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2. Увод: Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији (ЛАП )
3. Захвалност учесницима у процесу израде Локалног акционог плана
4. Сажетак-резиме Локалног акционог плана
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2013-2016
ГОДИНА
1. УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Локална самоуправа чини напоре и предузима низ мера усмерених на унапређење квалитета
живота својих грађана у области здравства, образовања, спорта, културе, социјалне заштите, на
побољшање инфраструктуре, привлачењу нових инвеститора, како домаћих тако и страних, с циљем
отварања нових радних места и запошљавања незапослених, те подизања животног стандарда својих
грађана.
У граду Сремска Митровица у протеклом периоду, регистровано је око 19.000 избеглих и
интерно расељених лица, да би до данас овај број, било одласком у трећу земљу или добровољном
репатријацијом ( повратком у земљу предходног пребивалишта ) био сведен на цифру од свега
неколико хиљада људи. Према попису из 2002 године на територији града Сремска Митровица
регистровано је преко 13.000 избеглих и интерно расељених лица, док је тај број према подацима
Комесаријата за избеглице Републике Србије на дан 01.08.2012 године био 2498 избеглице и 103
интерно расељених лица. Што се тиче повратника, у град Сремска Митровица се према званичним
подацима вратило се 30 држављана Србије који нису имали, или су изгубили основ боравка. Све три
циљне групе у великој мери суочене су са проблемима незапослености, сиромаштва, стамбеним и
статусним питањима, проблемима који се тичу права на здравствену и социјалну заштиту и образовање.
Имајући у виду нагомилане егзистенцијалне проблеме ове популације, локална самоуправа у
Сремској Митровици овог пута изражава апсолутну спремност да активније и ефикасније приступи
решавању проблема ове популације, кроз дефинисање Локалног акционог плана за решавање проблема
избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији за период 20132016 година.
Локални акциони план за решавање проблема избеглих, прогнаних и интерно расељених лица на
територији града Сремска Митровица за период 2009-2013 година, изузимајући специфични циљ који
се односи на преквалификацију/доквалификацију ( имајући у виду економско стање у земљи, па самим
тим и у Граду, реализација тог специфичног циља практично је била нереална/немогућа, ) реализован је
вишеструко у односу на планиране параметре, те се стога може рећи, да је предходни ЛАП успешно
реализован. Локалним акционим планом, у складу са својим надлежностима и постојећим буџетским
средствима град Сремска Митровица жели да допринесе повећаној интеграцији избеглица, интерно
расељених лица и повратника у локалну заједницу, те смањењу сиромаштва, односно побољшању
социјално-економског положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника, кроз реализацију
пројеката и планова, који су представљени у специфичним циљевима Локалног акционог плана. У
досадашњим активностима препозната је воља свих заинтересованих страна за решавање предходно
наведених проблема. Заједничким ангажовањем свих релевантних актера у локалној заједници, уз
помоћ формираног Савет за управљње миграцијама и трајна решења, стварају се могућности за активно
и координирано праћење проблема ове популације и њихово решавање кроз реализацију постављених
циљева. Општи циљ, постављен Локалним акционим планом, а коме град Сремска Митровица у свом
деловању увек тежи, су једнаке шансе и могућности и једнака права свих грађана који живе на његовој
територији.
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2. ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА,
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА
У овом документу под процесом локалног акционог планирања решавања проблема избеглица,
интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији подразумевамо процес
доношења одлука о томе које промене значајне за живот избеглих, интерно расељених лица и
повратника намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског
периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих
социјалних актера у локалној заједници и планирању и реализацији Локалног акционог плана. Локални
акциони план (у даљем тексту ЛАП) за решавање проблема избегличке популације, интерно расељених
лица (у даљем тексту ИРЛ) и повратника посматрамо као резултат процеса планирања или планску
одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне
заједнице.
У оквиру овог документа, под избеглим и ИРЛ подразумевају се сва лица која су била изложена
присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на простору бивших Југословенских
република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла
статус држављана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у
току избегличког статуса.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и
повратника по основу Споразума о реадмисији настао је као резултат учешћа у Пројекту “Јачање
капацитета институцијама Републике Србије за управљање миграцијама и реинтеграцију
повратника“ (СВММ пројекат).
Општи циљ пројекта је проналажење решења на нивоу државе која ће пружити подршку Влади
Републике Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих, ИРЛ и повратника.
Пројекат финансира Европска Унија, а спроводи Међународна организација за миграције (IOM).
Корисници Пројекта су институције Владе Републике Србије које су надлежне за избегла, ИРЛ
и повратнике: Комесаријат за избеглице Републике Србије, , Министарство рада и социјалне политике,
Министарство за дијаспору, Републички завод за статистику као и друга надлежна министарства,
општинска повереништва/ повереници и општине/градови.
Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним
Националном стратегијом за решавање питања избеглих и ИРЛ и другим националним стратешким
документима од значаја за ову област. У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и
најбољих пракси, овај Пројекат узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном
нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, економске и стамбене политике.
Креирање и спровођење ЛАП-а за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника овде се
третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих
друштвених група.
Локални план акције за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника
доноси се за период од 4 година (2013-2016).
Процес израде ЛАП-а заснива се на интерактивном приступу чије су основне методолошке
карактеристике да је:

