединствену
употребну целину која обезбеђује услове за живљење и боравак у њему.
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(Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова, „Сл.гласник РС“,
бр.58/2012)

Дуплекс је врста стана на више од једног нивоа који се налази у згради са више станова.
Породични стамбени објекат јесте објекат са највише три стамбене јединице;
Вишепородични стамбени објекат јесте објекат за становање са више од четири
стамбене јединице;
Пословни објекат јесте објекат који се , углавном, користи као радни простор.
План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009)

Пословно-стамбени објекат јесте објекат комбиноване намене са обавезним пословањем
у приземној етажи и максимум 30% површине објекта у функцији становања.
Стамбено-пословни објекат јесте објекат комбиноване намене са обавезним пословањем
у приземној етажи и максимум 30% површине објекта у функцији пословања.
Етажа јесте простор између две узастопне горње подне површине или између горње
површине пода и крова.
Приземље јесте етажа на нивоу или у близини терена на којој се налази главни улаз у
зграду.
Подрум јесте простор испод приземља који се користи за оставу, инсталације за грејање и
за друге намене, изузев становања, у земљи дубље од 1m.
Сутерен јесте део зграде испод приземља, подземни спрат, ако није у земљи дубље од 1m.
Таван јесте присупачан простор изнад последње етаже зграде, а испод крова.
Стамбене зграде у свему пројектовати у складу са Правилником о условима и нормативима
за пројектовање стамбених зграда и станова ( Сл.гласник РС 58/12).
Изградња станова у формираним блоковима биће архитектонски контролисана, што значи
да ће бити преиспитивани програмски капацитети, инфраструктура, паркирање, зеленило и сл.
како се не би нарушили претходно постигнути стандарди.

3. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Свака катастарска парцела која излази или има излаз на јавно грађевинско земљиште, која
испуњава услове за градњу из овог плана и која је планом предвиђена за изградњу је грађевинска
парцела. На истој грађевинској парцели може се вршити изградња и више објекaта према
условима за одређену зону градње.
На свим постојећим катастарским парцелама у обухвату плана, могућа је изградња, у
складу са правилима овог плана ( граф. прилог: ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр.02b- планирана намена
објеката).

Све нове грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на јавну
саобраћајну површину директно. До реализације нове, унутарблоковске саобраћајнице све
грађевинске парцеле морају имати колски приступ са постојећих саобраћајница по ободу
блока. При пројектовању нових објаката у унутрашњости блока обавезно је планирање
колског пролаза кроз или поред објекта (ајнфорт или пролаз) према планираној,
унутарблоковској саобраћајници.
Подела постојеће парцеле на две и више мањих парцела врши се у оквиру граница парцеле.
Поделом се не могу формирати парцеле које не задовољавају услове у погледу величине, начина
градње у односу на непосредно окружење, односно планирани тип изградње.
Формирање нових грађевинских парцела вршиће се тако да новоформирана грађевинска
парцела има геометријску форму што ближе правоугаонику, као и величину прилагођену
планираној намени и типу изградње.
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Услови за образовање грађевинске парцеле за изградњу стамбених и стамбенопословних објеката
 У компактним блоковима у обухвату плана

(Компактнни блокови – стр.54, 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ)

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње и 4. Правила парцелације за
објекте за мешовите зоне и насеља средњих густина:

најмања грађевинска парцела за изградњу:
породичних
објеката
•
•
•

вишепородичних
објеката

слободностојећих објеката
300m²
1000m²
објеката у непрекинутом низу
200m²
600m²
објеката у прекинутом низу и
200m²
600m²
двојних објеката
(тј.400m² за двојне објекте) (тј.1200m² за двојне објекте)

најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу:
породичних
објеката
•
•
•

слободностојећих објеката
објеката у непрекинутом низу
објеката у прекинутом низу и
двојних објеката

вишепородичних
објеката

10m
16m
6m
12m
8m
10m
(тј.16m за двојне објекте) (тј.20m за двојне објекте)

 У отвореним блоковима у обухвату плана

(Отворени блокови – стр.54, 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ)

На основу члана 12 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 6. Правила
парцелације за објекте у осталим зонама , за централне урбане зоне и пословне зоне, зоне већих
густина , најмања ширина и површина грађевинске парцеле се утврђује кроз ПДР у скалду са
карактеристикама зоне и специфичности локације.

Из заједничке блоковске површине се парцелацијом формирају парцеле величине габарита
планираних слободностојећих вишепородичних, стамбених или стамбено-пословних објеката, а
према планираној парцелацији датој у плану ( ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/бр.06- план грађевинских парцела).
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 У индивидуалним блоковима у обухвату плана

(Индивидуални стамбени блокови – стр.54, 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ)

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:

најмања грађевинска парцела за изградњу породичних објеката:
слободностојећих објеката
300m²
објеката у непрекинутом низу
200m²
објеката у прекинутом низу и
200m²
двојних објеката
(тј.400m² за двојне објекте))

•
•
•

најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних објеката:
слободностојећих објеката
објеката у непрекинутом низу
објеката у прекинутом низу и
двојних објеката

•
•
•

3.2.

10m
5m
8m
(тј.16m за двојне објекте)

Минимална и максимална површина грађевинске парцеле за стамбене и стамбенопословне објекте

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним
након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се утврдити
изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална
површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m².
3.3.

Услови за образовање грађевинске парцеле за изградњу пословних објеката

У компактним блоковима у обухвату Плана дозвољена је изградња пословних објеката, а
тип објекта је дефинисан у правилима грађења за тип блока.
Минимална величина парцеле за изградњу пословног објекта је 600m², а урбанистички
параметри се дефинишу на основу планиране делатности. минимална ширина парцеле за
планирану градњу је 12m.
Максимална величина парцеле за изградњу пословног објекта у компактним блоковима у
обухвату Плана је 1500m².
3.4.

Грађевинска линија

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је
дозвољено грађење.
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Грађевинска линија испод површине земљишта до које је дозвољено грађење по правилу
је до граница парцеле и до регулационе линије.
У зони у којој постоје изграђени (односно новиизграђени) објекти грађевинска линија
утврђује се по правилу на основу позиције већине изграђених (односно новоизграђених) објеката,
осим у зонама у којима је регулационим планом одређена друга вредност или је изградња на
регулацији обавезна.
Минимално растојање између грађевинске линије на површини грађевинске парцеле и
регулационе линије за нови објекат одређена је правилима градње.
Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском линијом,
односно предњом фасадом на грађевинску линију осим у зонама у којима је одређена конкретна
вредност.
(детаљније стр.71-4.ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.2. Правила грађења за парцеле)

Парцела је најмања површина на којој се може градити уколико је у грађевинском
подручју, а дефинисана је приступом на површину са јавном наменом, границама према суседним
парцелама и преломним, геодетски дефинисаним тачкама.
Изградња објеката није могућа на постојећим парецелама чији је фронт мањи од 6,5m, као
и на парцелама у затеченом стању са површином мањом од 150m². На затеченим парцелама
наведених димензија могућа је само санација или реконструкција постојећих објеката због
побољшања услова становања. За овакве парцеле применити поступак укрупњавања са суседним
парцелама пројектом парцелације и препарцелације. Новоформиране парцеле треба да имају
правилну геометријску форму, што ближу правоугаонику или другом облику прилагођеном
терену. Спајањем парцела важећа правила изградње се не могу мењати, а капацитет се одређује у
односу на нову површину.
Подела постојећих парцела могућа је само под условом да све новоформиране парцеле
имају директан приступ на јавну површину, односно обезбеђен индиректан приступ јавној
површини преко приватног пролаза. Сва важећа правила за планирану намену се не могу мењати,
а капацитет се одређује према новој површини. Парцела мора обухватати, осим објекта потребан
паркинг простор и припадајуће зеленило.
За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на постојећим парцелама
обавезна је израда Пројекта парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон о планирању и
изградњи, ''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2010, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 43/2013, 50/2013одлука УС и 54/2013) за формирање парцела према планираној намени површина предметног
плана.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима при обрачуну свих
урбанистичких параметара као и при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се
потребан број паркинг места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом предвиђена за јавну употребу.
Наведени норматив проистиче из чињенице да је за једно паркинг место, укључујући
саобраћајнице и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно обезбедити
површину од 30m².
4.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ
4.1.
Планиране претежне и компатибилне намене
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Саставни део Плана је графички приказ зона градње са планираним претежним наменама
површина по просторним јединицама (блоковима, целинама) и постојећим јавним површинама.
Све намене осталог грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док се поједине парцеле
могу наменити компатибилним наменама. (граф. прилог бр.2а : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - планирана намена

површина)

Међусобно компатибилне намене су: становање свих типова, делатности, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања, пословања , здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни,
комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или
делови објеката по врсти и намени), могу се градити по свим целинама из ових правила унутар
друге планиране претежне намене, ако нису у супротности са карактером претежне намене и
чијом изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони
параметри конкретног типа изграђености.
4.2.

Правила грађења за парцеле

Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је хоризонталана
пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат изнад тла. Грађевински објекат
поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог
грађевинским линијама.
Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта.
Основа објекта може бити мања од максималне границе градње. Грађевинска линија је обавезујућа
када се поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати дефинисано растојање од
регулационе линије задато планом.
Грађевинска линија дефинисана постојећим објектима који се задржавају, обавезујућа је за
положај грађевинске линије планираних објеката.
Одступања од грађевинске линије :
Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија
приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на
грађевинску линију.
Грађевинска линија подземних етажа је хоризонтална пројекција грађевинских равни у
оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат.
За подземне објекте на осталом грађевинском земљишту ( делови објекта, гараже и сл.)
подземна грађевинска линија може се утврдити у зони изван габарита надземног објекта.
Површина подземних етажа не може бити већа од 85% површине парцеле. Минимум 15%
површине парцеле мора бити незастрто. Део подземне етаже изван габарита надземног објекта,
или дела објекта, не сме бити виши од коте тротоара на регулационој линији уз максималну
усклађеност са линијом терена.
Подземна грађевинска линија не сме да прелази границу парцеле и предњу
грађевинску линију у случају када је грађевинска линија увучена у унутрашњост парцеле у
односу на регулациону.
Грађевинска линија приземља може да се дефинише посебно, уколико се не поклапа са
грађевинском линијом осталих надземних етажа.

193

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

12.06.2015.

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску, односно регулациону
линију више од 1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m, (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
1. на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према предњем дворишту укупна површина испада не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; код
саобраћајница које имају ширину појаса регулације мању од 12m нису дозвољени
испади преко регулационе линије;
2. на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија објекта најмање
5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле – укупна површина испада не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
3. на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија објекта најмање
5,5m удаљена од задње границе парцеле – укупна површина испада не може прећи
30% задње фасаде изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју угрожавати приватност
суседних објеката. Хоризонталана пројекција линије испада може бити највише под углом од 45
степени од најближег отвора на суседном објекту.
Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију
максимално 0,30m, по целој висини пословног дела приземља, када најмања ширина тротоара
износи 3m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу.
Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже могу прећи грађевинску линију до 2m, по
целој ширини објекта на висини изнад 3m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњу фасаду објекта, испред
грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3m увучена у односу на регулациону
линију и ако савлађују висину од максимално 1,20m. У осталим случајевима степениште улази у
габарит објекта.
На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се постављати тако да не
ометају пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5m од бочне суседне границе
парцеле.
Код нових објеката на регулационој линији у блоковима са стамбено-пословном или
пословно-стамбеном наменом, када је ширина тротоара мања од 2m, обавезно је увлачење излога,
минимално 1,20m, и формирање колонада или аркада, с´тим да нема висинске разлике тротоара на
регулационој линији и прилазне површине пословном простору приземне етаже.
4.3.

Правила грађења за зграде

Под објектима се подразумевају грађевине високо и нискоградње и то: зграде свих врста,
саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, привредни објекти, елементи партерног
уређења, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације, комунални објекти, гробља и сл.
Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или
компатибилне намене блока одређене типичне градске целине. У преовлађујућем броју случајева
ради се о функцији становања односно становања са пословањем.
Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се може
уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одеђен:
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висином зграде дефинисаној према блоковима типичних градских целина;
у односу на суседне објекте и парцеле;
степеном заузетости или индексом изграђености;
капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену;
амбијенталним и естетским критеријумима.

За поједине локације планирана је детаљнија планска провера, тј. претходна израда
Урбанистичког пројекта и дефинисање посебних услова у складу са њиховим значајем за шири
амбијент. Локације и зоне за које је обавезна урбанистичко-архитектонска разрада локације
израдом урбанистичког пројекта дате су на графичком прилогу бр.6 (ПЛАНСКО РЕШЕЊЕплан грађевинских парцела).

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске
парцеле. Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.
Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за све друге
објекте на парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност суседа на
такву диспозицију објекта.
Обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели, изузев појединачних локација у
обухвату Плана које су дата посебним правилима и дефинишу могућност паркирања или на
сопственој парцели или на јавној површини. У случају обавезе паркирања на сопственој парцели
обавезно је обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни простор, одн. у
случају формирања већих пословних простора минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира
нето површина пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са гаражама, а
габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе парцеле. Максимална дозвољена светла
висина гараже која се налази у етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и плафона, односно
међуспратних конструкција.
Максимална дозвољена светла висина пословног простора без галерије је 350cm.
Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта до коте слемена ( за објекте са
косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота је тачка
пресека линије терена и вертикалне осе објекта;
2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте заштитног тротоара
на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте венца
(за објекте са равним кровом);
3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од средње висине
тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије терена до коте слемена (за
објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом).
Висина вишепородичног стамбеног објекта, стамбено-пословног или пословностамбеног објекта не може прећи 20m .
Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12m.
спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

висина објекта
max. висина = 7,5m
min.висина = 3m
max. висина = 8m
min.висина = 4,5m
max. висина = 10,5m
min.висина = 6m
max. висина = 11m
min.висина = 7,5m
195

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

П+2
max. висина = 13,5m
П+2+Пк
max. висина = 14m
П+3
max. висина = 16,5m
П+3+Пк
max. висина = 17m
П+4
max. висина = 19,5m
П+4+Пк
max. висина = 20m
* П –приземље; 1,2,3-спратови; Пк- поткровље

12.06.2015.

min.висина = 9m
min.висина = 10,5m
min.висина = 12m
min.висина = 13,5m
min.висина = 15m
min.висина = 16,5m

(максимална дозвољена висина је дефинисана за објекете са косим кровом, док је минималана висина дата
у табели дефинисана за објекте са равним кровом)

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (сутерен само испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама) ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе и ако је то у складу са условима ЗЗСК.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 35 степени. Кровне равни формирати
тако да слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде двоводни ка улици и ка дворишту,
или сложени на објектима у прекинутом низу или слободностојећим објектима, са могућим
детаљима у виду кровних баџа и другачијег слива.
У поткровној етажи могућа је изградња максимално једне етаже. У циљу рационалног
искоришћења таванског простора дозвољава се изградња галерије и дуплекс станова
уколико нагиб кровних равни то омогућава.
Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине
трајања директног осунчања.

Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са висином кровног венца
постојећег објекта на суседној парцели и дефинисана је бројем нових етажа у односу на
планирани заштитни тротоар око објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
min.висина = 3m
П+Пк
max. висина = 6m
min.висина = 4,5m
П+1
max. висина = 7m
min.висина = 6m
П+1+Пк
max. висина = 9m
min.висина = 7,5m
П+2
max. висина = 10m
min.висина = 9m
П+2+Пк
max. висина = 12m
min.висина = 10,5m
П+3
max. висина = 13m
min.висина = 12m
П+3+Пк
max. висина = 15m
min.висина = 13,5m
П+4
max. висина = 16m
min.висина = 15m
П+4+Пк
max. висина = 18m
min.висина = 16,5m
*П –приземље; 1,2,3-спратови; Пк- поткровље
За објекте код којих је могуће висином акцентовати угао саобраћајница планира се да
максимална дозвољена спратност буде заступљена највише на половини дужине зграде, односно
максимално до 15m. Услови за изградњу и све интервенције на угаоним објектима и објектима
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који су репери у простору морају бити високог стандарда у погледу обликовања , волумена,
садржаја и материајализације.
На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде, у
висини кровног венца, максималне висине 120cm, са могућим акцентима до максималне висине
од 2m.
Усклађивање висине нових и постојећих објеката са одступањем од 1/5 спратне висине
рачуна се у складно повезивање.
Висина назитка поткровне етаже нових објеката свих врста износи највише 1,6m
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, у оквиру вертикалне
равни постављене на грађевинској линији. Назидак у тавану нових вишепородичних објеката није
дозвољен. Назидак у тавану нових породичних, вишеспратних објеката износи највише 0,6m.
На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе за осветљење
корисног простора . У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. На
једном објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а максимална дозвољена
светла висина је 2,60m од коте пода поткровља. Површина хоризонталне пројекције кровних баџа
не може бити већа од 30% површине хоризонталне пројекције основне кровне равни. У оквиру
кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити
усклађени са елементима фасаде.
Кота приземља ново-планираних стамбених објеката, на равном терену, може бити
максимално 1,2m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа од нулте коте.
На стрмом терену од или према улици кота приземља се мери од заштитног тротоара на
предњој страни објекта.
На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља се одређује у
тачки са које се остварује прилаз објекту.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,2m виша од нулте коте (за објекте на равном терену), тј.од
коте заштитног тротоара на предњој старни објекта ( за објекте на стрмом терену). Висинска
разлика до 1,2m се решава денивелацијом унутар објекта.
Радови на постојећем објекту што важи и за изградњу нових објеката не смеју угрозити
стабилност и начин коришћења предметног и суседних објеката.
Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на сопствену
или јавну парцелу, а не на суседне парцеле.
Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у унутрашњи простор
једне просторне целине-дела објекта. По правилу галерије се налазе у приземљу пословног или
стамбено-пословног вишеспратног објекта чија структура је решена системом полунивоа. Није
дoзвољено затварање делова галерије у односу на јединствени простор у којем се налази.
Површина галерије не може прећи 50% површине доњег нивоа просторије у којој се налази.
Максимална висина пословног простора са галеријом, мерено од пода доњег нивоа до плафона
горњег нивоа је 5м. Висина простора испод галерије је минимално 2,4м , а висина галерије до
плафона просторије је минимално 2,00м.
Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране затворен
сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи зграде одговара површина од
1m² светларника, при чему он не може бити мањи од 3m². Светларник новог објекта се мора
ускладити са положајем светларника суседног објекта. Минимална ширина светларника је 1m
(растојање од објекта до границе суседне парцеле). Максимална дужина светларника је 5,5m, а
максимална површина 20m². Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде.
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Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m. Није дозвољено отварање прозора или
вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ првој етажи
светларника и одводњавање атмосферских вода.
Атријум објекта је наткривени или ненаткривени простор са четири старне затворен
сопственим зидовима минималне површине 20m². У атријуму објекта дозвољени су отвори
стамбених и пословних виталних просторија. Одстојање наспрамних зидова са отворима виталних
просторија не сме бити мање од 5,5m.
Полуатријум је наткривени или ненаткривени простор са три стране затворен сопственим
зидовима. Могућа је изградња објеката са полуатријумом ако је планом детаљне разраде
дефинисана изградња таквих објеката или уз претходно прибављену сагласност суседа.
Полуатријум новог објекта се мора ускладити са положајем полуатријума суседног објекта.
Минимална површина полуатријума је 15m², а минимално одстојање наспрамног зида од суседне
границе парцеле је 3m. Сва правила за непрекинути низ важе и за атријумске и полуатријумске
објекте.

4.4.

Надзиђивање и доградња објеката

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне измене
стамбеног ткива у предметном блоку, дозвољена је реконструкција постојећих објеката у
затеченом стању у оквиру постојећег габарита објекта уз мање измене као што је
претварање таванског простора у користан простор и сл..
Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног крова:
Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за одређен тип
блока према посебним правилима градње по целинама датим у плану, при чему се посебна
пажња мора обратити на висински однос са суседним објектима.
Доградња новог дела зграде
Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима за
парцеле типа блока у којем се интервенција изводи.
За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је :
• типом блока;
• постојећим објектима на суседним парцелама;
• статичким могућностима објекта и тла.
Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове и
постојеће капацитете према овим правилима. У припреми пројектне документације
приказати све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и нето површине стамбеног
и пословног простора.
Дограђени део објекта у низу не сме прећи ширину калкана суседних објеката, и не сме
бити сметња при функционисању постојећег и суседних објеката.
Доградња елемената комуникација , лифтова и степеништа је дозвољена тако да не
угрозе начин коришћења предметног и суседних објеката. Дограђене елементе комуникације
планирати тако да омогуће прилаз возила објекту као и неометано кретање возила око објекта.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја.
Затварање пословног дела приземља са колонадама, постојећих пролаза и пасажа није
дозвољено у смислу преграђивања и формирања корисног простора.
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Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења намени простора на
објекту се може изводити реконструкција и рестаурација.
Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита објекта, без његове измене или
било каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у пословни простор,
док је пренамена гаражног у пословни простор могућа само ако је испуњен услов који се односи
на потребан, минималан број паркинг места на парцели.
Таван – код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања и побољшања
услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако постоје поткровни и други услови:
*дозвољено је претварање таванског простора у користан простор са истом нивелетом
слемена, тј. без промене висине и других геометриских карактеристика крова, с тим да се у
користан простор рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа
од 1,5m. Формирање новог корисног простора подразумева обезбеђење одговарајућег броја
паркинг места
• у отвореним блоковима- само за нове капацитете;
• у компактним блоковима – укупно, за старе и нове капацитете, према планом
задатим параметрима, на припадајућој парцели.
Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије постојећег објекта
повезују са спољним простором или другим деловима зграде са намером да се добије нови
користан простор. Степеништа за приступ реконструисаном сутеренском делу објекта могу бити
ван грађевинске линије на парцели и то максималне ширине 1m, уз услов да не ремете колски
пролаз објекту . Поменута степеништа не могу постављати ван регуллационе линије блока.
Приликом додавања било каквих нових делова на постојеће грађевине потребно је да сви
нови делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у којем је изграђена постојећа зграда.
Није дозвољена промена стила грађења.
Назидак последњих етажа објеката
Назидак таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања није дозвољен,
а на новим породичним објектима максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
На постојећим објектима, максимални назидак
таванског простора на основној,
вертикалној, фасадној равни без испада је 0,9m.
Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише 1,6m. Назидак
поткровља на постојећим објектима је последња етажа са назитком од 0,9 до 1,6m за породичне
објекте , а за вишепородичне објекте од 0,9 до 2m. Свака последња етажа или део етаже
постојећег објекта чији је назидак на основној фасадној равни без испада већи од 1,6m за
породичне објекте и 2m за вишепородичне објекте, чини последњу спратну етажу објекта.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до
тачке прелома косине основне кровне равни.
4.5.

Помоћни објекти- правила градње
Помоћни објекти

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој
је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
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објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
• гараже до 20m²;
• надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
• простор у функцији главног објекта- остава, летња кухиња, санитарни чвор до
10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису дозвољени
никакви отвори према суседној парцели. Ако фасада према суседу садржи отворе, минимална
удаљеност од границе парцеле према суседу је 2,5m. Кровне равни формирати тако да слив воде
генерално буде једноводни ка припадајућем дворишту.
Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5m.
Помоћни објекат се може градити на задњој граници у целој ширини парцеле уколико не
омета редовно коришћење суседних објеката.
Могућа је изградња уз бочне границе парцеле уз
поштовање услова међусобне удаљености од постојећих објеката на припадајућој и суседним
парцелама, осим у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. У правцу коског прилаза могуће
је поставити помоћни објекат само уз задњу границу парцеле.
За помоћне објекте може се потврдити пријава градње у складу са наменом постојећих
објеката на грађевинској парцели.
Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима.

5.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЕ ЛОКАЦИЈЕ

Урбаним планирањем у овом ПДР-у се прочишћава постојећи зонинг и јасно дефинише
резервисани простор за изградњу објеката образовања , спорта и културе, површине 0,81ha, зона
А4- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ, подела простора на зоне и целине. Обзиром да програмски елементи
будућег садржаја нису познати овим ПДР-ом се планира обавезна израда урбанистичкоархитектонског конкурса планиране изградње целог комплекса.
На локацији археолошког локалитета бр.4 обавезна је израда урбанистичког пројекта за
потребе презентације остатака архитектуре у отиску елементима урбаног мобилијара или
поплочања као копију основе античких зидова на нивелети постојећег терена са локацијом
информативне табле.
За изградњу два објекта вишепородичног становања у ансељу Спортски центар, означених
на графичком прилогу (граф. прилог бр.6 : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план грађевинских парцела), неопходна је
израда урбанистичког пројекта имајући у виду да је у ранијем периоду било покушаја замене
старог објекта на истој локацији новим, са претходном обавезом израде урбанистичког пројекта.
Конфигурација терена на овој локацији дозвољава изградњу објекта са подземном етажом за
гаражирање возила као и смакнуте етаже на објекту.
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За изградњу објекта депаданса са пратећим просторима , такође је обавезна провера
архитектонског решења иусклађености са објектом ПСЦ „Пинки“ урбанистичким пројектом
планиране изградње.
У зони добра под претходном заштитом – школска зграда из периода Војне границе тзв.
„Обершуле“, могућа је изградња стамбеног објекта. Ускалађеност са условима РЗЗСК као и
наслеђеном архитектуром неопходно је проверити урбанистичким пројектом планиране изградње.
За све остале планиране зоне и мање урбанистичке целине са објектима вишепородичног
становања (стамбене и стамбено-пословне), односно нове делове саобраћајног система није
неопходна израда Урбанистичких пројеката, обзиром да ће кроз Правила уређења и Правила
грађења овог ПДР-а планирани објекти и простори бити дефинисани као урбанистичкоархитектонско-грађевинске целине са детаљно наведеним свим релевантним параметрима за
објекате на парцели и однос са непосредним окружењем са решењем контакта са саобраћајним
системом и јавним површинама, начином паркирања, као и прикључцима на инфраструктурне
системе.
6.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

6.1. Правила грађења саобраћајних површина
6.1.1. Општа правила
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели ("СП"),
изузев ако овим планом за неке локације није другачије дефинисано – могућност паркирања на
сопственој парцели, део на сопственој и део на јавној површини ("ЈП") или на јавној површини , у
складу са Одлуком о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(Сл. Лист града Сремска Митровица број 2/2015).
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по једног
паркинг места "ПМ" на један стан. За пословни простор критеријум за утврђивање потребног
броја паркинг места је, једно паркинг место на сваких 70м2 збира нето површине пословних
јединица.
Паркирање на јавној површини може се обезбедити за све објекте са јавном наменом и за
вишепородичне слободностојеће објекте у отвореном блоку према графичком прилогу ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ бр. 3б – планирана намена објеката..
Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или пословних
простора, обававезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале стамбене/пословне
просторе, приоритетно на сопственој парцели или алтернативно на јавној површини према
наведеним критеријумима и мерилима.
Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима при обрачуну свих
урбанистичких параметара као и при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се
потребан број паркинг места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом предвиђена за јавну употребу.
Наведени норматив проистиче из чињенице да је за једно паркинг место, укључујући
саобраћајнице и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно обезбедити
површину од 30m².
Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање возила димензионисане
су према напред наведеним вредностима:
• коловоз за мировање возила – површинска (отворена) паркиралишта
- димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице и паркинг
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места дати су у табели П.1.; Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и
П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2.За
отворена паркиралишта на сопственој парцели користе се вредности из табеле П.1. које се односе
на дуготрајно паркирање;
• паркинг гараже
-димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице, паркинг места и
бочних ограничења дати су у графичким прилозима Г.3.,Г.4. и Г5 ( у случају одступања од задатих
граничних вредност обавезно је у пројекту приказати проверу проходности за меродавно возило –
путнички аутомобил) и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози
Х.1. и Х.2.;
- савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи.
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 метра. Код кружних рампи обавезан је приказ
проходности за меродавно возило;
- подужни нагиби наткривених рампи за мале гараже намењене за познате кориснике (
становање, запослени) су максимално 15% за наткривене рампе са обавезном применом елемената
заобљења на вертикалним кривинама и максимално 12% за откривене рампе;
- планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. Лист СЦГ",
број 31/05).
Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са јавним
саобраћајницама,
• саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
• саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.
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6.1.2. Колски и пешачки прилази до парцеле
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно
непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за проходност меродавног
возила, а за објекте повећаног ризика од пожара приступни пут за ватрогасна возила, сходно
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95).
За прикључак на саобраћајну инфраструктуру, односно колско – пешачки прилаз до
парцеле потребно је прибавити услове од ЈП "Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица".
6.1.3. Нивелација на осталом грађевинском земљишту
Кота терена, односно кота колско – пешачког прилаза на грађевинској парцели не сме бити
нижа од коте тротоара на регулационој линији. Правило је да се кота заштитног тротоара око
објекта и кота тротоара на месту улаза у објекат нивелационо ускладе са котом тротоара на
регулационој линији, на начин да се обезбеди одводњавање површинских вода слободним падом
према улици.
Кота пода приземља утврђује се у односу на коту тротоара на месту улаза у објекат, и то:
1) кота пода приземља за објекте који у приземљу имају стамбену намену може бити максимално
1,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат;
2) кота пода приземља за објекте који у приземљу имају нестамбену (пословање) намену може
бити максимално 0,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат.
Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске линије није
дозвољена. Денивелација се савладава унутар објекта.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према суседној
парцели. Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.
При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким стандардима
приступачности ("Сл. Гласник РС", број 19/2012).
6.1.4. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама
С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број корисника са
посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на местима денивелације
између разних категорија саобраћајних површина чиме би били обезбеђени услови за несметано
кретање ових лица. Из истих разлога, код грађевинских објеката, чија кота пода је денивелисана у
односу на коте околних тротоара, треба предвидети, поред степеника, и рампе преко којих би се
омогућило несметано кретање хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске
објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су: изградња
интерних рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на објектима, као и
одређени број паркинг места за хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких
прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са
посебним потребама у простору, извести у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама , („Сл.гласник РС“,
бр.22/2015). При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није
дозвољено формирање вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То подразумева
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изградњу пешачких површина са континуалним попречним и подужним падовима, без
нагле промене висине, при чему су нагиби ограничени са следећим максималним
вредностима:
подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким површинама
не могу бити већи од 5%, изузетно 8,3% за кратка растојања,
највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања пешака износи
2%.

6.2. Правила озелењавања унутар блока
Планирати попуну постојеће квалитетног зеленила, садницама дрвећа и шибља које је
прилагођено амбијенту и условима. Планирати садни материјал који је отпоран на негативне
услове животне средине и оне које не изазивају повишене алергијске реакције код становништва, а
ствара повољне здравствено - хигијенске услове, утиче на побољшање топлотног режима,
пречишћавање ваздуха, повећање релативне влажности као и укупно побољшање
микроклиматских услова .
Акценат бацити на листопадну вегетацију користећи врсте отпорне на загађење ваздуха и
градске услове .Значајно место треба да заузима листопадно, зимзелено и четинарско шибље,
распоређено групимично , као прелаз између травних површина и спрата дрвећа.
Простори централних функција , и њихови садржаји треба да имају посебно хортикултурно
уређење, које треба да се базира на поставци, искључиво декоративне, високе и ниске вегетације.
На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом на сваком
другом паркинг месту.
Осим озелењавања, потребно је увођење урбаног мобилијара и елемената партерне
архитектуре као што су клупе за седење ( на дечијем игрслишу ) , корпе за отпатке и сл .
Дечија игралишта треба уредити са комбинованим справама за игру деце различитих узраста и
са што више зеленила. Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, око дечијег игралишта, да
би се овај простор одвојио од околних садржаја. Треба водити рачуна о врсти декоративног дрвећа
и шибља и изоставити садњу асмогених, алергогених и биљака са бодљама.
Зелинило у зони становања треба да чини декоративна вегетација .
Избор биљних врста је у директној вези са условима средине.За озелењавање слободног простора
користе се врсте биљака које имају декоративни карактер , тако да током читаве године чине
простор интересантним за пролазнике и становнике овог дела града. Међу најинтересантније врсте
за ову категорију зелених површина спадају : Аcer platanoides Royal Red, црвенолисни јавор, Tilia
sp.,липа , Picea omorica , Панчићева оморика, Betula alba, бреза , Pinus nigra, црни бор
,Chamaecyparis sp., разни пачемпреси , Picea pungens glauca, сребрна смрча и сл.
Листопадно дрвеће које је погодно за озелењавање паркинга за овакве просторе је : Acer
platanoides globosa , кугласти јавор , Fraxinus excelsior Globosa , кугласти јасен ,Tilia sp., липа
,Celtis australis ,целтис и др .
Проценат озелењавања блока треба да буде мин. 30% од укупне слободне површине.
6.3.

Водна инфраструктура

6.3.1.Правила грађења водне инфраструктуре
Снабдевање водом - правила градње водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине
уличног фронта).
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Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи
прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално
растојање од других инсталација је 1,0m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење
услова али тако да не сме угрожавати стабилност осталих инсталација (мин.0,5m).
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање
од темеља објеката износи 1,0m, али тако да не угожава стабилност објеката.
Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0m мерено од горње ивице цеви, а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег
цевовода.
Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању min
2ДН.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за
min 1,0m са сваке стране.
На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожаних хидраната.
Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за пројектовање,
извођење, и одржавање мреже.
По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско снимање
изграђене мреже. Добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација у РГЗ
Сремска Митровица.
Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова.
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне мреже.
Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП "Водовод", а на пројекте наведених
хидротехничких објеката пробавити сагласност истог.
Услови прикључења објеката на водоводну мрежу :
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.
Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, а почиње од
споја са водоводном мрежом и завршава се у склоништу за водомер закључно са мерним
уређајем. Прикључење објекта на јавни водовод врши се на основу одобрења за прикључење за
које решење издаје Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП, а у складу са
техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак. Прикључење
стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 25mm.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у стамбеним објектима, пословним
просторијама, гаражама, по правилу постављају се у засебно изграђена склоништа ван објекта или
унутар објекта у вишестамбеним објектима у заједничким просторијама у специјално изграђеним
касетама за смештај водомера. Код стамбено пословних објеката обавезно је раздвајање
инсталација са монтажом засебних водомера за стамбени и за пословни део објекта.
Код изградње нових зграда колективног становања потребно је обезбедити да свака стамбена и
пословна јединица има засебан водомер, који се мора поставити у заједничке просторије уз
монтажу заједничког водомера у шахту којим би се мерила кумулативна потрошња воде.
Индивидуални водомер са арматуром у вишестамбеном објекту по правилу мора бити смештен у
касети - ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног материјала,
а лоциран у заједничким просторијама.
Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта на парцели
корисника, мора се изградити од цигле или бетона мин.димензија 100x120x150cm.
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Код надградње и реконструкције зграда колективног становања водоснабдевање нових стамбених
јединица врши се преко заједничког постојећег водомера уз израду нових унутрашњих исталација
тако да се омогући постављање водомера за сваку нову стамбену јединицу приликом
реконструкције комплет унутрашњих инсталација објекта.
Код изградње пословних објеката површине преко 150m2 код којих је потребна изградња само
унутрашње хидрантске мреже (према Правилнику и условима противпожарне инспекције)
израђује се прикључак пречником ДН 63mm и монтажом водомера ДН 50mm. Код изградње
пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа (према Правилнику о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара изашлој у "Сл. лист СФРЈ
бр.30/91") врши се прикључење објеката пречником max ДН110mm са монтажом водомера ДН100.
6.3.2. Одвођењење вода - правила градње мреже фекалне канализације и
атмосферске канализације
Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине
уличног фронта). Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да
задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално растојање од других инсталација је 1,0m, изузетак се врши у зонама где није могуће
испуњење услова али тако да не сме угрожавати стабилност осталих инсталација.
Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње. Минимално
одстојање од темеља објеката износи 1,0m, али тако да не угожава стабилност објеката.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5m мерено од горње ивице цеви, (уз
испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на
постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода. Водоводне
инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању min 2ДН. На
проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за
мин.1,0m са сваке стране.
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од
160-200ДН, max 45m.
Приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати техничких прописа за
пројектовање, извођење, и одржавање мреже. По завршеним радовима на монтажи и испитивању
мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже. Добијене податке унети у
катастарске планове подземних инсталација у РГЗ Сремска Митровица. Све асфалтиране и зелене
површине вратити у првобитно стање након завршених радова.
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове мреже. Пројектовање и
изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП "Водовод", а на пројекте наведених хидротехничких
објеката пробавити сагласност истог.
Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације :
Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу или путем
септичких јама. Прикључак на фекалну канализацију врши искључиво ЈКП "Водовод" Сремска
Митровица. Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту. Прикључење објекта на фекалну канализацију врши се на основу одобрења за
прикључење које решење издаје Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, техничким
нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу.
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 160mm.
6.4. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
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Планирани стамбени, стамбено-пословни и радно-комерцијални објекти у Стамбеном насељу
“Спортски центар” у Сремској Митровици напајаће се електроенергијом из две постојеће трафостанице 20/0,4 кВ, 630 кВА и једне 20/0,4 кВ, 2х 630 кВА, као и планиране МБТС 20/0,4 кВ, 2 х
630 кВА која ће бити изграђена поред паркинга у близини планиране локације базена .
У том циљу потребно је од наведених трафо-станица па до будућих објеката положити прикључне
НН кабловске водове трасама датим у графичкој прилогу бр.06.
Кабловске водове 1 кВ положити по техничким прописима, на дубину 0,8 м од коте планираног
терена , а кабловске водове 20 кВ на дубину 1,0 м уз уградњу пластичних штитника.
Сва укрштања и паралелна вођења са другим подземним и надземним инсталацијама извршити у
складу са прописом за дато укрштање, односно паралелно вођење.
Укрштање кабловске трасе са саобраћајницама унутар насеља извршити подбушивањем испод
саобраћајница, или у немогућности подбушивања, просецањем саобраћајница и увлачењем
електрокабла у заштитну јувидур цев пречника 110, односно 150 мм за 20 кВ кабловски вод.
Трасу електрокаблова удаљити од корена дрвећа минимално 1,5 м.
По полагању кабловских водова извршити геодетско снимање њихових траса као и картирање на
геодетске планове и подлоге.
У свим новим објектима, приликом градње, обавезна је уградња темељног уземљивача
објекта ради каснијег доследног спровођења мера изједначења потенцијала у целом објекту.
У циљу заштите од атмосферских пражњења и пренапона атмосферског порекла, на свим
објектима је обавезна изградња класичне громобранске инсталације у виду Фарадејевог кавеза.
Јавну расвету изградити на канделаберским стубовима висине 5,0 м са светиљкама стандарне
снаге и изведбе у циљу унификације расветних тела.
По обављању свих радова извршити геодетско снимање кабловских траса и стубова јавне расвете,
а податке нанети на катастарске подлоге.
ЈАВНА РАСВЕТА: Јавну расвету у делу насеља који је не поседује, изградити на челичним
цевастим стубовима висине 5 м са натријумовим светиљкама стандарне снаге.
У исти ров са кабловским водом јавне расвете положити и гвоздену поцинковану траку,
одговарајућег пресека, коју је потребно свести у све стубове јавне расвете. Тип и снага светиљке
треба да буду као и у околном делу овог стамбеног насеља.
6.5.