______________________________________________________________________
1.

2.

3.

Према Конвенцији УН о статусу избеглице ( 1951 ), избеглица је особа која из основаног страха да ће бити
прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због
политичког уверења, напустила је своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати.
Појам избеглица је Протоколом из 1967 год. проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или
другим облицима насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.
Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале у границама своје
државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље,
угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе. Зато што се налазе у границама своје
земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их за разлику од избеглица, не штити
Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни
правни акти у области људских права.
Детаље о осталим националним документима погледати у Поглављу: Анализа ситуације и закључака
_____________________________________________________________________________
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· Локални- спроведен у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
· Партиципативан- укључио је различите битне актере процеса друштвено
организоване подршке избеглим и ИРЛ и повратницима у локалној заједници;
· Утемељен на реалним основама, расположивим ресурсима и потребама за
унапређење положаја избеглих и ИРЛ-а и повратника;
· Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивним променама
којима се тежи;
· Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних
за доношење одлука;
· Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници;
За потребе процеса израде ЛАП, прикупљање и анализу основних података о положају и
потребама избеглих, ИРЛ и повратника у граду Сремска Митровица, коришћени су следећи
извори: резултати интервјуа са потенцијлним корисницима, закључци састанка са локалним
актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за
избеглице Републике Србије, градског повереника за избеглице, Црвеног крста, локалних
невладиних организација итд. У процесу израде овог ЛАП-а који пред избеглих и интерно
расељених лица обухвата и мере за унапређење положаја повратника, коришћени су подаци
прикупљени кроз анкету коју је спровео Комесаријат за избеглице, као и подаци IOM-a.
Процес израде плана спроведен је током августа 2012 године.

3. ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА
У циљу израде ЛАП-а за унапређење положаја избеглих и ИРЛ у граду Сремска Митровица
формиран је градски Савет за управљање миграцијама и трајна решења, који чине представници
локалне самоуправе као носиоци процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући и
повереника за избеглице, као и институције система које се на локалном нивоу баве питањима избеглих,
ИРЛ и повратника, невладине организације на локалном нивоу.
Улога Савета за управљање миграцијама била је да:
· Креира планове и конкретне мере за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника
· Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од
стране Комесаријата за избеглице и подржане од стране ИОМ-а (Међународне организације
за Миграције);
· Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему
подршке избеглим, ИРЛ и повратницима;
· Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
· Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
· Дефинише циљеве и правце развоја, као и да сарађује са различитим релевантним локалним
и републичким актерима;
· Планира праћење и оцењивање успешности примене ЛАП-а;
· Ради на писању завршног документа;
· Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде
предложена Скупштини град на усвајање.
Чланови Савета су:
.
1 Томислав Јанковић – заменик градоначелника за председника
За чланове:
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2. Богдан Ћосић – члан Градског већа
3. Василија Броцић- начелник Грдске управе за опште и заједничке послове
4. Сања Ковачевић – начелник Градске управе за привреду и предузетништво
5. Жељко Новаковић – начелник Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту животне
средине
5. Снежана Станисављевић – директор Центра за социјални рад „Сава“
6. Татјана Јованчевић – секретар Црвеног крста
7. Љиљана Јосић – представник невладиног сектора
8. Душан Врзић професор, представник избегличке популације
9. Бранислав Мијић- повереник за избеглице за секретара
Захваљујемо се свим члановима Савета за миграције и трајна решења на учешћу у процесу
планирања.
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били представници
различитих институција, организација и група, укључујући и групе потенцијалних корисника који су
повремено учествовали у консултативном процесу. Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за
избеглице Републике Србије и ИОМ пројектном тиму.

4. Сажетак-Резиме
Локални акциони план за решавање проблема избеглих, ИРЛ и повратника града Сремска
Митровица, за период 2013-2016 године, је стратешки докуменат Скупштине града Сремска Митровица
заснован на свеобухватној анализи ситуације који изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе
да побољша услове живота и могућности за интеграцију избеглих, ИРЛ и повратника у локалну
заједницу. Према подацима након спроведене анкете до 31.августа. 2012 године регистровано је 2498
избегла и 103 интерно расељених лица. Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007 године у
Сремску Митровицу се вратило 30 држављана Србије који нису имали, или су изгубили основ боравка.
Од тог броја, преко канцеларије за реадмисију враћено је осам особа, док је кроз програме
организованог повратка које је организовао IOM у Град Сремска Митровица враћено укупно 22 особе,
углавном из Немачке ( програм GARP).
Општи циљ овог документа је унапређење материјалног положаја избегличке популације, ИРЛ
и повратника кроз програме станбеног збрињавања и економског оснаживања, што ће дугорочно
посматрано допринети и побољшању демографске ситуације у овом граду.
У оквиру наведених општих циљева, овим ЛАП-ом утврђују се следећи, Специфични циљеви
овог ЛАП-а су:
Специфични циљ 1: У периоду од 2013-2016. године решити станбено питање за најмање 20
најугроженијих породица избрглих, ИРЛ и повратника кроз програм социјалног становања у
заштићеним условима.
Специфични циљ 2: У периоду од 2013 до краја 2016 године станбено збринути најмање 30
породица избеглих, ИРЛ и повратника доделом пакета грађевинског материјала за завршетак
започетих стамбених објеката или адаптацију постојећих неусловних објеката.
Специфични циљ 3: У периоду од 2013-2016. године у складу са мерама демографске
политике Града, станбено збринути најмање 30 породица избеглица, ИРЛ и повратника кроз
програм откупа кућа са окућницом.
Специфични циљ 4: У периоду од 2013-2016. године
станбено збринути
породица избеглица, ИРЛ и повразника кроз програм доделе монтажних кућа.

7
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Специфични циљ 5: У периодуод 2013-2016 године економски оснажити и осамосталити
најмање 30 породица избеглих, ИРЛ и повратника кроз програме самозашљавања, односно путем
доделе средстава за доходовне активности (повртарство, сточарство и сл.).
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника
има предвиђене аранжмане за имплементацију, праћење ( мониторинг) и оценивање успешности (
евалуација).
За реализацију ЛАП-ом утврђених задатака-циљева током периода имплементације биће
потребна средства у износу од 146.800.000,00 динара која ће делом бити обезбеђена из буџета Града, а
делом из других извора финансирања ( републичких, покрајинских, страних и домаћих донаторских
фондова).

ПОГЛАВЉЕ 1
ОПШТИ ПОДАЦИ ЗА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Град Сремска Митровица се налази на 44 степена и 58 минута северне географске ширине и 19
степени 36 минута источне географске дужине, простире се по јужном ободу Сремске лесне терасе и на
алујивалној равни реке Саве.
Град Сремска Митровица се налази на северозападу Србије, на контакту трију различитих
морфолошких целина: Сремске равнице, Мачванске равнице и фрушкогорског подбрђа. Граничи се у
Срему са општинама Румом и Шидом, и у Мачви са општином Богатић.
Површина територије града Сремска Митровица износи 76.153 км 2 и на њој живи 85.902
становника, према последњем попису, а подаци указују да је тај број око 89 000. Град чини
конурбација три насеља: Сремска Митровица, Лаћарак на левој и Мачванска Митровица на десној
обали реке Саве и 23 сеоска насеља.
На подручју града живи 85.902 становника од чага су око 3000 избегла и ИРЛ-а. У граду живи
44.038 жена и 41.864 мушкараца. Град има 34 месне заједнице, од којих је 9 у насељеном месту Сремска
Митровица, у коме живи око 30.000 становника, а остатак су сеоске месне заједнице. У Лаћарку и
Мачванској Митровици живи 15.000, а у селима 40.902 становника.
Учешће старијег становништва у укупној популацији је 15,85 %, што значи да преко 65 година
живота има 13.612 грађана, од тог броја 5.640 су мушкараци и 7.927 су жене.
Подаци показују да је становништво града у сталној тенденцији старења.
Старосна структура становништва:
Укупно:

85.902

Године старости
од 1
до 9

Од 10
До 19

Од 20
До 29

Од 30
До 39

Од 40
До 49

Од 50
До 59

од 60
до 69

од 70
до 79

од 80
до 89

90 и
више

Неп.