Правила за изградњу мреже и објеката
телекомуникационе инфраструктуре - ТТ мрежа

Планирани објекти у Стамбеном насељу “Спортски центар” Сремска Митровица повезаће се на
постојећу месну ТТ мрежу Сремска Митровица преко постојећих и планираних нових ТТ
капацитета.
С обзиром да на подручју обухваћеном планом постоје значајне резерве телекомуникационих
капацитета, у зависности од конкретних потреба за бројем и врстом телефонских прикључака ,
вршило би се проширење (доградња) телекомуникационе мреже на том подручју. Пошто се са две
стране предметног подручја, односно кроз улице Арсенија Чарнојевића и улицу Кузминска, то
јест у његовој близини, простире ТК канализација кроз коју пролазе оптички ТТ каблови велике
пропусне моћи, могућа су флексибилна техничка решења, у смислу довођења потребних ТК
капацитета у одређену тачку (тачка прикључења на ТК мрежу.
Да би се телекомуникационо опремио простор обухваћен Планом, начелно треба планирати
телекомуникационе коридоре и објекат (просторију) за телекомуникациону опрему, у којој би
била концентрација свих телекомуникационих инсталација будућих објеката са предметног
подручја.
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У принципу , трасе подземних каблова треба планирати са обе стране коловоза, стаза, односно,
пролаза, који воде до места где се планирају будући стамбено-пословни објекти.
ТТ мрежу изградити као подземну, кабловску са дубином полагања ТТ водова 0,7 до 0,8 м.
Сва укрштања и паралелна вођења са другим подземним инсталацијама извршити у складу са
прописом за дато укрштање, односно паралелно вођење.
По изградњи ТТ кабловске мреже извршити њено геодетско снимање и картирање на геодетске
подлоге.
6.6.
Правила за изградњу мреже и објеката топловода
Општи технички услови за прикључење на дистрибутивни систем топловода:
Топловодна мрежа је изведена као двоцевни систем са доводним и повратним цевоводом. Цевни
водови су распорећени тако да је разводни вод са леве а повратни са десне стране гледајући у
смеру према потрошачима, односно у смеру кретања топлијег флуида.
На местима где се врши испуст ваздуха , одмуљивање топловодне мреже и где се врши уградња
арматуре или аксијалних компензатора топлотних дилатација, обавезно предвидети бетонске
шахте.
У прикључном бетонском шахту на потис и поврат огранка обавезно поставити равне запорне
вентиле ПН16, дренажну јаму са челичном решетком и пењалицама.
Топловодна мрежа изван зграда се првенствено израђује од предизолованих бешавних челичних
цеви и фазонских комада. Спојеве цеви и фазонских комада предизолованог топловода потребно је
извести са термоскупљајућим спојницама, приређеним за заливање са полиуретанском
изолацијском пеном, у свему према условима испоручиоца опреме.
Челични цевни водови се морају међусобно спајати:
1.5. за пречнике цеви до ДН 50 гасно-пламеним заваривањем;
1.6. за пречнике цеви преко ДН 50 ручно – електролучним заваривањем.
Топловодну мрежу пројектовати према тренутном температурном режиму у потисном / повратном
воду топловода 110 / 70ºC. Називни притисак у топловодној мрежи је 16 bar.
Компензаторе димензионисати за температуру воде од 130ºC у потисном и у повратном воду.
Трасу топловодне мреже полагати кад год је могуће на јавно земљиште у зеленом појасу šто
ближе ивици коловоза или у тротоару.
Димензије ископног профила су зависне од пречника пројектованих топловодних цеви. Заштитна
дубина између врха цеви и терена мора бити преко 50cm, оптимална дубина износи 70cm. Ако ову
заштитну дубину није могуће постићи и ако је терен над теменом цеви оптерећен још са
прометним оптерећењем, потребно је цеви додатно заштитити (нпр. са армиранобетонском
плочом).
На компензацијским кривинама топловода потребно је обезбедити могућност одговарајућег
помака ради топлотних ширења топловода. Ово је могуће извести са уградњом еластичних табли
или са обасипањем цеви са песком исте крупноће Ø8-10mm или Ø 10-12 mm без оштрорубних
делова.
Код укрштања и упоредног вођења топловода са другим комуналним водовима потребно је
поштовање важећих прописа те захтеве испоручиоца топлотне енергије и оператора других
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комуналних водова. Изузетно се може са посебним сигурносним мерама и уз сагласност са
оператором комуналних водова, растојање између водова смањити у односу на прописано.
Код пројектовања зграде или другог грађевинског објекта, чија је ивица или габарит грађевинске
јаме у непосредној близини постојећег топловода, потребно је пројектом предвидети мере, које ће
неспорно обезбедити сигурно и неометано функционисање топловода за време градње. Радови
морају бити изведени тако, да не проузрокују механичка оштећења на постојећем топловоду.
У случају проузрокованог оштећења топловода инвеститор грађевинског објекта је дужан
обезбедити санацију топловода, која се спроводи под надзором испоручиоца топлотне енергије.
Пројектно решење мора потврдити испоручилац топлотне енергије.
Захтевана одстојања су дата у следећој табели :Т-1 Б
Зграда /комун. вод

Исто одстојање (cm)
укрштање – упоредо вођење
до 5 m

Гасовод до 5 bar

Упоредо вођење
преко 5 m

По одредбама правилника о техничким захтевима
за изградњу, рад и одржавање гасовода са радним
притиском до16 bar

Гасовод преко 5 bar
Водовод

30

40

Други топловод

30

40

Канализација

30

50

Сигнални кабл, телеком, кабл до 1 kV

30

30

10 kV каблови или један 30 kV кабл

60

70

Преко 30 kV каблови или кабл преко 60 kV

100

150

Минимално одстојање зграде од постојећег
топловода

100

Минимално одстојање топловода од
постојеће зграде

50

По изведеним монтажним радовима и пре засипања канала потребно је извести геодетско снимање
топловодне мреже.
Топлотна подстаница
Прикључење објеката на топловодну мрежу се врши преко топлотних подстаница.
Топлотне подстанице су индиректног типа и представљају скуп уређаја у којима се врши предаја
топлотне енергије, мерење и регулација протока и температуре воде и мерење укупног утрошка
топлотне енергије за потрошача.
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Топлотна подстаница може да снабдева топлотном енергијом више објеката, један објекат или део
објекта с тим да се у једном улазу дозвољава снабдевање топлотном енергијом само из једне
подстанице.
Код пословно-стамбених зграда потребно је извести раздвајање секундарног дела топлотне
подстанице за стамбени и пословни део тако да се омогући одговарајућа регулација и
функционисање унутрашњих топлотних уређаја потрошача, као и тачну поделу трошкова грејања.
Све потребне топлотне и хидрауличне прорачуне извршити према следећим условима рада
система даљинског грејања:
примарна мрежа:
- називни притисак
- разводна температура
- повратна температура

НП16
110ºC
70ºC

секундарна мрежа:
- називни притисак
- разводна температура
- повратна температура

НП6
85ºC
65ºC

Спољна пројектна температура за Сремску Митровицу је -18°C, ΙΙΙ климатска зона.
Унутрашњи топлотни уређаји
У зградама са топлотним уређајима за пословне просторе и становање морају бити разводне мреже
изведене одвојено.
Заједнички развод од топлотне подстанице до појединачних јединица потребно је да буде изведен
двоцевно од челичних цеви.
Успонске водове обавезно водити кроз заједнички степенишни порстор, ван станова или
пословних простора, одакле могу да се прикључе. Цевоводи кроз негрејане просторије морају се
изоловати од губитака топлоте.
Одзрачивање успонског вода – вертикале извршити преко одзрачних посуда и одзарчних водова
ДН15 које треба довести у простор топлотне подстанице. Одзрачне посуде поставити на највишој
етажи унутар објекта.
Грејни кругови за сваки стан или пословни простор, морају да имају посебну могућност
регулације протока воде и затварања у прикључном ормарићу постављеном поред стана, односно
пословног простора у степенишном простору зграде.
Унутрашње инсталације пројектовати као радијаторско грејање једноцевно или двоцевно. Као
грејна тела могу се користити чланкасти, плочасти и цевни радијатори.
6.7.
Правила за изградњу мреже и објеката гасовода
Услови за изградњу и прикључење на гасну инфраструктуру:
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Услови за пројектовање и изградњу гасовода средњег притиска 6-12bar и МРС, чија је локација
по правилу је изван насељених места. Ако је изградња зграда намењених за становање или боравак
људи већ била предвиђена урбанистичким планом, након изградње гасовода минимална
растојања таквих објеката од осе гасовода морају износити:
1. за пречник гасовода до 125mm – 10m
2. за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm – 15 m.
Остали услови су:
- у појасу ширине од 5 m на једну и другу страну рачунајући од осе гасовода, забрањено је садити
биљке чији корени достижу дубину већу од 1 m;
- дубина укопавања гасовода средњег притиска мерена од горње ивице гасовода до тла, мора да
износи минимално 100cm;
- при укрштању са путем, гасовод средњег притиска се поставља прокопавањем те
саобраћајнице или бушењем рова уз увлачење заштитне цеви, а дубина укопавања мерена од
горње ивице гасовода или заштитне цеви до горње ивице пута мора да износи минимално 135cm;
- минималана дубина укопавања разводног гасовода средњег притиска мерена од горње ивице
цевовода до дна одводних јарака саобраћајница, мора да износи 100cm;
- минималана дубина укопавања разводног гасовода средњег притиска мерена од горње ивице
цевовода до дна нерегулисаних корита водених токова, мора да износи 150cm;
- укрштање са саобраћајницама, каналима и водотоцима мора бити под углом од 60º - 90º;
- пролаз поред темеља грађевинских објеката, мерено у хоризонтали од темеља до гасовода не
сме бити мање од 1 m;
- при паралелном вођењу поред других подземних инсталација, минимално 0,5m рачунајући од
спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталација;
- на местима укрштања са другим подземним инсталацијама, растојање мора да износи минимално
0,3m;
- при паралелном вођењу и укрштању са темељима стубова електричне расвете, ваздушне
нисконапонске и ПТТ мреже, минимално растојање 1m од темеља стуба.
Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе испод, изнад или поред гасовода
средњег притиска, односно енергетсог објекта, не могу предузимати радове или друге радње
којима се онемогућава или угрожава рад и функционисање енергетског објекта без предходног
одобрења енергетског субјекта односно Ј.П.Срем-гаса.
Услови за локације регулационих станица(РС), мерних станица(МС), и мерно регулационих
станица(МРС) на средњем притиску и потребна растојања су:
- 15 m од стамбених и пословних зграда,
- 15 m од производних, фабричких и радионичких зграда,
- 30 m од трафо станица,
- за електричне неизоловане надземне водове растојање мора бити: висина стуба далековода + 3 m,
- 10 m од осталих грађевинских објеката,
- 6 m од осталих путева,
- 10 m од паркиралишта и шеталишта.
Станице са инсталацијама за мерење и регулацију гаса, могу бити изграђене у грађевинском
објекту или на отвореном простору и морају бити ограђене заштитном оградом. Станице које нису
под сталним надзором морају бити ограђене оградом минималне висина 1,8 m. Између зидова
станице и ограде мора постојати заштитна зона најмање ширине од 2 m. МРС морају имати
громобранску заштиту и уземљене све металне делове.
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У изузетним случајевима, станице се могу поставити и на грађевинском објекту или уз његов
спољни зид с тим што зид не сме да пропушта гас, спој крова и зида мора бити непропусан, зид
без спољних отвора и мора издржати један час у случају пожара.

6.8. Обновљиви извори енергије
Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење природних
ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори енергије у Војводини су:
сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, хидропотенцијал текућих и стајаћих вода и други.
Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена
подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или соларних
котлова) или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна примена соларне
енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије одговарајућим техничким
решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и застакљених површина, примена
одговарајућих материјала итд.)
Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово коришћење.
Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се користити на мањим
индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.
Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима
грејања или као допуна класичним системима грејања.

7. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Фазност реализације елемената планираних овим ПДР-ом је антиципирана већ у Програму
и концепцији ПДР-а и подразумева условну самосталност целина (функционалну и просторну).
Имајући у виду да ПДР подразумева урбану обнову и реконструкцију, фазност реализације
није изражена те постоји могућност истовремене реализације планираних решења у различитим
функционалним групама.
Такође за реализацију овим ПДР-ом предвиђених мера урбане обнове за ободне просторе
мини блокова затвореног типа, планира се неопходна реализација Предфазе плана. Предфаза
плана подразумева да се појединачне локације које деценијама коегзистирају са околином, а
немају дефинисан статусни оквир једнопородичних стамбених или стамбено-пословних објеката
на А радње (парцелација, додела, и др..). Након реализације Предфазом плана дефинисаних
елемената и формирање парцела са јасним статусом земљишта и објеката могу бити предмет
планираних решења задатих овим ПДР-ом у смислу раздвајања јавног од осталог земљишта као и
реализације планираних грађевинских целина.
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У обухвату плана предстоји непосредна реализација хале базена и пратећих саобраћајних
и инфраструктурних садржаја у свему у складу са одредницама овог плана.
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8. ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ ОД НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ИНСТИТУЦИЈА
И ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Elektrovojvodina d.o.o. - Електродистрибуција Сремска Митровица (број: Д-3863; датум:
24.12.2014.)
Телеком Србија а.д. - извршна јединица Сремска Митровица (број: 449407/1-2014; датум:
11.12.2014.)
ЈКП Топлификација Сремска Митровица (број: 3573/14; датум: 19.12.2014.)
Ј.П. "Срем-Ѓас" (број: 25-21-1/74; датум: 12.12.2014.)
ЈКП Водовод Сремска Митровица (број: 2282/2; датум: 14.1.2015.)
ЈКП Комуналије Сремска Митровица (број: 4410-2/2014; датум: 16.12.2014.)
Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту (број: 217-14108/14;
датум: 15.12.2014.)
Републички завод за заштиту споменика културе, Београд (број: 4/495; датум: 2.3.2015.)
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска
Митровица (број: 01/2224/1; датум: 17.12.2014.)
ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад (број: I-1484/4-14; датум: 11.2.2015.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Планска документација која је коришћена за израду плане је:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА – Извод из плана
(„Сл. лист Града Сремскa Митровицa“ бр.11/2009).
ПДР БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА,
КУЗМИНСКЕ И ПСЦ ''ПИНКИ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ( ''Сл.лист Града Сремска
Митровица'', бр. 8/2011), који се ставља ван снаге доношењем овог плана
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На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број:
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној 12.06.2015.године донела је

ОДЛУКУ

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА „SMENERGY“ И
ФАРМЕ КРАВА МУЗАРА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације комплекса за изградњу когенеративног
постројења „SMENERGY“ и фарме крава музара у Сремској Митровици,
(у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
дела.

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
II ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
1.1.1,Опис границе обухвата плана
1.1.2.Подела простора на функционалне зоне и целине
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1.2.НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И БИЛАНС ПОВРШИНА
1.2.1.Површине јавне намене
1.2.2.Претежна намена земљишта
1.2.3.Биланс површина
1.3.УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО
И УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ
1.3.1.Регулација и нивелација јавних површина
1.3.2.Површине ( парцеле ) планиране за јавне садржаје
1.3.3.Трасе, коридори и капацитети за инфраструктуру
1.3.3.1.Саобраћајна инфраструктура
1.3.3.2.Водопривредна инфраструктура
1.3.3.3.Електроенергетска инфраструктура
1.3.3.4.Телекомуникациона инфраструктура
1.3.3.5.Гасне инсталације
1.3.3.6.Зелене површине
1.3.3.7.Комунална инфраструктура
1.4.СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ПО
ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
1.5.ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИМЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ
И
КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
1.5.1.Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра
1.5.1.1.Заштићена природна добра
1.5.1.2.Заштита животне средине
1.5.1.3.Заштита и добробит животиња
1.5.1.4.Заштићена непокретна културна добра
1.5.2.Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара,
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
1.5.3.Мере енергетске ефикасности
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У
ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ
ПЛАНСКИМ
ДОКУМЕНТОМ, ОДНОСНО ВРСТУ И НАМЕНУ
ОБЈЕКАТА
ЧИЈА
ЈЕ
ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА
1.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.1.1.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
1.1.1.2. Правила за грађење мреже и објеката комуналне инфраструктуре
1.1.1.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
1.1.1.4. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре
1.1.1.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасовода
1.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ
2.1.2.1.Правила грађења за радне комплексе за производњу енергије из обновљивих извора
2.1.2.2.Правила за изградњу стаја за гајење стоке - фарме
1.2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
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ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ИЛИ ИЗГРАЂЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА ВИСИНА ИЛИ СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
УСЛОВИ НАЧИНА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА
ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ПОСТРОЈЕЊА
НАМЕНА ПРОСТОРА
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
И ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ У ЈАВНОЈ НАМЕНИ
3. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
4. ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И
НИВЕЛАЦИЈЕ
- ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА
- ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА И
ПЛАН СПРОВОЂЕЊА

Р 1: 1 000

Р 1: 1 000
Р 1: 1 000
Р 1: 1 000
Р 1: 1 000
Р 1: 1 000

Члан 3.
Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет
примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“ - као обрађивач плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава ЈП „Дирекција
за изградњу Града Сремска Митровица“, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска
Митроваца.
Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за
спровођење плана.
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Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизм.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се
Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.
Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам,
комуналне и испекцијске послове Града Сремска Митровица.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 350-96/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ
КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА
''SMENERGY’’ И ФАРМЕ КРАВА МУЗАРА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

УВОД
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', бр.132/2014-3) члан 130. урбанистички план за који је донета
Одлука о изради могу се окончати по Законом о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009. - испр. 64/2010. – одлука УС и 24/2011.
121/2012, 43/2013 – одлука УС и 50/2013. – одлука УС – одлука УС и 54/2013. и
132/2014. и 145/2014).
У складу са чланом 48, по објављивању Одлуке о изради планског документа
(бр.350-211/2014-I), обрађивач плана ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица израдила је ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗА

ИЗГРАДЊУ КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА ''SMENERGY’’ И ФАРМЕ
КРАВА МУЗАРА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ( у даљем текту : плана

когенеративног постројења ), у свему у складу са чл.25 Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.31/2010.,
69/2010. и 16/2011.) План детаљне регулације се, сходно чл.27 Закона, доноси за
изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван
насељеног места.