8560

10806

11626

11900

13662

10354

10622

6459

1204

120

594

**
На евиденцији Националне службе за запошљавање је 6576 незапослених, од тога, 3084 жене, и
3492 мушкарца.
На територији града нема нарочито нехигјенских насеља. Роми су груписани у неколико
насеља, на рубовима насељеног места Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарка, која нису
нехигјенска ( имају воду, струју, куће од тврдог материјала и др).
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Здравствена заштита становништва се реализује у Општој болници и Дому здравља Сремска
Митровица, који покрива територију целог Срема. У општој болници запослено је 160 доктора
медицине од чега 113 доктора медицине-специјалиста, у Дому здравља запослено је 37 доктора
медицине, 43 доктора медицине- специјалиста,13 доктора стоматологије и 11 доктора стоматологијеспецијалиста.
На једног лекара има 399 становника.
На територији града укупно има 9 ( матичних ) основних школа са 314 одељења и 6560 ученика.
Укупно има 7 средњих школа у којима се у 182 одељења школује 4341 ученика. Такође, у Сремској
Митровици постоји Висока школа за образовање васпитача у коју су уписани студенти са територије
целог Срема.
Школа за основно и средње образовање, за децу ометену у развоју са укупно 27 одељења има
уписано 191 ученика ( у саставу школе делује и дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица ).
У граду постоји и Дом ученика у коме је смештено 167 средњошколаца.
__________________________________________________________________________________
**Статистички подаци, самим тим и табеле које се односе на Град Сремска Митровица нису ажурирани
из разлога што Републички завод за статистику, још није доставио књиге са последњег пописа
становништва (2012) општинским/градским заводима.
Предшколска установа “Пчелица“ са својих 8 објеката збрињава 2736 малишана.
Структура становништва старијих од 15 година по образовању и полу ( попис из 2002 год.).

Мушкарци
Жене

Без
школе
4.362
3.287

1-3
разреда
1.495
1.056

4-7
разреда
10.834
6.461

Основн.
Образов.
17.261
9.314

ССС

ВСС

Висока

Неп.

30.524
13.633

2.926
1.440

3.468
1.654

1.308
514

УКУПНО: 72. 178 грађана, од чега су 37.359 жене.
У граду постоји низ културно-уметничких установа које својим активностима имају за циљ да
обогате културни садржај града.
Сремска Митровица је препознатљива по великом броју мурала, који га по својој особености
издвајају из клишеа осталих градова.
Скоро сва друштвена привредна предузећа у граду Сремска Митровица су приватизована
(углавном неуспешно, или су под стечајем. За сада у процесу приватизације се не налазе предузећа од
општег интереса ( државна, јавна и предузећа која су у саставу великих система ) .
Нека предузећа су ликвидирана, у неким је вишеструко смањен број радника, али мала и средња
предузећа заузимају све значајније месту у развоју града.
С циљем превазилажења постојећег стања, а у складу са актуелним светским привредним
кретањима локална самоуправа активно предузима низ мера и активности усмерених привлачење
домаћих, а пре свега страних инвеститора, који би улагали у град Сремска Митровица ( у ту сврху
опремљене су три индустријске зоне ) што је последњих година резултирало отварањем одређеног броја
малих и средњих предузећа.
Географски положај града, са развијеном путном мрежом, изласком на аутопут Београд –
Загреб, могућношћу речног саобраћаја, близина великих градова (Београд, Нови Сад), близина
граничних прелаза са суседним земљама (Хрватском и БиХ) требало би да град Сремска Митровица
учини атрактивном за будуће инвеститоре како домаће тако и стране.
Оно што град чини посебним су античке ископине старо Римске цивилизације, посебно
локалитет “Царска палата“, који поред специјалног природног резервата “Бара Засавица“ треба да
туристичку понуду града уздигне на највиши ниво.
Развојне карактеристике Сремске Митровице
· Врло погодан географски положај
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Добра путна мрежа
Високо квалитетна урбанистичка локација
Велики људски ресурси
Висок проценат образованог становништва
Уређене индуструјске зоне
Мала заступљеност индустријске производње

Предности Сремске Митровице
·
·
·
·
·
·
·

Град на реци
Близина међународног ауто -пута
Доступност железничког саобраћаја
Релативна близина главних(великих) градова, Београда, Новог Сада
Близина граничних прелаза са БИХ и Хрватском
Доступно грађевинско земљиште
Развијен приватни сектор