План когенеративног постројења израђује се пре свега на основу исказаних
потреба Инвеститора ''SMENERGY’’ doo из Сремске Митровице и обавезе
проистекле из спровођења одредаба ППО Сремска Митровица (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', бр.9/2009.).
Разлог за израду овог плана је формирање радног комплекса у атару насеља
Сремска Митровица са основном наменом изградње когенеративног
постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе и
фарме крава музара за производњу сировог млека.
Планирана инсталисана снага когенеративно постројења је до 1MW.
У складу са Стратегијом енергетске политике државе, којом се утврђује
енергетска политика и планира развој у сектору енергетике и обимом
коришћења обновљивих и нових извора
енергије у укупној производњи енергије
изградња когенеративног постројења у
Сремској
Митровици
је
допринос
подстицајним
мерама
за
коришћење
обновљивих извора енергије за производњу
електричне енергије.
Потенцијал простора у обухвату плана је пре
свега геосаобраћајни положај и близина
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реципијента и произведене електричне енергије и реципијент топлотне енергије.
Такође планирани комплекс се налази у близини постојеће индустријске зоне
града и планиране радне зоне ''Језеро'' где је могуће повезивање комплетне
инфраструтуре.
Планови за интезивно коришћење биомасе заснивају се на енергтетским,
производним и еколошким разлозима. Подручје територије града и ширег
региона, са доминантном пољопривредном производњом, ратарством пре свега,
богато је биомасом Биомасу је потребно користити јер је има довољно за све
потребе, а не да се спаљује на њивама.
Према Нацрту Стратегије Развоја Енергетике Републике Србије за период до
2025. године са пројекцијом до 2030. године (2012) стратешки развој енергетике
заснован је на успостављању баланса између производње енергије из доступних
извора, потрошње енергије са тржишним и социјално одрживим карактером, и
ефикасније производње и коришћења што „чистије“ енергије из обновљивих
извора (ОИЕ). Другим речима, ефикаснијом производњом енергије из
доступних и обновљивих извора, са планираним и исплативим пласманом,
могуће је успоставити одрживи енергетски систем. С друге стране, стратешки
приступ енергетици је пут смањења еколошких претњи и економских трошкова.
Према најновијој стратегији планирани су следећи приоритети:
1) обезбеђивање енергетске безбедности, смањивањем увозне зависности,
обезбеђивањем енергетских резерви нафте и природног гаса и изградњом нових
електроенергетских капацитета;
2) развој тржишта енергије у оквиру ЕУ енергетског тржишта у које је
Република Србија интегрисана потписивањем Уговора о оснивању енергетске
заједнице, што доприноси економском развоју и стабилности земље и изградњи
модернизације електроенергетске и гасоводне инфраструктуре.
3) успостављање одрживе енергетике, кроз примену мера енергетске
ефикасности, коришћење обновљивих извора енергије и примену норми за
заштиту животне средине и смањење штетних утицаја на климу.
У циљу развоја енергетског система планирана је изградња електроенергетских
система, изградња система даљинског грејања, учешће енергије из обновљивих
извора у бруто финалној потрошњи енергије (БФПЕ) од 27%, отварање нових
површинских копова за производњу угља, ублажавање увозне зависности од
нафте, изградња гасоводне инфраструктуре за производњу природног гаса, уз
ефикасније коришћење енергије широког спектра примене.
У корист очувања животне средине, тенденција глобалне енергетике је да се све
више ослања на обновљиве изворе, а све мање на исцрпиве ресурсе. На основу
статистике „зеленог“ енергетског система Србије, обновљиви енергетски
потенцијали су највише коришћени у хидротоковима док су преостали
обновљиви извори још увек у фази развоја. Увођењем принципа „чистије“ и
штедљивије производње енергената, развија се и користи све ефикаснија опрема
и технологија, подстичу се пројекти широког спектра примене, од малих
домаћинстава који се прикључују на дистрибутивну мрежу до капацитета
индустријских размера. Стратешки национални циљеви су да се расположиви
обновљиви ресурси користе у производњи електричне енргије, у топланама и
финалној потрошњи, као и у саобраћају.
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Ова стратегија потенцира да се одржива енергетика, између осталог, постиже
стварањем економских, привредних и финансијских услова за повећање удела
енергије из обновљивих извора енергије.
Неке олакшице за изградњу објеката за обновљиве изворе енергије
омогућене су изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као
што је могућност градње на пољопривредном земљишту.
Енергетска политика Србије, па и област обновљивих извора енергије, поново је
дефинисана новим Законом о енергетици. Новим законом подстичу се
инвестиције у обновљиве изворе енергије, кроз поједностављивање процедура
за улагање и увођење повлашћених произвођача енергије из биомасе, воде,
ветра, соларне и геотермалне енергије.
Биомаса је највећи обновљиви извор енергије, а Србија спада у врх европских
земаља по количини расположиве, али не и искоришћене биомасе. Укупан
енергетски потенцијал биомасе у Србији износи око 3 милиона тона
еквивалентне нафте ( дрвна биомаса: 1,5 милиона и пољопривредна: 1,6
милиона), а са горивом за транспорт и 3,4 милиона тона што чини 63% укупног
потенцијала обновљивих извора енергије. Према проценама стручњака, када би
се у потпуности искористио потенцијал биомасе, Србија би задовољила чак око
30% својих енергетских потреба и тиме направила значајан корак ка већој
енегретској самосталности и сигурнијем снабдевању, унапредила би животну
средину производњом ''зелене'' енергије и смањењем емисије штетних гасова са
ефектом стаклене баште и економски ојачала.
Такође, као чланица Енергетске заједнице југоисточне Европе, Србија се
обавезала да до 2020. године обезбеди 27% од укупне потрошње енергије из
обновљивих извора енергије.
Пољопривредну биомасу у смислу жетвених остатака чини : слама стрних жита
(пшеница, јечам и раж), слама соје и уљане репице, кукурузне стабљике,
стабљике сунцокрета, сирка, дувана и конопље или вишак из примарне
пољопривредне производње. Сагоревањем се може користити за производњу
топлотне енергије, али и производњу електричне енергије или се конвертовати
различитим методама у течно стање (биогориво за саобраћај) или
гасификацијом и биолошким разлагањем различитог отпада у гасовито стање
(биогас).
Неопходно је планирати одрживо коришћење биомасе, односно да се са парцела
са којих се сакупља биомаса, плански редовно враћа одређена количина
органске материје – биомасе (око 30%) у земљу заоравањем, јер се тиме
одржава равнотежа и постиже се већа плодност земљишта.
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ
КОНЦЕПТА ПЛАНА
СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Просторним планом дате су стратешке смернце развоја територије општине
(Града) Сремска Митровица са основним начелом одрживог развоја. У том
смислу коришћење енергије из одрживих извора је у складу са планом. Развојем
оваквог концепта, у складу са заштитом животне средине потиче се
инвентивност у приступу енергетској ефикасности у процесу планског развоја
подручја.
Правилима за изградњу радних зона планирано је да се у атару могу формирати
радне зоне ради груписања објеката односно комплекса који у погледу
простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу потенцијално да
угрозе стање животне средине у насељима или су локацијски везани за
сировине.
Радна зона мора имати довољно простора за потребе одвијања производног
процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове
заштите животне средине (земље, воде и ваздуха).
Основна правила уређења, коришћења и заштите у радним зонама биће
дефинисана израдом Урбанистичког плана за насеље (чији је обухват атар и
локације радне зоне), а разрађена одговарајућом урбанистичком
документацијом.
Планирана се да простор радне зоне буде чисто пословне намене (нема
становања). Намене објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну
средину, природне и створене вредности. Планиране су следеће намене :
продаја, услужне делатности, прерада, производња, складишни простори,
дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели. У зонама зеленила комплекса
нису планирани објекти, али је могућа изградња инфраструктуре како је планом
предвиђено. Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са
штетним утицајем на животну средину.
За потребе израде плана прибављени су услови :
Електровојводина д.о.о. Нови Сад Електродистрибуција Сремска Митровица је
доставила претходне услове, бр. 8.30.4.-3762/2014 од 12.01.2015.године.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО НОВИ САД, Дирекција за планирање и
инвестиције, Сектор енергетике, издала је
Мишљење о условима и
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могућностима прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије
објеката за производњу електричне енергије, бр. 1-31-3-6998/5 од 19.08.2014.
*Мишљење је дато за локацију блиску простора обухвата плана, а пре почетка
израде плана и опредељења Инвеститора за конкретну локацију и у току је
продужење важности мишљења.
ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ Београд нису доставиле услове.
За потојећи надземни вод који пролази кроз обухват плана, поребно је
планирати заштитну зону како би се омогућио приступ воду за техничке
интервенције.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА. Ад. Београд, Дирекција за техничку подршку, Извршна
јединица Сремска Митровица, издала је предходне услове бр. 434805/1-2014 од
15.12.2014. године у којима нема посебних услова.
Предпројектни технички услови ЈКП ВОДОВОД из Сремске Митровице бр.
2214/2 од 14.01.2015. године.
ВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.25 доставило је
Мишљење у поступку издавања водних услова, бр.2-9-417/2014-II од
18.02.2015.године
Услови Министраства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну
заштиту бр.07/31 бр. 217-13631/14, од 02.12.2014.године.
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20А, Решење бр.
03-2261/2 од 08.01.2015.године
Расположиве подлоге на којима се ради план су копија плана Републичког
геодетског завода, Служба за катастар непокретности у Сремској Митровици бр.
953-1/2014-958 од 04.12.2014.године и оверени Катастарско топографски план
израђен од стране ДОО ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ из Сремске Митровице израђен
децембра 2014. године и оверен у РГЗ Служба за катастра непокретности
Сремска Митровица под бројем 955-169/2014 од 29.01.2015. године и бр.955167/2014 од 29.01.2015.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Простор обухвата плана се налази на сремској равници, у атару Сремске
Митровице, непосредно наслоњен на индустријску зону града. Источно од
простора планираног за изградњу налази се атар и насеље Шашинаца.
Целокупно окружење је сремска равница, пољопривредно земљиште - ратарске
површине.
У непосредном окружењу, југоисточно ( око 2км ) на путу за Јарак, налази се
регионална депонија смећа.
ерен је благо нагнут од севера ка југу, са просечном висином од 83мНВ и
омогућава квалитетно функционисање постојећих канала за одводњавање
терена ( јужно од локације ). Педолошка формација заступљена на терену је
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чернозем. Производне вредности овог педолошког типа су високе и имају
велику вредност.
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Климатске карактеристике
Подручје града Сремска Митровица има умерено континенталну климу са
извесним специфичностима.
Средња годишња температура ваздуха за равничарски и планински део износи
11,0º C. Најхладнији месец је јануар (0,9º C, односно -1,0º C ). Најтоплији је
месец јул (21,1º C, односно 21,4º C). Апсолутни екстреми температура који се
јављају од маја до септембра налазе се између 34,8º C и 40,8º C (33,5º C и 39,3º
C). Апсолутни минимум од -25,6º C забележен је 17.фебруар 1956.године.
Мразни дани (минимална температура испод 0ºЦ) просечно су годишње
заступљени са 84,0 дана (децембар-фебруар 61,3 дана), а у вегетационом
периоду просечно свега 1,3 дана. Појава првог мраза је крајем октобра, а
последњи мразни дани су почетком априла. Учесталoст ледених дана износи
20,5 дана (од новембра до марта). Учесталост топлих дана износи просечно
годишње 95,6 дана (од марта до новембра), од чега у вегетационом периоду 92,3
дана. Средњи временски период у коме је потребно грејање стамбених и других
просторија износи 187 дана (од почетка октобра до половине априла).
Влажност ваздуха има средњу годишњу вредност за подручје општине 8,3мм
Hg. У вегетационом периоду износи 11,2 mm Hg. Испаравање у вегетационом
периоду је доста интезивно (80% од годишње вредности). Средња вредност
релативне влажности ваздуха износи 78% (76%), у току вегетационог периода
износи 74% (70%).
Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 57% (54%)
покривености неба. Просечан број облачних дана годишње износи 106,7, а
ведрих 60,6 дана. У вегетационом периоду средњи број ведрих дана износи
39,5, а средњи број облачних дана 32,9.
Средња годишња сума осунчавања износи просечна 2034,8 часова (2097,1).
Најсунчанији месец је јул са 288,5(297,0) часова. Најкраће просечно осунчавање
показује децембар са 52,2 дана. Осунчавање у вегетационом периоду чини 70%
укупног годишњег осунчавања што практично чини око 8 часова осунчавања
током сваког дана у том раздобљу.
Средња годишња висина падавина (киша) износи 630 mm (648 mm), са
најкишовитијим месецима јуном и најсувљим октобром. Висина падавина у
вегетационом периоду износи просечно 341,1 mm (53,9%), што је повољна
карактеристика плувиометријског режима. Екстремне годишње и месечне
висине падавина крећу се од 395 mm до 1086 mm, а месечне висине између
потпуног одсуства и 309 mm.
Падавине у облику снега износе 26,8 (25,9) дана годишње, а ограничене на
период од 2. децембра до 18. марта, са учесталошћу просечно годишње 40,4
дана. Максимална висина снежног покривача износи 78cm.
Учестаност магле износи просечно годишње 35,4 дана, са периодом јављања
који обухвата све месеце, уз највећу честину у децембру, просечно 8,1 дан.
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Непогоде (грмљавине) јављају се просечно годишње у 38,7 дана, са
максимумом у јуну 9,8 дана. Град се јавља просечно годишње у свега 2,1 дан и
то најчешће у мају и јуну.
Највећу учестаност има источни ветар (Е) са 243‰, затим западни (W) са 191‰
и северозападни (НW) са 170‰. Тишине износе 138‰. Најмању учесталост има
јужни (С) ветар са свега 21‰. Највећу средњу годишњу брзину ветра има
источни (Е) ветар са 3,42 m/sec. затим северозападни (НW) са 3,36 m/sec. и
северни (Н) са 2,85 m/sec. Најмању средњу годишњу брзину ветра има јужни (С)
1,61 m/sec. и југозападни (СW) 1,8 m/sec. Средња годишња учесталост дана са
јаким ветром од најмање 12,3 m/sec. односно 44,3 km/h износи 40,1 дан.

Сеизмичност
Територија Града се налази се у рејонима 60 и 70MCS сеизмичког интензитета.
Рејон 70 MCS територијално се подудара са простирањем, лесног платоа и
фрушкогорског (планинског) дела Града, а сва остала територија је 60MCS
сеизмичког интензитета.
Реаговање
људи и
животиња
Највећи број људи је уплашен
и бежи од кућа.
Вибрације осећају и лица у
моторним возилима која су
покрету.
Степен
70

На
покретне
предмете

ЕФЕКТИ
На објекте
зграде

Настају
знатне
штете
у
становима.

Појављују
пукотине
зидовима
грађеним
камена

се
у
од

На земљиште

У посебним случајевима клизе стрми
бокови на путевима. На води се образују
таласи. Вода се замућује и муљ избије на
површину воде. У ретким случајевима
откидају се делови пешчаних или
шљунковитих насипа. Мења се ниво воде у
бунарима издашност извора, спојеви
цевовода су оштећени.

Табела 1. : Приказ учинака земљотреса интензитета 7 степена

Простор у обухвату плана налази се ван граница грађевинског подручја насељаграда, односно у атару Сремске Митровице према Шашинцима и Јарку.
Постојећа намена земљишта је пољопривредно земиште а планирана намена је
пословање и производња – радна зона . Пламирани садржаји су постројење за
производњу електричне и топлотне енергије из биомасе и фарма крава музара за
производњу сировог млека као компатибилни садржај основне намене.
До простора у обухвату плана, долази се постојећим некатегорисаним путем
који се постојећим прикључком укључује на државни пут 2. реда бр. 316
Сремска Митровица – Јарак.
којим се долази до комплекса је и у кавлитативном и у квантитативном смислу
одговарајући за саобраћај пољопривредних и теренских возила и очекивани
обим саобраћаја. Приступачност теренским и ватрогасним возилима је
обезбеђена. До комплекса је потребно обезбедити приступ теренском возилу
корисника простора и надлежне електродистрибуције.
На простору обухвата плана не постоје изграђени објекти високоградње.
Постоји изграђена инфраструктурна мрежа : Део државног пута и део

227

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

12.06.2015.

некатегорисаног пута и електро - енергетски вод - дв 20кВ (најближи стуб је на
око 8m).
Стање животне средине у простору обухвата плана није битно угрожено другим
утицајима. Већина потенцијалних загађивача ( индустријски објети ) је ван
функције.
Стање животне средине у простору обухвата плана није битно угрожено другим
утицајима. Већина потенцијалних загађивача ( индустријски објети ) је ван
функције.

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
На простору обухвата плана концептом планског решеља планирана је изградња
јединствени радно-производног комплекса који чини :
 когенеративно постројење електричне енергије и топлоте из биомасе и
 фарма крава музара за производњу сировог млека.
КОГЕНЕРАТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ
Когенеративно постројење се
гради у јужном делу комплекса
уз постојећи приступни пут.
Планом се стварају услови за
изградњу
когенеративног
постројења
које
производи
топлотну и електричну енергију
на бази биомасе. Капaцитет
погона
за
производњу
електричне енергије је до 1 MW.
Когенерација или комбинована производња топлотне и електричне
енергије представља производњу електричне енергије са истовременим
коришћењем отпадне топлоте са ефикасношћу до 90%.
Когенерација користи отпадну топлоту која настаје приликом добијања
електричне енергије, а на тај начин се истовремено спречава њено испуштање у
атмосферу и њен негативан утицај на околину. Такође се на тај начин добија
већа искоришћеност горива.
Основну сировину могуће је обезбедити сарадњом са индивидуалним
произвођачима са територије Града Сремска Митровица, али и са ближег
окружења.
У когенеративном постројењу ( биогасном постројењу ) користиће се кукурузна
силажа и говеђи стајњак као основни супстрати за производњу биогаса, али и
неке друге супстрате.
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ФАРМА КРАВА
На фарми крава музара градиће се
објекти за узгој и чување крава
музара
са
свим
пратећим
садржајима (помоћним објектима,
манипулативним површинама и сл.)
у
наставку
когенеративног
постројења. На фарми ће у једном
турнусу бити до 100 условних грла.
Фарма
ће
бити
опремљена
савременом опремом за смештај крава и прикупљање, чување и дистрибуцију
сировог млека.
У последњем, најсевернијем делу комплекса изградиће се лагуне за смештај
осоке која се користи као енергент у технолошком поступку производње
електричне и топлотне енергије.
Јединствени радо-производни комплекс ће бити повезан интерним
саобраћајницама и манипулативним површинама и слободним зеленим
површинама, а појединачне намене одвојене оградама.
Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за
изградњу когенеративног постројења чија је планирана снага мања од 1 MW али
и објеката у функцији пољопривреде - фарме крава музара за производњу
сировог млека до 100 условних грла, која је у функцији основне намени радне
зоне (производња стајњака као енергента у техничком поступку когенеративног
постројења).
Примарни производ овог постројења је електрична енергија, и на
годишњем нивоу се очекује производња око 8.000 MWh електричне
енергије.
Утицај појединачних намена по урбанистичким целинама неће имати штетене
утицаје јадна на другу.
Планирани комплекс биће ограђен и опремљен унутрашњом саобраћајном
мрежом и површинама за одржавање планираних објеката. Поред тога уредиће
се контакти, односно прикључци планираног комплекса на постојећу
инфраструктуру, пре свега саобраћајницу – некатегорисани пут и
електроенергетску мрежу, водоводну мрежу.
Дефинисано је место постојећег прикључка на постојећи некатегорисани пут,
планирана приступна саобраћајница, зона когенеративног постројења, фарме
крава музара, место прикључења на електроенергетску мрежу и други
просторни елементи добијени као услови и сагласности надлежних ЈП.
Остали простор резервисан је за остале намене као што су зелене површине и
инфраструктурни коридор-некатегорисану саобраћајницу.
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Формирање комплекса когенеративног постројења, фарме крава музара и
пословних садржаја, потенцијални позитивни утицај на становништво у смислу
запошљавања је минималан, али посредно преко утицаја на животну средину
како насеља тако и непосредног окружења је веома значајан.
У складу са принципима енергетске ефикасности оправданост уређења простора
обухвата плана са основном наменом производње електричне енергије из
обновљивих извора енергије је велики.
Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су :
 Природни услови - минимална ( беззначајна) угоженост у смислу
претварања пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште,


Створени услови – ангажовање и опремање земљишта.



Социолошки услови - односно навика становништва о традиционалном
коришћењу пољопривредног земљишта.



Социолошки услови – скептичност према ефикасности коришћења
обновљивих извора енергије и емитовања продуката сагоревања
биомасе когенеративног постројења, евентуални утицај фарме крава
музара на околину и сл.

Предлог одређивања површина јавне намене
Од укупно 4,5ha, у постојећем стању у јавној намени је око 11% укупне
површине обухвата, и чине је делови некатегорисаног пута, део постојећег
мелиоративног канала и део државног пута. а у пУ планираном стању та
површина се повећава за величину простора дефинисану условима надлежних
предузећа за потребе изградње електроенергетских објеката који су у функцији
предавања произведене електричне енергије у дистрибутивни сиситем и
износиће око 12,5%. Коридор заштитног појаса за техничко одржавање канала у
обухвату плана остаје у затеченом стању, односно користи се некатегорисани
пут као радноинспекциона стаза.
Однос површина у јавној намени између постојећег (11%) и планираног стања
(12,5%) није битно промењен, осим нужног повећања површина за изградњу
неопходних садржаја у јавној намени у функцији планираног когенеративног
постројења.
Простор у обухвату плана једна УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – раднопроизводна целина која је подељена на две урбанистичке зоне :
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 - зона когенеративног постројења
РБАНИСТИЧКА ЗОНА А2 – фарма крава музара
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Обухват плана ангажује простор од око 4,5ha. Планирана радно-производна
целина заузеће 87,5% површине. Преостали простор је путни коридор, канал и
простор за планирану ТС.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Постојећи саобраћајни капацитети готово у потпуности испуњавају услове за
реализацију планираних садржаја дефинисаних овим планом јер су и захтеви за
опремљеношћу комплекса минимални, односно планира се само приступ возила
за довоз биомасе и хране за фарму (пољопривредна механизација) и периодично
приступ механизације за превоз стоке. Такође се планира периодични приступ
теренских возила надлежне ЕД, протипожарне службе и пољопривредних
машина.
Планиране потребе корисника у обухвату плана су апроксимативне, али псотоји
могућност повезивања постојећим некатегрисаним путем са планираном
радмном зоном Језеро као би се растеретио државни пут 2. реда бе. 316.
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
За прикључење планираних садржаја у обухвату плана постоје услови
повезивања на постојећу јавну водоводну мрежу.
На планираним комплексима уколико је технолошким и техничким затевима за
функционисање обејката у комплексу неопходно предвидети хидрантску мрежу
и техничку воду закоје је могуће обезбедити сопствени начин водоснабдевања
(бунар). За изградњу тих објеката за снабдевање водом неопходно је прибавити
сагласност ЈП Водовод.
Одвођење површинских вода се врши планираном атмсоферском канаизацијом
са пречистачем а затим у реципијент ка псотојећем каналу (тангира јужну зону
комплекса електране) и ка планираним риголима у путном појасу. Отпадне
технолошке воде, потенцијално загађене, из поступка одржавања
електроенергетских објеката одводити у планиране водонепропусне септичке
јаме, са одговарајућим предтретманом. Отпадне воде са фарме – осока одводе се
у осочаре на третман, у овом случају припрему за употребу у когенеративном
постројењу.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
У циљу повезивања планираног когенеративног постројења на дистрибутивни
систем електричне енергије (ДСЕЕ) потребно је изградити монтажно бетонски
објекат (МБО) димензија 5,55 х 6,30m ( на земљишту у јавној намени ) у који се
уграђује опрема за мерење предате, односно примљене електроенергије из
ДСЕЕ као и потребна опрема за укључење-искључење будућег когенеративног
постројења на електросистем. Овом објекту се мора обезбедити приступ
теренским возилима надлежне ЕД.Од овог објекта до кабловског вода 20 кV –
ТС110/20 кV ''Сремска Митровица 1''-ТС 20/0,4 кV положити двоструки
кабловски вод 20 кV и кабловским спојницама спојити са постојећим
водом.потребно је положити кабловски вод 20 к
Инвеститор, на погодном месту, треба да планира изградњу објекта за смештај
енергетског трансформатора са потребном електроенергетском опремом за
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прилагођавање напона на 20 кV напонски ниво. Од овог објекта до будућег
МБО такође је потребно положити 20 кV кабловски вод.
За потребе снабдевања објеката фарме крава Инвеститор ће користити
електроенергију произведену у сопственом постројењу или у недостатку исте,
снабдевање ће вршити из средњенапонске електродистрибутивне мреже.
У случају појаве вишка електроенергије она се пласира преко МБО у
електродистрибутивни систем.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Планиране потребе Инвеститора у ТТ саобраћају решиће се повезивањем
когенеративног постројења на ТТ мрежу по условима надлежног предузећа.На
овај начин биће омогућено даљинско управљање и надзор над радом појединих
делова електране.
ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Магистрална гасоводна мреже протеже се јужном делу простора обухвата
плана, готово паралелно са постојећим некатегорисаним путем, на удаљености
од 9,0м од пута. Заштитна зона овог гасовода је 30,0м једностарно од осе
цевовода.
Дистрибутивна гасоводна мрежа пролази, такође кроз обухват плана, али ван
планираног комплекса. Дистрибутивна мрежа прати северну страну постојећег
канала.
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
У простору обухвата плана јавне зелене површине су у јужном делу обухвата и
налазе се између државног пута и постојећег мелиоративног канала које су не
уређене и запуштене.
РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене резервисане за постојећу приступну саобраћајницу и
постојећи канал и планирани простор за изградњу планирана ТС.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
аштита животне средине обезбедиће се елиминисање евентуалних негативних
дејстава или свођење негативних дејстава на минималне утицаје, а што се
постиже применом позитивних законских прописа, норми и техничких услова у
пројектовању и изградњи.
Мере за заштиту животне средине обухватају активности на заштити околине од
негативног дејства природних фактора и негативног случајног и намерног
дејства људског фактора.
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I I ПЛАНСКИ ДЕО
1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

ПРОСТОРА

НА

Уређења простора на основу планских поставки, стратешкох опредељења
Инвеститора, правила уређења и правила грађења ствариће се основ за изгрању
когенеративног постројења чија је планирана снага мања од 1 MW али и
објеката у функцији пољопривреде - фарме крава музара за производњу сировог
млека до 100 условних грла, која је у функцији основне намени радне зоне
(производња стајњака као енергента у техничком поступку когенеративног
постројења).
Примарни производ овог постројења је електрична енергија, и на годишњем
ниво се очекује производња око 8.000MWh електричне енергије.
Утицај појединачних намена по урбанистичким целинама неће имати штетене утицаје
јадна на другу. Планирани комплекс биће ограђен и опремљен унутрашњом

саобраћајном мрежом и манипулативним површинама за фиункционисање и
одржавање планираних објеката. Поред тога уредиће се контакти, односно
прикључци планираног комплекса на постојећу инфраструктуру, пре свега
саобраћајницу – некатегорисани пут а преко њега постојећим прикључком на
државни пут, затим на електроенергетску мрежу и водоводну мрежу. Унутар
комплекса биће изграђена мрежа за овођење и третман отпадних вода и отпада.
Концептом озелењавања простора обезбедиће се услови за пријатан радни
микроклимат и естетски – амбијентални радни простор.
Остали простор резервисан је за остале намене као што су зелене површине и
инфраструктурни коридор-некатегорисану саобраћајницу.
Формирање комплекса когенеративног постројења, фарме крава музара и
пословних садржаја, потенцијални позитивни утицај на становништво у смислу
запошљавања је минималан, али посредно преко утицаја на животну средину
како насеља тако и непосредног окружења је веома значајан.
У складу са принципима енергетске ефикасности оправданост уређења простора
обухвата плана са основном наменом производње електричне енергије из
обновљивих извора енергије је велики.
Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су минимални (беззначајна)
утицај на коришћење пољопривредног земљишта у скалду са основним
привредним делатностима на територији Града ( потицање развоја
пољопривредних делатности, пре свега сточарства и у складу са савременом
принципима одрживог развоја производња енергије из одрживих озвора у
синергијској спрези.
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Минималан је и утицај социолошких услова – скептичност шире јавности према
ефикасности коришћења обновљивих извора енергије и емитовања продуката
сагоревања биомасе когенеративног постројења, евентуални утицај фарме крава
музара на околину и сл.
1.1.1.

Опис границе обухвата плана

Граница обухвата плана обухвата простор од 4,43ha и обухвата парцеле бр. 8898,
8900, 8901, 8899/1 и 8899/2 к.о. Сремска Митровица у приватном власништви
''SMENERGY’’ doo Сремска Митровица и делове парцела бр.9097
некатегорисани пут, 9092 постојећи мелиоративни канал – Шијаков канал, део
парцеле бр. 8929/8 пољопривредно земљиште и 5982 део државног пута.
Граница обухвата плана полази из тачке 1. која се налази на јужној страни
државног пута и из ње полази на север под правим углом сече пут, канал
парцелу бр. 8928/8, некатегорисани пут 9079 и циља у југозападну тачку
парцеле бр. 8898 и наставља на север њеном западном страном до тачке 2. Из
тачке 2 у сверозападној тачци парцеле бр.8898 граница мења смер и иде на
исток пратећи северне стране парцела бр. 8898, 8899/2, 8899/1, 8900, 8901 (јужна
страна дела накатегорисаног пута парцела бр. 9078) до тачке 3.
Из тачке три у североисточној тачци парцеле бр. 8901 граница мења смер и
полази на југ пратећи источну страну парцеле бр. 8901, долази до југоисточне
тачке те парцеле и под правим углом сече некатегорисани пут 9079, парцелу
8928/8. канал 9092 и државни пут 5982 и долази до јужне стране државног пута
у тачку 4. Из чаке 4 граница мења смер и полази ка западу пратећи јужну страну
државног пута и долази у тачку 1. затварајући границу обухвата плана.
КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА
у

х

1.

7394601,20

4980676,97

2.

7394838,87

4981020,79

3.

7394926,06

4980961,92

4.

7394683,71

4980611,90
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1.1.2. Подела простора на функционалне зоне и целине
Простор у обухвату плана чини једна УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – раднопроизводна целина која је подељена на две урбанистичке зоне.
Слика 1. – Подела на урбанистичке зоне

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 - зона когенеративног постројења
Основна урбанистичка зона А1 заузима простор ( 1,63 ha – 37%) за изгрању
когенеративног постројења за производњу топлотне и електричне енергије из
биомасе.
Урбанистичка зона А1 обухвата јужни део обухвата плана. Прикључење целине
А1 је на постојећи некатегорисани пут, а преко њега на постојећи државни пут.
На простору зоне А1 биће изграђено постројење за производњу електричне и
топлотне енергије из биомасе – когенеративно постројење.

Слика 2. – Когенеративно постројење шема
Когенеративно постројење чини :
 Управна зграда,
 Командна зграда,
 Портирница,
 Колска вага са вагарском кућицом,
 Генератор електричне енергије,
 Сигурносна бакља,
 Сепаратор,
 Дигестор,
 Пријемни кош,
 Отворени силос,
 Пелетарница , и
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Сушара.

Капцитет погона за производњу електричне енергије је до 1 MW. Основна
сировина за производњу је биомаса – материја сачињена од биљне масе.
БИОМАСА
Према агрегатном стању биомаса се дели на чврсту, течну и гасовиту:
 Чврста биомаса : остаци ратарске производње, остаци резидбе из
воћарства и виноградарства, шумарства, део селективног комуналног
отпада, остаци из дрвопрерађивачке индустрије, остаци примарне и
секундарне прераде пољопривредне производње.
 Течна биомаса –течна биогорива : биљна уља, биодизел и биоетанол.
 Гасовита биомаса – биогас који се може произвести из животињских
екскремената или енергетских биљака ( силажа траве и кукуруза) или
неке дуге отпадне материје.
КОГЕНЕРАЦИЈА
Копгенерација или комбинована производња топлотне и електричне
енергије (немачки : Blockheizkraftwerke-BHKW, енглески Combined Heat and
Power-CHP) представља производњу електричне енергије са истовременим
коришћењем отпадне топлоте са ефикасношћу до 90%.
Когенерација користи отпадну топлоту која настаје приликом добијања
електричне енергије, а на тај начин се истовремено спречава њено испуштање у
атмосферу и њен негативан утицај на околину. Такође се на тај начин добија
већа искоришћеност горива и значајне усштеде ( од 20% до 40%).
Когенерациони модул је енергетска јединица која истовремено производи
електричну и топлотну енергију, а састоји се из следећих ( главни) делова :




Генератор неизменичне струје,
Измењивач топлоте за расхладну воду мотора, уље за подмазивање, гасне
смеше и издувних гасова,
Разводни, управљачки и енергетски орнами са аутоматиком за
синхронизацију и паралелан рад са нисконапонском електричном
мрежом.

Топлота која се добија хлађењем мотора, уља за подмазивање, гасне смеше и
издувних гасова користи се за грејање пословних објеката или технолошких
потреба. Топлота се одводи секундарним кругом воде температуре 90/70°C.
Основну сировину могуће је обезбедити сарадњом са индивидуалним
произвођачима са територије Града Сремска Митровица, али и са ближег
окружења.
Технологија рада когенеративног постројења
Рад постројења се базира на Rankinovom циклусу у којем се топлота претвара у
механички рад којим се производи електрична енергија.
Предвиђен је летњи и зимски режим рада.
У летњем режиму укупна количина водене паре се испушта на лопатице
турбине при чеми се кондезује цела количина продуковане водене паре.
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У зимском режиму водена пара се испушта према кондензатору за загревање
постројења даљинског грејања због чега се смањује могућност продукције
електричне енергије.
У когенеративном постројењу ( биогасном постројењу ) користиће се кукурузна
силажа и говеђи стајњак као основни супстрати за производњу биогаса, али и
неке друге супстрате.
Припремљена (исечена) кукурузна силажа се смешта у бетонске силосе и чува
од евентуалне ферментације. По потреби силажа се заједно са говеђим
стајњаком ставља у дигесторе и загрева до 38°C, покреће анаеробни процес за
разградњу органског материјала уз помоћ бактерија.
По завршетку анаеробног процеса, остатак (дигестат) постаје висококвалитетно
органско ђубриво које се раздваја на чврсту и течну фазу.
Течни део се чува у цистернама до употребе. Чврсти део се користи као
органско ђубриво.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А2 – фарма крава
музара

Зона А2 дефинише простор од око 2,36ha (53%) за изградњу фарме крава
музара са неопходним садржајима као што су складишта отворена и затворена
за смештај механизације, хране, и друге потребе, пелетарница са сушаром и
лагуна за осоку простор.
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Објекат за смештај крава музара - стаја мора бити што више на сунцу. Стаја по
правилу треба да буде отворена према југоистоку, а затворена страна стаје мора
бити окренута према северу (ветру). У зимском делу године сунчеви зраци улазе
дубоко у стају, осветљавају је и загревају, а лети готово и не падају у стају.
Фарме са довољно земље којима је потребно пуно стајњака опредељују се за
косу плочу, која има својих предности али и недостатака. Најпожељнија су
решења боксови са сецканом простирком. Реч је о течном изђубравању, при
чему се крута фаза помоћу сеператора одваја од течне (пада на плато) која отиче
у лагуну.
У стајама са спољашњом климом треба осигурати велики просторни волумен по
једној сточној јединици (40 – 50 кубних метара). По једној крави треба
осигурати барем десет квадратних метара укупног стајског простора. У односу
на уобичајне затворене стаје, животињама је на располагању двоструко већа
количина ваздуха. Ове стаје имају облик хала које се после могу користити и у
друге сврхе. Спољашњи зид виши је од 4 м, горњи отворени део око 2м, а доњи
затворени део зида износи између 2 и 2,5 цм. У горњем делу стаје, у врху,
изграђени су отвори за довод и одвод ваздуха, који може бити водораван и
вертикалан. За осветљење се користи дневно светло у размери 1:15 површине
стаје.

Исхрана кабастом храном обавља се на ходнику (столу) за исхрану, у средини
стаје, и дели стају на две половине. Ходник треба да буде широк, тако да
омогућава дозирање хране миксерицом. Концентрат краве добијају у
компјутерским хранилицама које се налазе у боксевима. Треба им осигурати
храну 24 сата дневно и не треба их ограничавати да једу путем хранилица.
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У стајама са отвореном климом коса плоча или боксови за лежање и систем за
изђубравање добро су повезани. Иза боксева за лежање или косе плоче налазе се
блатни ходници ширине око 2,20 м. Блатни ходници чисте се покретним
машинама или клизним справама, а нагиб у њима треба да буде од 1 до 2 % и не
смеју бити клизави. На крају блатног ходника налази се попречни канал за
изђубравање. Из попречног канала крута фаза одлази на плато за стајњак а течна
у јаму. Величина ђубришта зависи од величине фарме, односно од броја крава и
треба га чистити два пута годишње. Боксеви за лежање крава углавном су
повишени (дужине од 2,20 до 2,40 м и ширине 1,20 м). Треба да буду покривени
сецканом простирком. Свака фарма треба да има изграђене прикладне јаме
осочаре и плато за стајњак. Ако простор за депо стајњака није направљен према
стандардима ЕУ-а, када Србија уђе у ЕУ то ће морати да се санира или ће
фармери изгубити подстицаје.
Фарме крава музара по правилу се састоје од производних објеката у којима се
налазе краве у лактацији, засушене краве, затим објекти крмне централе као
силоси за силажу, складиште за концентровану храну и шупе за сено. У
инфраструктурне објекте улазе цистерне, писте, бунари, осочаре и агрегати за
струју. Ту су још и канцеларије за технолошко и ветеринарско особље,
амбуланта и просторија за лекове.

Капацитети измузишта прилагођени су величини стада. Велике фарме иду на
измузишта великих капацитета као што је ротирајуће измузиште (одједном се
музе између 30 и 40 крава), где се постиже велика продуктивност. Стаја са
спољашњом климом прегледна је са свих страна, контрола животиња је лака.
Простор се дели на део где се држе животиње и на „простор за мужу“ који је
одвојен. У оваквим стајама користе се измузишта типа рибље кости (2×2, 2×4,
2×6, 2×8) и тандем (2×2, 2×3, 2×4). Измузиште се налази са спољашње стране
стаје. Климатизацију измузишта треба извести тако да одговара људским
захтевима.
Велике фарме спремају силажу и сенажу у велике силотрапове (тренч силоси), а
мале у велика црева – ЕУРОБАГ, сенажа у ролобале и силоторњеве за
концентрат.
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Избор механизације за припремање сточне хране подразумева најповољније
решење радних и прикључних машина за производњу, превожење и
ускладиштење сточне крме. На комплексу је потребно обезбедити и објекте за
смештај потребне механизације и смештај хране.
Зона фарме се наставља на зону когенеративног постројења као саставни део
читавог комплекса јер се анимални фекални отпад – осока користи као гориво у
технолошком поступку рада когенеративног постројења.
Иако зоне чине јединствени радно-производи комлекс, свака зона мора имати
засебна дворишта (ограде) у складу са условима и прописима појединачне
намене.
Преостали простор обухвата плана од 0,44 ha је простор у јавној намени у ком
се налазе приступне собраћајнице, канал и простор за изградњу
електроенергетских објеката ( ТС).
1.2.

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И БИЛАНС ПОВРШИНА

Простор у обухвату плана налази се ван граница грађевинског подручја насељаграда, односно у атару Сремске Митровице према Шашинцима и Јарку. Парцеле
наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода из листа
непокретности, имају следеће карактеристике :


Бр.

1.
2.

врста земљишта је – пољопривредно – углавном њива 1. класе. У
обухвату плана је део државног пута 2. реда бр. 316, део некатегорисаног
пута и део мелиоративног канала.
својина – углавном приватна, осим на делу путева и канала.
Број
парцеле
к.о.
Сремска
Митрови
ца
8901
8900

Потес

Начин
коришћења

Површина
м2

Врста
земљишта

Корисник
Власник

ЈЕЗЕРО

Њива 1. класе

ПРИВАТНА СВОЈИНА

Њива 1. класе

00-58-86
00-81-65

пољопривредно

ЈЕЗЕРО

пољопривредно

3.

8899/1

ЈЕЗЕРО

Њива 1. класе

01-01-22

пољопривредно

4.

8899/2

ЈЕЗЕРО

Њива 1. класе

0-01-21

пољопривредно

5.

8898

ЈЕЗЕРО

Њива 1.класе

00-56-03

пољопривредно

6.

9092

ПРОСЕКА

7.

9079

ЈЕЗЕРО

Земљиште под зградом
објектом - пут

8.

8928/8

ЈЕЗЕРО

Њива 1. класе

9.

5982

ГРАД

део

КАНАЛ
и

део
део

Земљиште под зградом и
објектом - пут

део

Градско
земљиште
Остало
земљиште

ПРИВАТНА СВОЈИНА
ПРИВАТНА СВОЈИНА
ПРИВАТНА СВОЈИНА
ПРИВАТНА СВОЈИНА

ДРЖАВНА СВОЈИНА
грађевинсо
ЈВП ВОДЕВОЈВОДИНЕ
грађевинско

пољопривредно
Јвно
грађевинско
земљиште

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
АП ВОЈВОДИНА

Табела 2. : Евиденција парцела

Граница обухвата плана обухвата простор од 4,43ha пољопривредног земљишта –
њива 1. Класе.
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1.2.1. Претежна намена земљишта
Претежна постојећа намена земљишта је пољопривредно земљиште – постојеће
оранице са ратарским културама.
Претежна или основна планирана намена земљишта и надаље пољопривредно
земљиште за изградњу комплекса за производњу електричне и топлотне
енергије из биомасе и изградњу фарме крава музара.
Неке олакшице за изградњу објеката за обновљиве изворе енергије
омогућене су изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као
што је могућност градње на пољопривредном земљишту.
1.2.2. Површине јавне намене
Површине у јавној намени су у постојећем стању заузимају простор од 0,29ha и
представљене су постојећим птевима и каналом. У планираном стању та
површина се незнатно повећава за 0,01ha за простор у јавној намени на комће се
изградити електроенергетски објекат са простором за приступ техничким
возилима.
Укупна површина у јавној намени је 0,30ha ( 7% ).
Највећи део простора је у осталој намени и у власништву је Инвеститора.
1.2.3. Биланс површина
Обзхват плана ангажује простор од 4,43ha. Планирана намена простора је
пословање, односно производња електричне и топлотне нергије из биомасе као
основна намена. Пратећа намена је пољпривредна делатност, односно узгој
крава музара и производња сировог млека као компатибилна делатност основној
делатности.
Реализацијом планираних намена и садржаја у обухвату плана формираће се
јединствени производно радни комплекс – радна зона.
Планирана намена површина

Површина
ha

%

РАДНА
ЗОНА

КОГЕНЕРАТИВНО
ПОСТРОЈЕЊЕ
Комплекс за производњу електричне и
топлотне енергије

1,63

36,8

ФАРМА Комплекс за узгој крава музара и
производњу сировог млека

2,36

53,3

0,20

4,5

Путеви
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Канал

0,09

2,0

Слободне зелене површине

0,15

3,4

УКУПНО

4.43

100

12.06.2015.

Табела 3. – Планирани биланс површина по целинама
Највећи део простора ( 53,3% ) заузима фарма крава музара јер се на том
простору планира и изградња осочаре, помоћних објеката за смештај машина и
пелетарница и слободне зелене затрављене површине на којима ће се по
потреби складиштити биомаса у шврстом стању ( отпад од ратарских култура).
Површину од 2,36 ha заузеће когенеративно постројење које ће имати све
неопходне сдржаје-објекте потребне за производњу и дистрибуцију енергије.
Преостали ростор обухвата чине инфраструктурни објекти ван планираног
јединственог комплексаи део слободних зелених површина.

1.3.

УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО И
УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ

1.3.1. Регулација и нивелација јавних површина
Регулациони појас планираних саобраћајница дефинисан је тачкама регулације
у приближним апсолутним кординатама приказаним у табели. Просечна ширина
регулације планираних путева је 5,50m у оквиру којих су трасирани планирани
приступни путеви.
Нивелациони план уважава постојеће стање терена, коте постојеће саобраћајне
инфраструктуре и услове одвођења атмосферских вода. На основу наведених
параметара дефинисане су приближне апсолутне коте новопланираних
саобраћајница ( унутар комплекса ) које су основ за даљу разраду кроз
одговарајућу техничку документацију.
1.3.2. Површине ( парцеле ) планиране за јавне сдржаје
Површине у јавној намени у постојећем стању су делови државног пута IIб реда
број 316 ( део парцеле бр. 5982 ), некатегорисаног приступног пута и део
мелиоративног Шијаковог канала у дужини од 106м.
1
2
3

y
7394600.79
7394608.76
7394613.61
242
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5
6
7
8
9
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7394619.46
4980703.53
7394622.89
4980708.34
7394709.88
4980649.70
7394706.61
4980644.99
7394696.57
4980630.51
7394691.51
4980623.23
7394683.67
4980611.93
Аналитичко - геодетски подаци за обележавање граница јаног
грађевинског земљишта

Површине у јавној намени остају непромењене.
1.3.3. Трасе, коридори и капацитети за инфраструктуру
1.3.3.1.
Саобраћајна инфраструктура
Планираним саобраћајним решењем предвиђенo је да се комплекс
когенеративног постројења и фарма крава музара прикључе на постојећи
некатегорисани пут ( парцела бр. 9079 ) и преко њега повежу постојећом трасом
и прикључком на државни пут IIб реда број 316 ( део парцеле бр. 5982). Део
некатегорисаног пута у дужини од 335м уредиће се у складу са потребама
основне намне простора комплекса и врсте саобраћаја.
Просечна ширина регулационог појаса постојеће прикључне саобраћајнице –
некатегорисаног пута је 5,50m. То је земљни пут (насут шљунком) са преласком
преко канала на зацевљеном делу.

Постојећи некатегорисани пут на истоку се
протеже до постојеће радне зоне''ЈЕЗЕРО''
те у наредном периоду у смислу
организације саобраћаја за обе РЗ може
наметнути
потребу
повећања
квантитативних
и
квалитативних
карактеристика саобраћјанице.
У том случају ће бити неопходна израда
ПДР само за саобраћајни коридор.
Новопројектоване
саобраћајнице
у
комплексу повезане су на постојећи пут са
јужне стране обухвата плана, а преко истог
се остварује саобраћајна повезаност са
насељском путном инфраструктуром.
Конструкција и завршни слој постојећег
пута одговара некатегорисаним путевима
којим се опслужују пољопривредни
садржаји.
Планирана интерне саобраћајнице унутар
комплекса ће се изградити у одговарајућој коловозној конструкцији са тврдим
завршним слојем.
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Водопривредна инфраструктура

У простору обухвата плана налази се Шијаков канал.
Канал

Стационажа
канала

Коте
терна
л.о.д.о.
82,79
82,75

Ширина
дна
канала
1,0

Нагиб
косина

1+025

Кота
пројектованог
дна канал
80,23

ШИЈАКОВ

Напомена

1 : 1,5

Кота
велике
воде
81,03

ШИЈАКОВ

1+592

80,85

84,79
84,45

1,0

1 : 1,5

81,65

1,0

1 : 1,5

81,84

Тачка 2 –
паралелно
вођење
канала са
границом
ПДР
Тачка 3 –
укрштање
канала са
границом
ПДР

ШИЈАКОВ

1+782
Пречник
1000

81,04

83,43
83,28

Табела 4. – Елементи канала

Тачка 1 –
укрштање
канала са
границом
ПДР

На местима укрштања са границом обухвата плана са водним објектима
подземним путем, остварити минималну дубину инсталација од 1,0м испод
пројектоване коте дна канала уз одговарајућу заштиту планиране инсталације.
Уколико се планиране инсталације укрштају са каналом, ако је могуће
инсталације качити на конструкције моста или пропуста тако да не задиру у
светли отвор моста или пропуста.
На местима паралелног вођења инсталација за планиране садржаје у обухвату
плана са мелиорационим каналом оставити растојање од 14,0м између ивица
канала и планираног комплекса ради обезбеђења инспекционе стазе за рад
тешке грађевинске механизације која одржава мрежу и друге водне објекте.
Подземне планиране инсталације морају бити видно обележене.
1.3.3.3.
Електроенергетска инфраструктура
Планирана електрана задовољава критеријуме дозвољених вредности напона у
стационарном режиму и критеријум трајно дозвољених вредности струја
елемената ДСЕЕ, у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Напон
на који се прикључује електрана је 20 kV.
Простор обухвата Плана пресеца траса ЕЕ вода – ДВ 20кВ. С обзиром на ову
чињеницу, приликом планирања локација за будуће објекте високоградње,
потребно је придржавати се Правилника о техничким нормативима за изградњу
електроенергетских објеката називног напона од 1 kV до 400 kV у погледу
сигурносне висине и сигурносне удаљености, које зависе од намене будућих
објеката. У случају потребе наведена заштитна зона далековода може се
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смањити његовом адаптацијом у циљу задовољења техничких прописа за
вођење овог надземног вода преко планираних објеката. Адаптација наведеног
20kV надземног вода састојала би се у његовом прилагођавању условима
вођења надземних електроенергртских водова преко објеката високоградње,
односно критична деоница надземног 20 кВ вода морала би се изградити са
појачаном електричном и механичком сигурношћу а постојећи стубови
заменити стубовима висине 12 м.
Потребе планираних објеката за прикључење електране на биомасу на
дистрибутивни систем електричне енергије, потребно је изградити монтажни
бетонски објекат ( МБО) димензија 5,55m х 6,30m, оријентисан тако да дужа
страна буде ка саобраћајници. У МБО треба сместити расклопну опрему
потребну за прикључење планиране елктране на ДСЕЕ, а то је :




Две доводно-одводне ћелије 20kV предвиђене за повезивање овог објекта
са 20 kV елетродистрибутивном мрежом,
једну мерну ћелију предвићену за мерење примопредаје електричне
енергије између планиране електране и ДСЕЕ, као и
једну доводно-одводну ћелију за прикључење прикључног вода
електране.