Проблеми Сремске Митровице
Поред свих набројаних предности град Сремска Митровица, као и већина градова има својих
проблема који се могу сврстати у неколико група.
1. Препреке везане за успорен процес прикључивања ЕУ, недостатак неопходних системских
закона потребних за бржи развој, успорен процес децентрализације власти и фискалне
децентрализације, скупа кредитна средства и споро увођење мера које подстичу отварање,
рад и развој малих и средњих предузећа.
2. Инфраструктурни проблеми, везани пре свега са саобраћај, канализацију, проблем
депоновања отпада и сл.
3. Недостатак детаљних регулационих планова.
4. Неповољна старосна и професионална структура становништва, негативан природни
прираштај, велик број незапослених, пораст сиромаштва, велики број избеглих и ИРЛ са
нерешеним стамбеним проблемом и немогућности решавања истог без помоћи шире
друштвене заједнице
Сремска Митровица има статус града, Скупштину града са 61 одборником, Градско веће са 11 чланова,
Градоначелника и следеће Градске управе:
- Градска управа за опште и заједничке послове,
- Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове,
- Градска управа за привреду и предузетништво,
- Градска управа за буџет и финансије,
- Градска управа за културу, спорт и омладину,
- Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине,
- Градска управа за пољопривреду ,
- Градска управа за образовање
- Стручна служба за скупштинске послове,
- Јавно правобранилаштво града,
У оквиру основних организационих јединица образоване су мање организационе целине.
Град у оквиру Градске управе има повереника за избеглице.
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ПОГЛАВЉЕ 2
ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И ПОВРАТНИЦИМА У ГРАДУ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сиромаштво избеглица и ИРЛ је вишеструко по својој природи и састоји се од материјалног
сиромаштва и различитих облика људског сиромаштва, проблемима у приступу основним људским
правима и услугама, разним правним проблемима и психосоцијалним проблемима услед друштвеног
искључења, маргинализације, дискриминације и др. Када се говори о материјном сиромаштву, процене
и истраживања која су рађена и која су коришћена у изради Стратегије за смањење сиромаштва (WFP
,CES MECON 2000) показују да је сиромаштво у наведеним категоријама дупло веће него у укупној
популацији ( око 12% људи у укупној популацији и око 25% међу избеглицама и ИРЛ је на линији или
испод линије сиромаштва у Србији ). Нагли прекид (промене) социјалног, економског и културног
контекста у ком живе ставио их је у позицију ускраћености свих врста ресурса: прихода, имовине,
друштвених мрежа и емотивне сигурности. Они се осећају као људи који нигде не припадају.
Због дугог периода ратова, политичких тензија, честих промена услова за повратак у земљу
порекла и лоше економске ситуације у региону они још увек нису у стању да донесу јасну одлуку о
својој будућности – да ли да остану у Србији или да се врате у земљу порекла.
С обзиром да је око 70% избегличке популације у Србији, на попису 2001. године одабрало
локалну интеграцију као модел окончања избеглиштва, очито је да ће подршка у процесу интеграције
избеглица представљати један од важнијих циљева наше социјалне политике.
Проблеми правне природе код избеглих и ИРЛ
Проблеми правне природе код избеглих и ИРЛ
су бројни, почевши од непотпуне
документације, немогућности прибављања документације у земљи порекла, имовинских права,
уништеној-узурпираној имовини у земљи порекла, смањеној слободи кретања, немогућност повратка у
земљу порекла, проблеми који су иницирани преузимањем држављанства Републике Србије, при чему
се решавањем правног статуса социјални и материјални положај није битно изменио. Решавање ових
проблема превазилази ресурсе на локалном нивоу.
Комесаријат за избеглице, неке НВО, СДФ ( Српски демократски форум), Група 484,
Новосадски хуманитарни центар, Групе самопомоћи међу избеглим и ИРЛ баве се овом проблематиком
и међусобно су добро повезане.
Кретање избеглих и ИРЛ на подручју града Сремска Митровица за период 1991-2012 година
Географски положај града Сремска Митровица, релативна близина граничних прелаза са
Хрватском и Босном и Херцеговином, као и близина великих-главних градова Београда и Новог Сада,
као и велики број родбинских веза ( за избеглице из БиХ ) битно је утицало да велики број избеглица
одабере град Сремску Митровицу као дестинацију за своје ново боравиште.
Број избеглица након избијања ратних дејстава на простору бивше Југославије од 1991 године
имао је узлазни тренд, да би свој максимум достигао 1998 године и износио 18.600 што је имало свој
еквивалент од 20,9 % у односу на укупан број домицилног становништва града Срем. Митровица (
88.800 ).
Коначним решавањем свог избегличког статуса, добровољном репатријацијом, локалном
интеграцијом и одласком у трећу земљу, од 1999 године тај број почиње да се смањује. Ову
констатацију најбоље одсликавају подаци са регистрације избеглица из 2001 године, када је
регистровано 13.178 лица, што је 14,8 % у односу на укупно домицилно становништво, и подаци са
регистрације 2004/5 где је регистровано 2991 лица, после кога је статус продужен за 2204 лица, а 787
лица је изгубило статус по службеној дужности. Број лица која су задржала статус избеглице износио је
2,5 % у односу на домицилно становништво.
По спроведеном анкетирању избеглих и интерно расељених лица 2012 године анкетирано је 83о
избегличких породица при чему је регистровано 2498 избеглица, od чега 315 лица је са продуженим
11
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статусом. Предпоставља се да анкетирањем није обухваћена целокупна избегличка популација и да је
број избеглица са боравиштем односно пребивалиштем на подручју Града Сремска Митровица већи од
укупно анкетом регистрованих 2498, односно да се креће око 3000.
Што се тиче интерно расељених лица са подручја Косова и Метохије, закључно са даном 01.09
.2012 анкетирано је 23 породице са укупно 103 члана.
Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007 године, у Сремску Митровицу се вратило
свега 30 држављања Србије који нису имали или су изгубили основ боравка. Од тога броја преко
канцеларије за реадмисију враћено је осам особа. Уз то, кроз програме организованог повратка које је
до 2012 године спроводио IOM, у протеклим годинама у Сремску Митровицу су враћене 22 особе,
углавном из Немачке, кроз програм GARP. С обзиром да не постоје систематски и ажурирани подаци о
овој популацији, постоји могућност да је број повратника ипак знатно већи.
Графички и табеларни прокази
Графикон: Смањење броја избеглица (са потврђеним својством) на територији града од 1998 до
2012 године
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Табеларни прикази структура избегличке популације
Табела 1. Старосна и полна структура
пол
Старост
До 1 године
Од 2 до 7 године
Од 8 до 18
Од 19 до 30
Од 31 да 60
Преко 60
УКУПНО

укупно

мушки

женски

6
86
161
220
575
208

3
68
146
218
528
279

154
307
438
1103
487

1242

2498

1256
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Графикон: Старосна и полна структура
.
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Табела 2: Образовна структура
БЕЗ
ШКОЛСКЕ
СПРЕМЕ
135 (5,40%)

ШКОЛСКА СПРЕМА
ОСНОВНА

СРЕДЊА

602( 24,09%)

1143(45,75%)

ВИША-ВИСОКА
103( 4,12%)

Напомена: Табеларним приказом образовне структуре нису обухваћени ђаци и студенти
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Графикон: Образовна структура

Без школске спреме 5,4%
Основна 24,09%
Средња 45,75%
Виша-Висока 4,12%

Поред великог броја избеглих лица која су боравила у граду Срем. Митровица, што је захтевало
у великој мери ангажовање људских и материјалних ресурса око њиховог прихвата, смештаја,
материјалне помоћи и сл. у Срем. Митровици је био стациониран један од четири прихватна центра у
Републици Србији, кроз који је прошло преко 100.000 људи, којима је требало указати примарну помоћ
( медицинску, помоћ у храни и друге видове помоћи) што је додатно оптеретило постојеће ресурсе.
С циљем сагледавања социјалне структуре избегличке популације на територији града
прикупљањем података, о овој категорији становништва дошло се до следећих података :
- Да 211 породица избегличке популације и ИРЛ нема решено стамбено питање,( 37 породица
исказало је потрербу за грађевинским материјалом ради завршетка започете градње, где би се неке од
њих, у зависнос у којој су фази са изградњом стамбеног објекта, такође могли сврстати у породице са
нерешеним стамбеним питањем)
- Да ова популација види решење својих стамбених проблема, откупом напуштених сеоских
домаћинстава, кроз Прјекат „ Социјално становање у заштићеним условима“, помоћ у грађевинском
материјалу, доделом монтажних кућа.
- Да међу избеглицама и ИРЛ има велики број незапослених, што има за последицу повећање
сиромаштва.
-Нерешено питање имовине у земљи порекла (немогућност продаје, замене и сл. )
- Да је висока старосна структура ове популације.
- Да је релативно низак ниво образовања међу овом популацијом.
- Пасивност избеглица и ИРЛ по питању интеграције у локалну средину.
С циљем помоћи избеглим и ИРЛ у смислу проналажења сеоских домаћинстава која би
евентуално била предмет купопродаје у сарадњи са шефовима месних канцеларија направљен је
каталог( и снимљене су) кућа које су на продају.
На основу прикупљених података дошло се до сазнања да око 211 домаћинстава, која су по свим
показатељима најугроженија, не могу решити своје стамбено питање у Србији без помоћи друштвене
заједнице.
Из свега предходно наведеног може се закључити да су два проблема доминантна када је у
питању избегличка популација а то су:
-нерешено стамбено питање
-проблем незапослености и повећање сиромаштва
Затварањем центра за колективни смештај избеглица, хотел “Фрушка Гора“у Лежимиру сва
избегла и интерно расељена лица су у тзв.индивидуалном смештају, било у сопственим или
изнајмљеним стамбеним објектима.
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У граду Сремска Митровица постоји више регистрована удружења избеглих и прогнаних лица.
Као последица кулминације Албанског сепаратизма од 1999 године на Косову и Метохији, на
подручју града Срем. Митровица привремено боравиште је нашло 375 интерно расељених лица.
Временом се тај број смањивао услед миграције ИРЛ ка југу Србије из опште познатих разлога
( могућност обиласка некретнина на КиМ, лакшег контакта са родбином која није избегла, преузимањем
плате које био у радном односу у јавним предузећима и сл), да би приликом регистрације ИРЛ, 2000
године регистровано 283 лица. Тренутно је на подручју општине 103 ИРЛ.

ПОГЛАВЉЕ 3
АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
Анализа ситуације у којој се решава питање положаја избеглица, ИРЛ и повратника обухвата
четири врсте квалитетних анализа:
1.
2.
3.
4.

Преглед документације релевантне за питање избеглих, ИРЛ и повратника
Анализа стања
Анализа заинтересованих страна
Анализу проблема са закључцима