Ова опрема треба да буде прилагођена захтевима за даљински надзор и
управљање.
Ово постројење би било уједно и место прикључење електране на ДСЕЕ.
Објекат МБО мора имати улаз са јавне површине ( пута ) којом ће бити
обезбеђен несметан приступ расклопном постројењу овлашћеним лицима
дистрибутера.
Планирана електрана на биомасу повезаће се на средњенапонску градску
електромрежу преко постојећег извода 20 kV ТС 110/20/35 kV''Сремска
Митровица1'' – ТС 20/0,4 kV ''Депонија смећа'' и то његовим сечењем и
убацивањем двоструког кабловског вода 20 kV до МБО и уграђивањем
кабловских спојница.
Максимална снага електране приликом предаје енергије у систем износи
999кW, а максимална снага електране приликом преузимања енергије из
дистрибутивног система износи 30 kW уз фактор снаге 0,95, односно 0,80 код
предаје енергије.
На погодном месту, у близини МБО , предвидети постављање антенског стуба
висине до 12м за потребе даљинског управљања и надгледања рада опреме у
МБО.
У гафичком прилогу предвиђене су и локације на којима ће бити смештене ТС
20/х kV/ kV, расклопно постројење елктране и друга електронска опрема, као и
коридор за полагање 20 kV кабловских водова од ових ТС до МБО.
Ови објекти су у надлежности Инвеститора.
За потребе снабдевања електроенергијом планираних објекта у комплексу
(управне зграде, фарме, прлетарнице и других објеката) изградити
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нисконапонску електромрежу према потребама и захтевима планираних
објеката која ће се напајати алтернативно :
 из планиране електране, или по потреби
 Из дистрибутивне електромреже.
1.3.3.4.
Телекомуникациона инфраструктура
Повезивање планиране елктране на биомасу са постојећом градском ТТ мрежом
велике пропусне моћи (оптички каблови ) које
ће
омигућити
даљинско
управљање и видео надзор, избршиће се изградњом подземног оптичког
кабловског вода од постојеће резеве код компаније МИТРОС па до планиране
локације електране и индустријске зоне Језеро.
Потребно је предвидети коридоре за телекомуникациону инфраструктуру до
нових објеката. Телекомуникациони каблови се полажу у саобраћајним
коридорима и повезују се на постојећу мрежу у насељу. Врста мреже зависиће
од потреба потенцијалних инвеститора.
За планиране објекте биће обезбеђени прописани коридори за
телекомуникациону инфраструктуру као и остале инсталације слабе струје.
Телекомуникациони каблови се полажу у саобраћајним коридорима и повезују
се на постојећу мрежу у насељу. Врста и капацитет мреже зависиће од потреба
потенцијалних инвеститора.
1.3.3.5.
Гасне инсталације
Магистрални гасовод - У јужном делу простора обухвата плана протеже се
магистрална гасоводна мрежа готово паралелно са постојећим
некатегорисаним путем, на удаљености од 8,0м од пута. Заштитна зона овог
гасовода је 30,0м једностарно од осе цевовода. Ова граница зоне у којој није
дозвољена изградња објеката је опредељујућа за планирану грађевинску
линију.Минимално потребно растојање при укрштању овог гасовода са
подземном линијском
инфраструктуром је 0,5m. Минимално потребно
растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са
гасоводом је 0,5 m.
На укрштању гасовода са путевима, угао осе гасовода према тим објектима мора
да исзноси између 600 – 900 . Наместу укрштања гасовода са прикључном
саобраћајницум извршити осигурање гасоводне мреже.
Користити Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног
гаса гасоводима притиска већег од 16 бар (''Сл.гласник РС бр. 37/2013.) у
услове СРБИЈАГАСА-а бр.02-02-1/35 од 21.04.2015.
Дистрибутивни гасовод - Дистрибутивна разводна гасоводна мрежа – челични
гасовод пречника ДН 100mm, притиска п=6-12 бар занасеље Јарак и Шашинци,
пролази кроз обухват плана, али ван планираног комплекса. Дистрибутивна
мрежа прати северну страну постојећег канала.
Мере заштите гасоводних објеката код изградње планираних садржаја треба да
ускладити са чл. 323 Закона о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр.145/2014) и чл.30
Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и
дистрибуцији гасовитих угљоводоника ( ''Сл.гласник РС'', бр. 104/2009),
нарочито на парцели бр. 9079 у 8928/8 , где се уколико је немогућа заштита
трасе гасовода мора извршити измештање трасе.
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1.3.3.6.
Зелене површине
За подизање и очување заштитног зеленила, неопходно је следеће:
 Заштитно зеленило повезати у целовит систем, уз одговарајућу
разноврсност врста и физогномију, тј. спратовности дрвенасте
вегетације;
 У саставу планираног зеленила дати предност аутохтоним вртсама које
су највише прилагођене педолошким и климатским условима;
 На границама обухвата плана избегавати врсте дрвећа и жбуња које које
представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних и
воћарских култура;
 Избегавати инвазивне врсте.
1.3.3.7.
Комунална инфраструктура
 Водоводна мрежа постојећа и планирана
Снабдевање планираних комплекса питком водом обезбедиће се прикључењем
на постојећу градску водоводну мрежу ДН250mm. Коришћење питке воде у
друге сврхе није дозвољено. Потребе за коришћење воде за технолошке потребе
неопходно је обезбедити из сопствених извора.
Ниво подземних вода је на око1,50m до 2,0m испод терена коте у окружењу.
Планирана радна зона се не налази у оквиру санитарне зоне заштите изворишта
у Сремској Митровици.
На планираним комплексима за функционисање обејката неопходно предвидети
хидрантску мрежу која ће се прикључити или на градску водоводну мрежу или
из сопствених бунара.
Технолошке воде та потребе комплекса обезбедити из сопствених бунара.
За изградњу тих објеката за снабдевање водом неопходно је прибавити
сагласност ЈП Водовод.
 Одвођење отпадних вода
У обухвату плана није изграђена фекална канализација. Потребно је проверити
техничке могућности продужетка изградње фекалне канализације дужине 550m
од шахта ''Матроз'' или одвођење отпадних вода из планираних објеката решити
изградњом водонепропусне септичке јаме на сопственој парцели.
Интерну канализациону мрежу у комплексу предвидети сепаратног типа
посебно за условно чисте атмосферске воде, посебно засанитарно-фекалне
отпадне воде, посебно за техночошке и отпадне воде фарме.
 Санитарно фекалне отпадне воде, могу се до изградње канализационе
мреже ( прикључак у постојећој индустријској зони ) испуштати у
водонепорпусну септичку јаму довољног капацитета коју ће празнити
надлежно ЈП.
 Дезифенкционе воде ( које настају повремено), отпадне воде од прања
опреме и објекта измизушта издвојити од других вода и депоновати из у
посебну водонепропусну јаму коју ће празнити надлежно комунално
предузеће.
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Ефлуенти генерисани у оквиру фарме (осока, течности из силаже, итд.) не смеју
неконтролисано отицати из сточарских објеката, објеката за складиштење
стајњака, складиштеног хранива или других објеката на фарми. За технолошке
отпадне воде фарме настале у процесу чишћења и одржавања штала и простора
око штала, отпадне настале дезинфекцијом објеката фарме, осоку и чвртсог
ђубрива и друго предвидети следеће :
 Планирана осочара за одлагање и зрење чврстог ђубрива мора бити
довољног капацитета и на водонепропусној подлози са нагибом ка
саборном шахту за оцедне воде. Оцедне воде цевоводом водити до
водонепорпусних осочних јама ( или цистерни). Ђубриво користити као
сировину за проиводњу биогаса.
 Приликом прорачуна складишних капацитета депоније осочаре узети у
обзир препоручену дужину складишног периода у зависности од потребе
те4хнолошког поступка производње био гаса.
 Планирати таложнике тече фазе-осочне јаме без могућности испуштања
у мелиорационе канале или околни терен. Ови објекти морају бити
водонепорпшусни са прописно димензионисаним ободним насипима.
Пре испуста у ретензионе базене предвидети уређај за одвајање
суспендованих материја (филтере, центрифуге, и сл.).
 Отпадне воде од чишћења штала и простора око штала, након
предтретмана усмерити ка осочној јами.
На простору целине А2 где се планира изградња фарме крава музара очекује
емисија технолошке отпадне воде потиче од објеката фарме, од фецеса мокраће
употребљене техничке воде која се користи за прање блокова или линија и воде
која се расипа при напајању грла, остатака хране, длаке и други течни отпад.
Количина потребне технолошке воде и количина отпадне воде зависи од начина
исхране и начина одржавања објеката као и прања објеката и складиштења
млека.
У циљу минимизације негативног утицаја отпадних вода на подземне и
надземне воде применити метод смањења потрошње воде и организације
објеката на фарми са принципима добре пољопривредне праксе као и применом
најбољих доступних техника рада.
Отпад са фарме анималног порекла – стајњак користи се за произвоњу биогаса
за потребе електране те се на тај начин решава проблем улањања зечног и
чврстог стајњака.
 Одвођење атмосферских вода
Одвођење површинских вода се врши планираном атмсоферском канализацијом
са пречистачем а затим у реципијент ка постојећем каналу (тангира јужну зону
комплекса електране) и ка планираним риголима у путном појасу. Отпадне
технолошке воде, потенцијално загађене, из поступка одржавања
електроенергетских објеката одводити у планиране водонепропусне септичке
јаме, са одговарајућим предтретманом. Отпадне воде са фарме – осока одводе се
у осочаре на третман, у овом случају припрему за употребу у когенеративном
постројењу.
Атмосферске воде са манипулативних површина, након третмана на сепаратору
и таложнику могу се упуштати у водонепорпусне септичке јаме, које ће
празнити надлежно ЈКП. Радови на одржавању палнираног енергетског објекта
мора се вршити без складиштења и могућности контакта уља са подземним и
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површинским водама. Оборинске воде са комплекса могу се усмерити ка
постојећем каналу.
Условно чисте атмосферске воде са комплекс фарме које одговарају другој
класи воде могу се, без пречишћавања, испушта се на околни терен.
Приликом израде пројектне документације, главни пројекат треба да садржи:
 податке о капацитету објеката са технолошким описом процеса,
 податке о врсти и количини отпадних вода које настају у производним
комплексима,
 прорачунати количину вода од прања објеката, опреме и др. – дневну,
месечну и годишњу и детаљно обрадити техничко-технолошка решења
сакупљања и диспозиције атмосферских, употребљених вода од прања и
чишћења, осочних отпадних вода, оцедних отпадних вода депоније
стајњака, отпадних вода од силаже и свих других отпадних вода које се
могу појавити на простору комплекса,
 одговарајуће хидритехничке пропрачуне и графичке прилоге /
ситуациони план, план канализационе мреже, објеката за третман и
диспозицију отпадних вода, реципијент и сл ).
Пројектом обрадити и дефинисати све отпадне воде
које настају у
когенеративном постројењу, утврдити врсте и количине отпадних вода, начин
сакупљања, одвођења и пречишћавања.
Забрањено је у мелиорационе канале и друге водотоке испуштаи било какве
воде осим условно чистих атмосферских вода како би ес обезбедилоодржавање
минимално доброг еколошког статуса квалитета реципијента и не нарушио
добар стаус површинске воде.
1.4.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Пре издавања локацијске дозволе, пошто је могућа фазна изградња, за
појединачну локацију, неопходно је да се :


Формира парцела јединственог комплекса спаиањем свих парцела
наведених у обухвату у власништву Инвеститора,



да се формира парцеле за јавну намену ( проширење парцеле бр.9079) за
површину за изградњу планираног МБО а на рачун новоформиране
парцеле јединственог комплекса,



да се обезбеде услови за саобраћајни прикључак на јавну саобраћајну
инфраструктуру – некатегорисани пут,



да се обезбеди минимална мрежа инфраструктуре на јавној површини и
планирани прикључци за комплекс.
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.5.1. Евидентирани и заштићени делови природе и
непокретна културна добра
1.5.1.1.
Заштићена природна добра
На простору обухвата плана нема заштићених природних добара или оних који
су предвиђени за заштиту.
Уколико се у току радова пронађу геолошка или палеонтолошка документа која
би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријавити
надлежном Министарству као и да се предузму све мере заштите од уништења,
оштећења или крађе.
Заштита, уређење и развој предела - подразумева очување изворних одлика,
идентитета и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних
вредности. У складу са Европском конвенцијом о пределу заштиту је потребно
спроводити кроз: заштиту свих заступљених типова предела, кроз очување и
одржавање значајних или карактеристичних обележја предела која су
проистекла из природне конфигурације, или људске активности; управљање
пределима кроз поступке којима се, из перспективе одрживог развоја,
обезбеђује редовно одржавање предела; стварање услова за спровођење
предеоне политике (општих принципа, стратегија и смерница, дефинисаних од
стране надлежних органа), која омогућава предузимање одређених мера у циљу
заштите, управљања и планирања предела.
Слободне зелене површине, ван производног комплекса, између
некатегорисаног приступног пута и постојећег мелиоративног канала уредити
тако дасе очува карактер рубног станишта, са групама стабала и спратног
растиња.
1.5.1.2.
Заштита животне средине
У циљу заштите животне средине обезбедити пречишћавање продуката емисије
из јединичних процеса на основу прописаних граничних вредности емисије
загађујућих материја за постројења која користе гасовита горива, сагласно
Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху(
''Сл.гласник РС'', бр.71/2010 и 6/2011). У складу са захтевима Уредбе,
редуковати концентрацију гасова који изазивају ефекат стаклене баште на
дозвољни ниво.
Грађевинско-техничким решењима при изради когенеративног постројења и
фарме крава музара обезбедити спречавање/смањење загађења ваздуха
коришћењем чистијих технологија којима се спречава или смањује емисија
метана(CH4) и других гасова са ефектом стаклене баште (његовом употребом
као секундарне сировине) у складу са чл.50 Закона о заштити ваздуха
(''Сл.гласник РС'', бр.36/2010 и 10/2013). За потребе коришћења органског
отпада као секундарне сировине, управљање отпадом вршити сагласно
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одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије.
Забрањено је упуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних
вода у природни реципијент, односно постојећи мелиоративни канал. Третман
ефлуената индивидуалним путем решити у складу са Зредбом о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде у роковима за њихово
достизање (''Сл.гласник'', бр.67/2011) Зауљене атмосферске воде отпадне воде
треба да буду адекватно прикупљене и пречишћене (коришћењем таложника и
сепаратора уља и масти).
За одлагање чврстог отпада који нема својство опасних материја користити
контејнере који обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора.
Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је
транспортовати, депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере
заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје. У
случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља), загађени
слој земљишта мора се одклонити и исти ставити у амбалажу која се може
празнити само на, за ту сврху, предвиђеној депонији. Након санације, извршити
рекултивацију девастираног терена.
Објекат за одлагање и збрињавање стајског ђубрива мора бити смештен,
односно изграђен на начин којим се спречава емисија загађујућих материја, као
и ширење узрочника заразних болести животиња и људи, укључујући њихово
лоцирање у односу на стамбене објекте супротно од смера кретања
доминантних ветрова са минималном удаљеношћу 50 метара од објекта за
чување животиња, сагласно захтевима Члана 11. Правилника о ветеринарскосанитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и
кунића ("Сл. гласник РС", бр. 81/2006).
Обезбедити адекватно сакупљање и складиштење осоке из сточарских објеката и
течног садржаја из објеката за складиштење стајњака у водонепропусне јаме за
осоку. Објекат за складиштење стајског ђубрива такође мора бити саграђен од
непропусног материјала, а димензионисање складишта извршити на начин
којим ће се омогућити складиштење органског ђубрива у минималном периоду
од 10 месеци.
1.5.1.3.

Заштита и добробит животиња

Законом о добробити животиња уређује се добробит животиња, права, обавезе и
одговорности правних и физичких лица, односно предузетника, за добробит
животиња, поступање са животињама и заштита животиња од злостављања,
заштита добробити животиња при лишавању живота, држању, узгоју, промету,
превозу, клању и спровођењу огледа на животињама, као и друга питања од
значаја за заштиту добробити животиња.
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Добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да
остварује своје физиолошке и друге потребе својствене врсти, као што су
исхрана и напајање, простор за смештај, физичка, психичка и термичка
удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални
контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су
бол, патња, страх, стрес, болести и повреде.
Добробит животиња на фарми крава обезбеђује се кроз начела заштите :
•
начело универзалности бола, које подразумева да животиње могу да
осете бол, патњу, стрес, страх и панику, као и обавезу човека да поред
очувања врсте брине и о заштити живота и добробити сваке јединке;
•
начело бриге о животињама, које подразумева моралну обавезу и
дужност човека да поштује животиње и брине о животу и добробити
животиња чији опстанак зависи непосредно од њега;
•
начело интегралности, које подразумева да државни органи и органи
јединица локалне самоуправе, у оквиру свог делокруга, обезбеђују
интегралну заштиту добробити животиња спровођењем међусобно
усаглашених планова и програма;
•
начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се
у свим активностима које се предузимају у области пољопривреде,
сточарства, ветеринарства, промета, истраживања, као и у другим
областима које се на директан или индиректан начин односе на
животиње мора посветити пуна пажња заштити добробити животиња;
•
начело превенције и предострожности, које подразумева да свака
активност која је у директној или индиректној вези са животињама мора
бити планирана и спроведена тако да представља најмањи ризик по
живот и добробит животиња, људи и животне средине и заснива се на
процени утицаја различитих начина коришћења животиња на њихов
живот и добробит, као и на коришћењу најбољих расположивих
технологија, средстава и опреме;
•
начело одговорности, које подразумева да је власник, односно држалац
животиња одговоран за њихов живот и добробит и да је дужан да сноси
трошкове збрињавања животиња чији је власник, односно држалац, ако
више не жели или није у могућности да се стара о њима.
На фарми крава мора се примењивати пажња доброг домаћина што подразумева
обезбеђивање услова којима се задовољавају животне потребе животиње, као
што су довољна количина квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану
и одмор, заклон, микроклиматски и хигијенски услови живота, присуство и
контакт са животињама исте врсте и очување физичке, психичке и генетске
целовитости животиње, као што је предузимање и спровођење превентивних,
дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања
здравственог стања животиње и спречавања настанка повреда, болести, стреса,
бола, патње, страха и смрти животиње;
На фарми се мора обезбедити :
•
одговарајући и сигуран смештај животиње, као и микроклиматске
услове, хигијену, довољно простора, слободу кретања, храну и воду која
одговара врсти, раси, полу, старости и физичким, биолошким,
производним потребама и потребама у понашању животиње;
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заштиту животиња од штетног утицаја временских прилика, као и од
природних непријатеља;
одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или
представљају опасност за друге животиње и људе;
одвојено држање болесних, повређених и изнемоглих животиња;
да о животињама брине потребан број обучених лица.

•
•
•

На фарми се морају животињи којој је ускраћена слобода кретања обезбедити
простор за смештај у којем без тешкоће може да легне и устане, испружи
предње, односно задње ноге, као и да се на истој површини и у истом простору
без савијања трупа и главе слободно окрене у стајаћем и у лежећем положају.
Кравама на фарми које се стално држе у затвореним објектима обезбеди
одговарајућу површину за кретање или простор за боравак на отвореном у току
дана у коме неће бити везана и у коме ће моћи слободно да се креће у складу са
њеним физиолошким потребама и потребама у понашању.
1.5.1.4.
Заштићена непокретна културна добра
На простору обухвата плана нису констатована археолошка налазишталокалитети, тако да важе опште мере заштите археолошког наслеђа.
Културно наслеђе представља развојни ресурс који је потребно заштитити,
уредити и користити на начин који ће допринети успостављању регионалног и
локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите.
Уколико у току реализације планских поставки – изградње постројења и фарме
дође до откривања археолошких налаза радови се морају прекинути, а налази
пријавити надлежној установи за заштиту НКД у складу са Законом о
културним добрима.
1.5.2.

Општи и посебни услови и мере заштите живота и
здравља људи и заштите од пожара,
елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од
утицаја на уређење и изградњу простора Плана подразумевају придржавање
одредби:






Закона о заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 37/88) и
("Службени гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005, 11/2009 и
20/2015.),
Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу
хидрантску мрежу за гашење пожара («Службени лист СФРЈ» бр. 39/91),
Правилника за електроинсталације ниског напона («Службени лист СРЈ»
бр. 28/95)
Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења («Службени
лист СРЈ» бр. 11/96),
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичком подручју («Сл. лист СФРЈ» бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88, 52/90),
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Закона о одбрани («Службени гласник РС» бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93
и 48/94, 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015.) и других важећих прописа
и норматива везаних за ове области.

Претходним условима заштите од пожара не постоје посебни услови осим да се
граде саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан приступ и
пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара.
Услови Министраства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну
заштиту бр.07/31 бр. 217-1363/14, од 02.12.2014. године. Потребно је приликом
планирања и касније приликом пројектовања придржавати се Закона о заштити
од пожара и свих правилника који третирају ову област.
Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и
организација простора од интереса за одбрану земље
базира се на
минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и створене
вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим
појавама. У зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење
простора за потребе одбране, подразумева примену одговарајућих просторних и
урбанистичких мера.
Просторна решења и планирана изградња обухваћеног подручја мора бити
урађена у складу са законском регулативом из области заштите од пожара,
заштите од елементарних непогода и заштите у случају потреба значајних за
одбрану.
Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 70МЦС.
Како би се објекти заштитили од оштећења од земљотреса, а поготово
индустријски објекти да би се избегли акциденти, потребно је приликом
планирања, пројектовања и изградње објеката применити све законом
прописане мере заштите које се односе на изградњу објеката на
подручјима могућих трусних поремећаја јачине 70МЦС. Новопланиране
садржаје реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима
за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. Лист
СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о привременим техничким
нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у
сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64).
Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди
немогућност ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара. Планом
су обезбеђени приступи противпожарним возилима до свих грађевинских
парцела.
Водити рачуна о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућих трансформаторских станица. Ради предупређивања заштите од
пожара потребно је обезбедити алтернативну саобраћајну приступачност,
лимитирану спратност и густину изграђености, и адекватну међусобну
удаљеност објеката. Објекте треба градити од негоривих материјала (опеке,
бетона и сл.). Поред тога конструкција објеката треба да буде прописане
сизмичке отпорности, а елементи конструкције треба да имају одређени
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степен ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу. Услови везани
за заштиту од елементарних непогода такође подразумевају примену истих
мера, уз додатну мере (снегобрани, ветрозаштитне шумске и вештачке
баријере, громобрани, итд.).
Подручје насеља Сремска Митровица спада у зону угрожену земљотресима
јачине VII МЦС. Основна мера заштите од земљотреса представља примену
принципа асеизмичког пројектовања објекта, односно примену сигурносних
стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким
нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима
(«Службени лист СФРЈ» број 31/81, 49/83, 21/88 и 52/90).
Општи и посебни услови заштите животне средине
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04,
36/2009, 72/2009, 43/2011 – одлука УС),
 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник
РС" бр, 135/04, 88/2010.),
 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.
135/04. 35/2009.),
 Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник
РС" бр. 54/92) и других важећих прописа у овој области.
Заштита животне средине обезбедиће се елиминисање негативних дејстава
појединачних радних комплекса или свођење негативних дејстава на минималне
утицаје, а што се постиже применом позитивних законских прописа, норми и
техничких услова у пројектовању и изградњи.
Мере за заштиту животне средине обухватају активности на заштити околине од
негативног дејства природних фактора и негативног случајног и намерног
дејства људског фактора.
Услови заштите природе су следећи :
Озелењавање површина унутар поједначних радних комплекса треба да
фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте као и примерке егзота за које
је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине. Минимална
површина под уређеним зеленим површинама за комплекс преко 5,0ха
износи 30%, за комплексе од 1,0ха - 5,0ха износи минимално 25%, а за
комплексе од 0,2ха - 1,0ха износи 20%.
Ободним деловима планираних радних комплекса неопходно је подизање
заштиних зеленила.
За потребе очувања/подизања заштитног зеленила неопходно је планиране
зелене површине повезати у јединствени систем зеленила са зеленилом у
окружењу уз
обезбеђење
разноврсности врста и физиогномије, тј.
спратовности дрвенасте вегетације. У сасатву планираног зеленила дати
предност аутохтоним врстама, а избегавати инвазивне врсте. На граници
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простаора обухвата које се наслањају на пољопривредно земљиште – оранице
избегавати врсте које
представљају прелазне домаћине паразита
пољопривредних култура или воћа ( berberis sp. Cotoneaster sp. Pyrocantha sp.
Sorbus sp. Acer negundo i sl.).
Није дозвољено упуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних
вода у крајњи реципијент – Гргуревачки поток-канал.
Планирани објекти морају обезбедити индивидуално пречишћавање отпадних
вода. Третман ефлуената индивидуалним путем вршити у складу са захтевима
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и
роковима за њихово достизање / Сл.гласник РС, бр. 67/11).
На простору обухвата обезбедити пречишћавање продуката емисије из
јединичних процеса радних и складишних комплекса сходно Уредби о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху / Сл.гласник
РС, бр. 71/2010 и 6/2011.).
1.5.3.

Мере енергетске ефикасности

Енергетски објекти се граде у складу са законом којим се уређују услови и
начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и
изградња објеката, техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној
енергетској дозволи која се издаје у складу са овим законом. Енергетска дозвола
се подноси уз захтев за издавање грађевинске дозволе.Енергетска дозвола се
прибавља за изградњу објеката за комбиновану производњу електричне и
топлотне енергије у термоелектранама - топланама електричне снаге 1 МW и
више и укупне топлотне снаге 1 МW и више. Енергетска дозвола није потребна
за изградњу енергетских објеката који се граде у складу са законом којим се
уређује јавно-приватно партнерство и концесије.Новим Законом о планирању и
изградњи прецизно су дефинисани најважнији појмови унапређења енергетске
ефикасности и енергетских својстава објеката, односно то се односи на:
 смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење
одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова
пројектовања, планирања и изградње објекта,
 стварно потрошену или оцењену количину енергије која задовољава
различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћњем
објекта (то укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију
и осветљење).
Сагласност нашој националној стратегији, један од пет основних приоритета је
рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске
ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћњњу енергије од крајњих
корисника услуга.
Ако је енергија потребна за грејање, припрему топле воде, вентилацију и
климатизацију објекта као и унутрашњу расвету у дозвољеним границама
објекат се оцењује као енергетски ефикасан.
Нови закон је предвидео енергетско сертификовање зграда. Енергетски
сетификат зграде мора да садржи референтне вредности како би се
потрошачима омогућила енергетска својстава зграде као и препоруке за
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економски повољно побољшање енергетских својстава зграде. Енергетска
ефикасност објекта постаје његова битна предност на тржишту некретнина.
Мера постигнуте ефикасности сертификује се атестом на основу прописаних и
остварених вредности термичке заштите објекта и утрошене енергије за грејање
и остале потребе зависно од намене. Кључни показатељ је годишња потрошња
енергије сведена на површину стамбеног објекта. Битан енергетски параметар
су облик и оријентација објекта који одређују његову меру изложености
спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, сунчево
зрачење).
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта као и
одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, може се
постаћи енергетска повољност објкета.
Енергетска ефикасност се постиже и коришћењем ефикасних система грејања,
вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и
коришћење отпадне топлоте и обновљених извора енергије колико је то могуће.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на
пољопривредном земљишту је могућа изградња, адаптација или
реконструкција објеката и комплекса без накнаде за промену намене за
пољопривредне радне комплексе (са објектима за потребе примарне
пољопривредне производње) и објекти за производњу енергије из обновљивих
извора,
саобраћајни,
водопривредни,
комунални,
енергетски,
телекомуникациони објекти и инфраструктура у складу са Планом.
Услови за изградњу нових пољопривредно-производних комплекса издаваће се
на основу овог Плана и услова за заштиту животне средине. Накнада за промену
намене земљишта ће се плаћати у складу са Законом о пољопривредном
земљишту.
2.1.

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У
ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, ОДНОСНО ВРСТУ И НАМЕНУ
ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У
ОБУХВАТУ ПЛАНА
У обухвату плана дозвољена је изградња радно-производних објеката у функцији
производње енергије из обновљивих извора – биомасе и у функцији пољопривреде и
минимално потребне инфраструктурне мреже и објеката који су неопходни за
функционисање радних целина у јединственом комплексу.

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У
ОБУХВАТУ ПЛАНА
У обухвату плана није дозвољена изградња стамбених објеката, нити било којих
објеката који нису компатибилни претежној намени – производња електричне и
топотне енергије и фарма крава, односно објеката у функцији пољопривреде.
Становање у планираним комплексима је могуће само као пратећа намена – стан
за чувара. Није дозвољена изградања објеката која производе било какав штетан
утицај пре свега на саму локацију ( пре свега на фарму крава ) али ни на
непосредно окружење, као и штетан утицај на животну средину и објекте
културне баштине уопште.
2.1.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.1.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.1.1.1.

Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне
инфраструктуре
Површине у јавној намени у плану остају готово у истој површини.
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Основ за изградњу, односно уређење у квалитативном смислу ( врсти застора)
постојеће јавне саобраћајне инфраструктуре дефинисан је ситуациононивелационим решењем и карактеристичним попречним профилом. У фази
изградње планиране МБТО уредиће се и простор неопходан за функционисање
објекта – приступ, паркирање техничког возила и слично.
Планиарним решењем предвиђена је изградња интерних саобраћајница, ширине
коловоза 5,0m, при чему је завршни слој од тврдог материјала.
Техничким решењем мора се на одговарајући начин решити одвођење
атмосферских вода за све саобраћајне површине.
Зоне заштите саобраћајне инфраструктуре
Путни саобраћај
Зона заштите за путни саобраћај дефинисана је Законом о јавним путевима,
Условима добијеним од ЈП „Путеви Србије“ број: 953-797/10-1 од дана
10.05.2010. и другим прописима.
На јавним путевима треба предвидети заштитни појас и појас контролисане
градње ради обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја.
У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња
грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и
инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног
пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног
пута и саобраћаја на јавном путу.
У заштитном појасу јавног пута може да се гради, односно поставља, водовод,
канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и
телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл. по
претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи
саобраћајно-техничке услове, а управљач јавног пута дужан је да обезбеди
контролу извођења радова.
Изградњу објеката планирати на минималној удаљености од:
- 20m за државне путеве првог реда;
- 10m за државне путеве другог реда
- 5 m за општинске путеве
рачунајући од спољне ивице земљишног појаса (који је минимум један метар од
крајње тачке попречног профила предметног пута), путне парцеле.
Грађевинска линија мора бити на минималној удаљености од 10м у односу на
регулациону линију некатегорисаног пута.
Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу
донетих планских докумената који обухватају тај појас.
На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања јавног пута са
железничком пругом у истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне
прегледности у складу са прописима.
Планским решењем испоштовани су сви наведени услови који се односе на
одређени ранг саобраћајница у обухвату предметног ллана.
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Правила за грађење
инфраструктуре

мреже

и

објеката
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комуналне

Водовод
Снабдевање комплекса технолошком водом је могуће из првог водоносног слоја
(фреатска издан) уз сталну контролу исправности воде пре и у току
експлоатације.
За праћење квалитета вода и нивоа прве издани потребно је поред сваког
индустријског погона, фарме преко 500 грла стоке, бензинске пумпе и већих
радионица предвидети најмање по три плитка пијезометра. Осматрање
квалитета подземне воде потребно је вршити најмање 4 пута годишње, а нивоа
једном месечно.
Канализација
Производна предузећа ће реализовати своја комплетна УПОВ, или
предтретмане. Предтретманом се отпадне воде из технолошких процеса
пречишћавају до стања да смеју да буду упуштене у градску канализацију и
упућене према УПОВ. Морају се уклонити све опасне материје, посебно оне
које би својим токсичним деловањем ометале рад биоаерационог дела УПОВ.
Атмосферска канализација
Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина
унутар насеља и индустријских погона од плављења атмосферским водама.
Кишну канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек,
урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се
изграђени делови рационално уклапају у будуће решење.
Одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода
Услови коришћења водопривредне инфраструктуре су :


Планирати изградњу канализационе мреже искључиво по сепаратном
типу, посебно за сакупљања условно чистих атмосферских вода и
посебно за санитарно-фекалне и технолошке отпадне воде.



Атмосферске и условно чисте технолошке воде, (расхладне и сл.), чији
квалитет одговара II класи воде могу се, без пречишћавања, одвести у
водотоке и отворене канале путем уређених испуста који су осигурани од
ерозије.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина пре улива у
атмосферску канализацију или отворене канале и водотоке предвидети
одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Садржај уља у
третираној води не сме бити већи од 0.1mg/l, а суспендованих материја
од 35 mg/l.
Санитарно-фекалне и технолошке отпадне воде и воде из фабрике воде
могу се испуштати у водотоке или отворене канале само после
комплетног пречишћавања на УПОВ-у, тако да квалитет ефлуента не
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изазива загађењње воде на низводним деоницама, односно да се очува
захтевана II класа воде.
Уколико је потребно, код појединих загађивача, предвидети предтретман
за технолошке отпадне воде пре њиховог улива у јавну канализацију, а
пре пречишћавања на УПОВ-у, као и редовно пречишћавање на
пречистачу.
У отворене канале и водотоке забрањено је испуштати непречишћене
отпадне воде осим условно чистих атмосферских вода које припадају II
класи вода. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода, оне
се морају потпуно пречистити тако да на низводним деоницама водотока
не наруше захтевану II класу воде.

Правна и физичка лица која граде објекте на подручју Града Сремска
Митровица дужна су да се придржавају следећег :














забрањено је спречавање несметаног протицања воде, успоравање и
дизање нивоа воде чиме би се могао пореметити постојећи режим воде на
објектима и у земљишту,
сва укрштања објеката код планирања и извођења (далековода, високо
напонског вода, ПТТ вода и сл.) са мелиорационим каналима и потоцима
предвидети што управније на осовину канала (потока),
код укрштања објеката (далековода, високонапонског вода, ПТТ вода и
сл.) са каналима ваздушним путем потребно је обезбедити слободну
висину минимално од 7.0 м изнад терена у најнижој тачки вода, при чему
стубови који носе водоводе треба да буду мин 7.0 м удаљени од ивице
канала , мерено окомито на канал,
од укрштања објеката (енергетских, ПТТ водова, водовод, канализација,
гасоводи и други) са каналом подземним путем, обезбедити заштитну
дубину од 1.50м испод пројектоване нивелете дна канала и спровести
одговарајућу заштитy (заштитну цев , заштитни слој бетона ),
вертикалне прелазе у попречном профилу канала пројектовати на 10.0м
од горње ивице канала,
прелаз објеката (гасовода и други) на обе стране канала, видно обележти
каменим белегама и опоменицама, тако да се омогући несметан пролаз
механизацији за одржавање канала,
код укрштања објеката (гасовода и други) де се предвиђа прокопавањем
(а не утискивањем) предмером и предрачуним обухватити радове на
враћању каналског профила (дна и обала) у првобитно стање,
код укрштања објеката са каналима надземним путем где је могуће
вршити качење о конструкцију мостова и пропуста или цевовод
положити у банкину са полагањем у заштитну цев, видно обележену,
у случају реконструкције или замене моста (пропуста ), трошкове
затварања, измештања и поновног качења о нову конструкцију сноси
Инвеститор - корисник објекта (гасовода, електровода и др.),
паралелно вођење објеката (гасовода, електроводова и других)
предвидети на мин 10,0 м од горње ивице канала,
изузетнно ови услови могу бити блажи у насељима, уз предузимање
одговарајућих мера безбедности.
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Правила за изградњу мреже и објеката
електроенергетске инфраструктуре

Средњенапонске и високонапонске каблове полагати у зеленим површинама
поред саобраћајница, или изузетно у коридору атарских путева, за потребе
радних зона и већих потрошача у простуру ван насељеног места.
Изградња планиране мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
реализоваће се према следећим правилима и условима:














високонапонску мрежу градити надземно, ако је могуће по постојећим
коридорима (у зонама заштите), према условима надлежних институција,
заштитна зона (коридор) око надземних далековода 400KV, 220KV,
110KV, у којој није дозвољена градња, нити подизање високог растиња
износи 40 m, 30m, 25m (рачунато од осе далековода са обе стране),
око надземних далековода 20 KV и 35 KV, коридор износи 20 m. У овом
коридору није дозвољена градња нити садња високог растиња (рачунато
од осе далековода са једне стране, исто толико и са друге стране),
при паралелном вођењу електроенергетских водова напона до 35 kV
најмања удаљеност од земљишног појаса пута треба да износи 100m, а за
веће напоне (магистрални и регионални далековод) 150m.
Трафостанице, ван насељеног места могу се градити на простору
минималних димензија 5х6 м, на минималној удаљености 3 м од других
објеката , уз обезбеђен приступни пут минималне ширине 3м.
Проводнике електроенергетског вода постављати на гвоздене, односно
бетонске, стубове,
Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при
укрштању, треба да буде од 5-40m у зависности од категорисаности
пута, односно по условима надлежног предузећа за путеве,
Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да буде
око 7,5m, при укрштању са путевима, односно по условима надлежног
предузећа за путеве.

Ако је електроенергетска мрежа подземна потребно је поштовати следећа
правила:
 каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница, на
минималном растојању од 1m од коловоза и на минималној дубини од
0,8m,
 електроенергетску мрежу полагати најмање на 0,5m од темеља објекта,
 при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну
цев; угао укрштања 900,
 при паралелном вођењу електроенергетски и телекомуникационих
каблова најмање растојање између њих мора бити 0,5m за напоне до 10
KV, односно 1m за више напоне од 10 KV; угао укрштања је 90 0;
укрштање се изводи на растојању 0,5m,
 паралелно вођење електроенергетских каблова и цеви водовода и
канализације дозвољено је у хоризонталној равни на минималном
растојању 0,5m,
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електроенергетски кабл може да се укршта са гасоводном
инфраструктуром на вертикалном растојању од 0,3m, а кад се воде
паралено могу бити на минималном растојању од 0,5m.

Зоне заштите за електроенергетску инфраструктуру
Заштитна зона (коридор) око надземних далековода 400KV, 220KV, 110KV, у
којој није дозвољена градња, нити подизање високог растиња износи 40 m, 30m,
25m (рачунато од осе далековода са обе стране),а око надземних далековода 20
KV и 35 KV, коридор износи 20 m.
У овом коридору није дозвољена градња нити садња високог растиња (рачунато
од осе далековода са једне стране, исто толико и са друге стране),без знања и
одобрења
Ј.П. „ЕМС“, Погона „Нови Сад“, односно надлежне
Електродистрибуције. Грађење објеката у овом коридору, као и засађивање
стабала мора бити у складу са техничким условима заштите подземних
металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења SRPS N.CO. 105
(Сл.лист СФРЈ бр. 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења од
утицаја електроенергетских постројења, Заштитом од опасности SRPS N.CO.101
(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 68/88), Законом о заштити од нејонизирајућих зрачења
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/09), као и условима надлежног предузећа.
Око 10 kV и 20 kV надземних водова обезбедити коридор од 5m од осе
далековода са обе стране, у којем неће бити дозвољена градња, као ни
засађивање високог растиња.
Зоне заштите за инфраструктуру електронских комуникација
Међумесни оптички и бакарни каблови заузимају јавне површине поред путних
праваца државних I и II реда и општинских путева. Из тог разлога се обезбеђује
коридор ширине 1-2m поред сваке друмске саобраћајнице за
телекомуникационе мреже, као и за системе за регулисање, праћење и
управљање саобраћајем.
2.1.1.4.

Правила за изградњу мреже и објеката
телекомуникационе инфраструктуре

Телекомуникационе
саобраћајница .

каблове

полагати

у

зеленим

површинама

поред

Објекти мобилне телефоније могу се градити на пољопривредним парцелама
чија величина омогућава правилан просторни распоред његових делова, уз
обавезан обезбеђен приступ ради одржавања, преко јавног пута. Оптички
каблови за повезивање са мрежом фиксне телефоније полажу се у коридору
постојећих саобраћајница.
Телекомуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). Изградња
телекомуникационе инфраструктуре и објеката реализоваће се по следећим
правилима:



Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 m;
У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са
државним путем, морају бити постављени минимално 3,00m од крајње
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тачке попречног профила пута-ножице насипа трупа пута, или спољне
ивице путног канала за одводњавање.














Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем
испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној
цеви;
Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих
тачака попречног профила пута, увећана за по 3m са сваке стране;
Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при
укрштању са државним путем) износи 1,35-1,5 m мерено од најниже
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20 m;
Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих
инсталација на мин.10m;
Ако постоје трасе, нове телекомуникационе каблове полагати у исте.
При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских
каблова до 10 КV најмање растојање мора бити 0,50m и 1,0m за каблове
напона преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од
електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 900;
При укрштању телекомуникационог кабла са цевоводом гасовода,
водовода, канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,30m;
При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са
цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање
мора бити најмање 0,50 m.

Антене и антенски стубови могу се изградити на пољопривредном земљишу,
уз обавезан приступ са јавног пута, ради одржавања.
2.1.1.5.

Правила за изградњу мреже и објеката гасовода

Зоне заштите за гасоводну инфраструктуру
За магистарлни гасоводи, у појасу ширине од 5m на обе стране, рачунајући од
осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од
1m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m.
У појасу ширине од 30m лево и десно од осе гасовода, након изградње гасовода,
забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи, без
обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у
који је разред појас цевовода сврстан.

2.1.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ
НАМЕНЕ

Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату
плана, а односе се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду
основ за издавање локацијских услова на укупном земљишту обухваћеном
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планом, осим за грађевинско земљиште обухваћено планом за које је одређена
обавеза даље планске разраде.
Правила грађења утврђују се према месним приликама или у складу са актом
којим се уређују општи услови о парцелацији и изградњи.
Правила грађења у зависности од врсте планског документа могу да садрже и
друге услове архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде,
колорита и друго.
Општа правила за изградњу објеката
Општим правилима изградње дефинишу се основни урбанистички праметри
којима су исказане максималне могућности изградње.
Степен заузетости парцеле представља однос површине под објектима у
односу на површину парцеле и исказује се процентуално. Под површином
под објектима подразумева се збир површина бруто исказане површине
габарита објеката на парцели.
Радне зоне
У атару се могу формирати и радне зоне ради груписања објеката односно
комплекса који, у погледу простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног
процеса, могу потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима или
су локацијски везани за сировине:
 радна зона мора имати довољно простора за потребе одвијања
производног процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора
задовољити услове заштите животне средине (земље, воде и ваздуха);
 у оквиру парцеле могу се планирати пословни објекти, производни,
складишни и економски и стамбени-наменски објекти уз рад (стан за
чувара, особље за одржавање објеката и сл.).
Радне зоне на појединачним парцела могу се формирати и дуж државног пута,
где за то постоје просторни и други услови.
Градња објеката у радном комплексу могућа је на минималној парцели од
2000м2.
Пренамена постојећих производних комплекса у функцији пољопривреде у
другу непољопривредну намнеу могућа је само уз израду ПДР.

2.1.2.1.

Правила грађења за радне комплексе за производњу енергије
из обновљивих извора

Избор локације за изградњу пољопривредног радног комплекса треба извршити
након потпуне анлизе природних одлика ( рељефа, педолошких, геолошких,
метеорлошких и хидролошких карактеристика ), као и других услова ( близина
и могућност прикључења на јавни пут и осталу инфраструктуру, утицај на
окружење и животну средину и др.). Такође, при избору локације за изградњу
неопходно је водити рачуна о квалитету земљишта и где год је то могуће
објекте лоцирати на земљиштима слабијих бонитетних карактеристика.
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За изградњу економских пољопривредних објеката који се користе за примарну
пољопривредну производњу, комплекса комплекснијих садржаја (у овом
случају производња енергије из обновљивих извора и узгој крава музара),
израђује се ПДР.
Радни комплекси се могу ограђивати транспарентном оградом, висине
максимално до 2,2м.
Ограда и стубови ограде постављају се на удаљености од минимално 1,0м од
међне линије.
Пољопривредни-производни комплекс мора бити комунално опремљен са
минимално приступним путем минималне ширине 3,0м, унутрашњим
саобраћајницама, санитарном водом и технолошком водом за потребе
производње, унтрашњом канализационом мрежом, електричном енергијом.
Индекс заузетости парцеле за све радне комплексе је максимално 70%.
Индекс изграђености парцеле је максимално 0,8.
У оквиру комплекса неопходно је обезбедити минимално 25% озелењене
површине (површина комплекса је до 5ha).
Величина пољопривредног комплекса
Величина комплекса на којима је могућа изградња објеката у функцији
примарне пољопривредне производње и производњу енергије из обновљивих
извора утврђује се зависно од врсте и интензитета производње и снаге
постројења. За постројења до 1мW минимално 2,0ha.
2.1.2.1. Правила за изградњу стаја за гајење стоке – фарме
Фарма, према Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објеката за
узгој и држање копитара папкара, живине и кунића (''Службени гласник РС'', бр.
81/06) јесте газдинство у коме се држи или узгаја 20 и више грла копитара,
папкара (20 и више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и више грла оваца и
коза) или 350 и више јединки живине и кунића.
 стаје за гајење стоке лоцирати на мање квалитетним типовима земљишта
( V - VIII бонитета класе);
 код одређивања локације водити рачуна о природним условима (рељеф и
микрорељеф, близина ливада и пашњака, близина путева, струје, воде);
 место за подизање стаје за гајење стоке мора бити предмет провере
Студијом о процени утицаја на животну средину;
 објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају ка насељеном
месту ;
 земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских
вода;
 круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну
повезаност објекта и мора бити озелењен;
 фарма мора бити ограђена, а висина ограде је мин. 2,0m и мора
онемогућити пролаз животиња;
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у оквиру фарме морају се обезбедити два одвојена блока и то технички
део (објекти за запослене, пословни објекти, објект за боравак као и
потребни пратећи објекти – котларнице, машинске радионице,
складишта) и изоловани производни део;
повезивање фарме са мрежом јавних путева треба да је прилазним путем
са тврдом подлогом или с истим коловозним застором као и јавни пут на
који се прикључује, ширине мин. 5,0m;
обавезно је снабдевање фарме довољним количином воде која мора бити
бактериолошки и хемијски исправна. Унутар комплекса обезбедити
водоводну мрежу;
објекти на фарми морају имати канализациону мрежу за прихватање и
одвођење отпадних вода. Отпадне воде и осека се обавезно морају
пречистити до класе воде у реципијенту а пре испуштања у природни
реципијент;
обавезно је снабдевање свих објеката на фарми електричном енергијм и
другим инсталацијама и енергентима неопходним за несметано
коришћење објеката.

Изградња и реконструкција објеката пољопривредне производње (фарме) који
се, због величине капацитета или специфичне технологије производње, не могу
градити у насељу, вршиће се имајући у виду и следеће услове за избор локације:
 објекте треба лоцирати на мање квалитетним типовима земљишта, а
уколико ово није могуће према предностима осталих локационих
фактора,
 одређена ограничења могу представљати рељефне и микрорељефне
карактеристике, што се посебно односи на изградњу већих сточарских
капацитета са неопходним додатним површинама и економским
двориштима који захтевају заравњене површине,
 производно-сточарске капацитете градити у близини ливада и пашњака,
како би се створили услови за комбиновану исхрану на слободним
просторима и у затвореним објектима, код изградње објеката сточних
фарми мањег капацитета предност имају локације уз локалне и атарске
путеве, у близини насеља, како би се могао обезбедити прикључак на
постојећу насељску инфраструктуру (пут, електро-енергетска мрежа,
водоводна мрежа...),
 основни услов при избору локације је могућност трајног решења
прихватања и одвођења сувишних површинских и подземних вода;
предност у овом смислу имају локације у непосредној близини
мелиоративних канала, јер ће се тако постићи боље одвођење сувишних
вода са уређене површине комплекса.
Фарма мора да буде изграђена тако да омогући одговарајуће микроклиматске и
зоохигијенске услове зависно од врсте животиња.
Круг фарме мора да:
 буде довољно простран, да одговара капацитету, броју и величини
изграђених објеката како би се обезбедила њихова функционална
повезаност и међусобна удаљеност;
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има улаз који је контролисан или под надзором и на којем се обавезно
води евиденција о уласку и изласку људи, животиња и возила из круга
фарме;
 буде ограђен оградом која спречава неконтролисан улазак људи и
животиња;
 буде уредно и редовно одржаван.
Путеви (спољни и унутрашњи) морају да испуњавају следеће услове:
 прилазни путеви и путеви у кругу фарме морају да буду довољно широки
и изграђени од чврстог материјала или морају да имају подлогу од
шљунка;
 испред сваког објекта на фарми мора бити бетонирана или асфалтирана
површина за лакше кретање возила;
 путеви у кругу фарме морају бити погодни за чишћење и прање, а уз њих
мора да се налази довољан број хидраната и сливника;
 путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње, чистих
простирки и опреме не смеју да се укрштају са путевима који се користе
за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња.


Фарма мора бити снабдевена довољном количином воде за пиће из јавног
водовода или сопственог бунара, која мора бити контролисана и мора да
испуњава стандарде прописане за пијаћу воду.
За прање објеката и путева може се користити и вода која не испуњава
прописане стандарде за пијаћу воду. Одвођење отпадних вода вршиће се тако
што ће се:
 атмосферске воде уливати у канализацију или у природни реципијент без
пречишћавања,
 отпадне воде које настају током производног процеса или прања објеката
и опреме обавезно сакупљати у водонепропусне испусте и пречишћавати
пре испуштања у природне реципијенте;
 одвод отпадне воде на обрадиве површине мора бити у складу са
прописима којима се уређује заштита животне средине;
 фекалне воде сакупљати у одвојене септичке јаме или испуштати у
канализацију.
Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива (лагуна) из објекта мора
бити смештен, односно изграђен тако да се спречи загађивање околине и
ширење узрочника заразних болести животиња и људи, насупрот правцу
главних ветрова и мора да буде удаљен најмање 50 метара од објекта за узгој
животиња.
Фарма са више од 100 условних грла копитара и папкара мора да има одвојен
колски и пешачки улаз. На колском и пешачком улазу морају бити изграђене
дезинфекционе баријере димензија 6,0 х 3,0 х 0,25 метара и 1,0 х 0,5 х 0,05
метара и испуњене воденим раствором дезифицијенса.
Дезинфекционе баријере морају бити изграђене на начин који омогућава
њихово чишћење и прање, као и испуштање раствора кроз дренажни отвор.
На фарми мора да се обезбеди и простор, односно просторија за смештај,
сортирање и складиштење хране за животиње.
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ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

Овај План детаљне регулације представља правни и урбанистички основ за
израду геодетског елабората исправке границе суседних парцела и спајање
суседних парцела истог власника и издавање информација локацијских услова,
у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о
садржини , начину и поступку израде планских докумената и Правилником о
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.
У обухвату плана радно-производни комплекс се формира на парцелама истог
власника за који се пре издавања локацијских услова мора израдити геодетски
елабората исправке границе суседних парцела и формирати једна парцела за
изградњу планираних садржаја.
2.3.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И
У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Грађевинске линије унутар појединачних комплекса су скуп линија на које се
лоцирају архитектонски објекти у односу на регулационе линије и границе
парцела бочних суседа, као и међусобна растојања објеката у комплексу.
Простор између успостављених грађевинских линија је простор за изградњу у
складу са просторним параметрима.
Лоцирање објеката у појединачним радним комплексима ће зависити од намене,
а биће регулисано кроз спровођење (идејног решења и организације простора).
Магистрални гасовод који пролази кроз обухват плана, својом заштитном
зоном од 30,0м од осе цевовода детерминише обавезну грађевинску линију
на мин.30,0м од цевовода.
Условима регулације дефинишу се регулационе линије и грађевинске
линије, одваја се земљиште за јавне намене од осталог.
Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на
површине у оквиру јавног грађевинског земљишта и површине у оквиру
осталог грађевинског земљишта.
Јавни или урбани простор дефинисан је: регулационим линијама блокова
које га окружују и елементима физичке структуре блокова непосредно уз
јавни простор (објектима на парцелама уз регулациону линију).
Регулационе линије су постављене тако да обезбеде несметано функционисање
саобраћаја, и да у простору ''улице'' укључе поред саобраћајница,
евентуално бициклистичке стазе, јавно зеленило, евентуално јавну расвету,
осталу инфраструктуру и канале за пријем атмосферских вода и
мелиорацију терена.
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Грађевинска линија утврђена је овим планом у односу на регулациону
линију на 40,0м и представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и
на којој може да се гради објекат.
Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази
нивелација простора за изградњу објеката.
Висинске коте на раскрсницама су базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака. Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније
разрадити кроз спровођење овог Плана и израду техничке документације.
Висинска регулација је дефинисана означеном спратношћу, односно висином
објеката по целинама и то као максимална вредност, где се један ниво рачуна са
просечном спратношћу од 3,5м – 4,0м.
2.4.

НАЈВЕЋИ
ДОЗВОЉЕНИ
ИНДЕКС
ЗАУЗЕТОСТИ
ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ИЛИ

Градња објеката у радном комплексу ограничена је степеном заузетости од 70%
и индексом изграђености 2,10.
Највеће дозвољене вредности индекса
изграђености и степена заузетости се не могу прекорачити, а могу се
реализовати мање вредности. У степен заузетости парцеле урачунавају се
простори нискоградње у функцији технолошког процеса комплекса.
2.5.

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА ВИСИНА ИЛИ СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:
1. Објекти у функцији пољопривреде П+0 или П+1,
2. складишни простори П+0, евентуално П+1,
3. помоћни објекти П+0.
Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа
дозвољена висина објеката.
За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од
18m, односно 24m за поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на
највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП под објектом.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП,
као што су инфраструктурни - димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или
рекламни стубови.
Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина
за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и
већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m
неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за
безбедност ваздушног саобраћаја.
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Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по
безбедност и, да не ометају значајно сагледивост објеката.
2.6.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

Складишни и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору
који није непосредно окренут потенцијалним корисницима.
Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој
парцели на којој је саграђен главни пословни или објекат јавне намене (гараже,
оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.) организују се у простору
који није непосредно окренут потенцијалним корисницима.
Планирани објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња радних објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за
ширину дилатационе разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес
производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине
вишег објекта, с тим да не може бити мањи од 5.0 м.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са
потребама организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4.0m.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко земљишта у јавној намени
(јавних површина).
Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2.2 м. Ограда на регулационој линији мора
бити транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0.3 м, а код
комбинације пуне и транспарентне пуни део не може бити виши од 1.0 м. На
огради оставити простор за пролаз мањих животиња до величине степског
ракуна.
Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске
парцеле уз услов да висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да
је обезбеђена проточност саобраћаја.
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Заштита суседних објеката:
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у
оквиру парцеле.
Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта:
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се
тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру
грађевинске парцеле. Планирани објекти морају бити усклађени са захтевима
конкретне намене објекат, а пословни објекти унутар комплекса у складу са
трационалном градњом у сремском фрушкогорским насељима.

2.7.

УСЛОВИ НАЧИНА ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

За све појединачне комплексе мора се обезбедити приступни део на земљишту у
јавној намени.
У појединачним комплексима обезбеђују се интерном мрежом саобраћајница и
манипулативних површина услови за кретање радних возила и машина као и
возила посетилаца комплекса.
2.8.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ
ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
За планирани комплекс није потребна израда урбанистичког пројекта. План се
директно спроводи.
2.9.

ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

Реализација планских поставки је могућа фазно, тако да је у складу са
опредељењем инвеститора могуће градити делове комплекса посебне намене
(когенеративно постројење и фармакрава музара), односно по урбанистичким
зонама.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ :
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ПОСТОЈЕЋА
НАМЕНА ПРОСТОРА

Број 6

Р =1 : 1 000

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
И ПЛАНИРАНАЕ ПОВРШИНЕ У ЈАВНОЈ НАМЕНИ

Р = 1 : 1 000

3. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ Р = 1 : 1 000

4. ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Р = 1 : 1 000

5. ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р = 1 : 1 000

6. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА И
ПЛАН СПРОВОЂЕЊА

Р = 1 : 1 000
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86.

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/2011), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 160. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 35. тачка 7. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица на седници, одржаној 12.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНЕ
ПОМОЋИ- СУБВЕНЦИЈЕ ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
У Одлуци о начину оставривања права на материјалне помоћи – субвенције деци,
ученицима и студентима са територије Града Сремска Митровица ( “Службени лист Града
Сремска Митровица” број 2/2014), члан 1.став 1. алинеја 8. мења се и гласи:
“ - за куповину поклона ученицима основних и средњих школа”
Члан 9. став 1. Одлуке , мења се и гласи:

Члан 2.

“Буџетска средства Града ће се користити за набавку материјалних добара ученицима
основних и средњих школа- која ће се додељивати у виду поклона, школског прибора, спортских
реквизита, књига ради побољшања услова образовања и васпитања”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града
Сремска Митровица”
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 451-11/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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87.
На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС”,
број 36/2011, 99/2011 и 83/2014), члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица (“Сл. лист
града Сремска Митровица”, број 13/2012) и члана 31. и 32. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању
предузећа за одржавање улица и путева “СИРМИЈУМ ПУТ” Д.О.О. Сремска Митровица (“Сл.
лист града Сремска Митровица”, број 4/2013), Скупштина града Сремска Митровица као
Скупштина друштва, на својој седници одржаној дана 12.06.2015. године, доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању за 2014.годину Предузећа за одржавање улица и путева
“Сирмијум пут” Д.О.О. Сремска Митровица.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у “Службеном листу града
Сремска Митровица”.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-61/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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88.

На основу члана 35. тачка 33. Статута Града Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 12.06.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ у Сремској Митровици за пословну 2014.годину, коју је
донео Надзорни одбор овог предузећа на својој седници одржаној 29.04.2015.године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Сл.листу града Сремска
Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-60/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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89.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и члана
35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 12.06.2015.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске
Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Надзорног одбора на седници одржаној
15.04.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-58/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф. Милан Ковачевић, с.р.
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90.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и члана
35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 12.06.2015.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма пословања за 2015.годину ЈКП
„Топлификација“ из Сремске Митровице, усвојену од стране Надзорног одбора на седници
одржаној 04.06.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-67/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф Милан Ковачевић, с.р.
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91.

На основу члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Годишњег плана рада Предшколске установе
„Пчелица“ из Сремске Митровице за радну 2014/2015.годину, усвојенe од стране Управног одбора
на седници одржаној 07.04.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-87/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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92.

На основу члана 35. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне предшколског програма Предшколске установе
„Пчелица“ у Сремској Митровици усвојенe од стране Управног одбора на седници одржаној
28.05.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-97/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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93.

На основу члана 35. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр.72/2009) и члана 35. тачка 10.
Статута града Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 12.06.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''СРЕМ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
МОРАВКА ТОДИЋ, дипломирани инжењер агроекономије из Сремске Митровице,
Кузминска број 21 именује се за директора Историјског архива ''Срем'' у Сремској Митровици,
на период од 4 године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-32/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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94.

На основу члана 134. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/2005,
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 35. став1. тачка 10.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној 12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
Примаријус доктор ДУШКО МАЏИЋ, специјалиста гинеколог акушер из Сремске
Митровице, улица Јована Цвијића број 1, именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља Сремској Митровици, до избора по конкурсу, а најдуже 6 месеци.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-92/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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95.

На основу члана 35. став 1.тачка 10. Статута града Сремске Митровице (“Сл. лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА ''ПИНКИ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
ВАСИЉ ШЕВО, дипломирани менаџер из Сремске Митровице, Стари мост 2/17, именује
се за вршиоца дужности директора Пословно спортског центра „Пинки“ у Сремској Митровици,
на период од 6 месеци.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-93/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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96.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града Сремска
Mитровица на седници одржаној 12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I
ДУШИЦА РУНТИЋ из Лаћарка, 1.Новембра 118 разрешава се дужности члана Школског
одбора Средње техничке школе „Никола Тесла“ у Сремској Митровици, из реда локалне
самоуправе.
II
ВЛАДИМИР ЛУКИЋ из Салаша Ноћајског, Стојана Чупића 253 именује се за члана
Школског одбора Средње техничке школе „Никола Тесла“ у Сремској Митровици, из реда
локалне самоуправе.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-96/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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97.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града Сремска
Mитровица на седници одржаној 12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДРАГИЊА НИКШИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА
САВЕТА РОДИТЕЉА

I
ЉИЉАНА ЧУТУРИЋ из Сремске Митровице, Саве Ковачевића 13 разрешава се
дужности члана Школског одбора Медицинске школе „Драгиња Никшић“ у Сремској Митровици,
из реда Савета родитеља.
II
ЗОРАН БЕЛОМАРКОВИЋ, доктор медицине, специјалиста педијатрије из Засавице I,
Пере Дапчевића 121 именује се за члана Школског одбора Медицинске школе „Драгиња Никшић“
у Сремској Митровици, из реда Савета родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-90/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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98.

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011 и 55/2013) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града Сремска
Mитровица на седници одржаној 12.06.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА

I
ЉИЉАНА ЗДЕЛАР из Сремске Митровице, Јовице Трајковића 5 разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, из
реда Савета родитеља.
II
СТЕВАН МАНАСТИРАЦ из Сремске Митровице, Марко Перичин Kамењар 6/28 именује
сe за члана Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској
Митровици, из реда Савета родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-88/2015-I
Дана: 12.06.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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