1.Преглед документације о радном окружењу обухватио је неколико кључних националних
стратешких докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који регулише питања
избеглица, ИРЛ и повратника у Републици Србији, стратешка документа Града Сремска Митровица и
актуелне локалне пројекте и програме намењене избрглицама, ИРЛ и повратницима:
· Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за
период 2011-2014 година
· Национална стратегија за управљање миграцијама (2009)
· Национална стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији
(2009)
· Стратегија за смањење сиромаштва (2003)
· Национална стратегија одрживог развоја (2008)
· Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012
· Национална стратегија запошљавања 2011-2020
· Стратегија регионалног развоја 2007-2012
· Стратегија развоја пољопривреде
· Стратегија развоја социјалне заштите (2005)
· Национални план акције за децу (2004)
Актуелни законски оквир за питање избеглица је Закон о избеглицама. С обзиром на уочену
потребу да тај Закон боље прати актуелне потребе и питања избеглица, у мају 2010 године усвојен је
Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама.
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељњних лица (2002, и
ревизија март 2011 год. ) дефинише основне правце деловања- обезбеђивање услова за повратак и
локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање
положаја ове групе грађана.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и
акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица, односно локалне интеграције
повратника, којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног
положаја.
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Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника у Граду Сремска Митровица су:
- Стратегија одрживог развоја Града Сремска Митровица (2010-2020)
- Локални акциони план за младе (2010-2014)
- Локални акциони план запошљавања (2012)
- Локални акциони план за решавање проблема избеглих, прогнаних и интерно расељених лица на
територији Града Сремска Митровица за период 2009-2013 година
Програми и пројекти који су реализовани до сада у граду Сремска Митровица су следећи:
· Донација у грађевинском материјалу, за завршетак започете градње стамбених објеката у
вредности 2.500 Е плус разни алати и машине за обављање неке самосталне делатноси у
износу до 1.250 Е.
Донацију Европске Уније као извршни партнер, 2003 године спровео IRC ( International rescue
commitete- Међународни комитет спаса ). Донацију добило 56 породица.
· Донацију Владе Краљевине Холандије, 2003 године, кроз грађевински материјал у износу
од 1.200 Е, посредством CARE ( International Jugoslavija ) добило 8 породица.Укупна
вредност донација 9.600 Е.
· Донацију Министарства иностраних послова Краљевине Норвешке у 2005 години, у
грађевинском материјалу у вредности 1.200 Е, посредством Норвешког савета за избеглице
( Norvegian refugee council ) добило 30 породица. Укупна вредност донације 36.000 Е.
· Зајам Краљевине Јапана за стамбену изградњу посредством ЈЕН-а ( Јапанска хуманитарна
организација ) добило 78 породица, у укупној вредности од 33.040 УСД.
· INTER-SOS ( Италијанска хуманитерна организација ) финансирала расељавање
колективног центра за смештај избеглица хотел “ Фрушка Гора“ у Лежимиру, и то оних
лица која су се определила за приватни смештај кроз програм “ PICK-UPE“ са по 500 УСД
по домаћинству.
· Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима кроз
своје програме везане за стамбено збрињавање откупио је 42 сеоска домаћинства, 12
породица је добило пакете грађевинског материјала као помоћ започетој градњи и 8
породица је добило пакете грађевинског материјала као помоћ за побољшање услова
становања.
· За 30 породица, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу побољшан квалитет
живљења и становања, кроз пројекат „ Стамбено збрињавање избеглица“ које је 2009 и
2010 у сарадњи са Комесаријатом за избеглице реализовао Град Сремска Митровица,
средствима Владе Републике Србије.
· 24 избегличке и 3 породице интерно расељених лица, стамбено збринути, изградњом
стамбеног објекта за становање у социјално заштићеним условима, кроз програм стамбеног
збрињавања избеглица којег су 2009 године реализовали Комесаријат за избеглице, Град
Сремска Митровица, заједно са IOM-oм као носиоцем пројекта, средствима ЕУ.
· 7 породица стамбено обезбеђени кроз програм „ Откуп сеоских домаћинстава са
окућницом“ који је у 2010 години, реолизовао Град Сремска Митровива у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице, средствима UNHCR-a.
· Доделом монтажних кућа, за три породице решено станбено питање, кроз програм
стамбеног збрињавања избеглица, реализова Град Срем. Митровица са HELP-ом као
носиоцем пројекта. срествима ЕУ.
· За 36 породица, кроз помоћ у грађевинском материјалу кроз програм стамбеног
збрињавања избеглица побољшани услови живљења и становања. Пројекат 2011 године
реализовао Град Сремска Митровица са HELP-ом као носиоцем пројекта средствима ЕУ.
· HELP ( Немачка хуманитарна организација ) својим данацијама ( набавком машина,
уређаја, ресурсима за ратарску и воћарску производњу, сточним фондом ) у 2006 години,
иницирала је економску самосталност и смањење сиромаштва избегличке популације.
Донације добило 110 породица.
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· 16 породица у оквиру пројекта“ Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица“ су
корисници помоћи ( грантови изражени кроз сточни фонд, машине и уређаје, разне алате и
сл. ) за обављање неких доходовних активности.Пројекат реализован 2011 године у
сарадњи са Комесаријатом за избеглице, средствима Владе Републике Србије.
Најважнији закључци ове анализе су:
· Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица ( 2002,
ревизија март 2011) дефинише основне правце деловања- обезбеђивање услова за повратак
и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је посебно у складу с међународно
прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана, али недостаје јој
актуелизација и усклађивање са реалним стањем;
· Национална стратегија за управљање миграцијама (2009) дефинише планско и организовано
управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих кретања, и
спровођења активности које ће довести до подстицања регуларних и сузбијања
нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и интерно расељених лица,
ефикасни и ефективни прихват и одржива социо-економска реинтеграција повратникаграђана Републике Србије по основу споразума о реадмисији;
· Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009)
утврђује приоритетне области, као што су: издавање личних докумената, решавање питања
смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права, као што су
право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну заштиту итд.
Одсутство координације и размене информација о повратницима представља озбиљну
сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије, утврђивању њихових
потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог укључивања у нову средину;
· Остале наведене националне стратегије пружају начелну основу и дају смернице за
развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица
којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног
положаја;
· Локална самоуправа је отворена да заједно са осталим актерима ради на унапређењу
положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника;
· Програми и пројекти који су до сада реализовани, као и они који су у току, бавили су се
стамбеним збрињавањем и грантовима за покретање самосталног посла;
· Недовољно се користе стручни људски капацитети и недовољно искоришћавају могућности
да се средства прибаве изван локалне средине;
· Неусклађеност школског образовног система и неадекватна образовна структура за потребе
привреде, отежава економски положај ове категорије и њихово запослење;
· Искуство установа, невладиних организација и локалне самоуправе у спровођењу пројеката
отвара могућност добијања донаторских средстава која су неопходна за испуњење свих
активности Локалног акционог плана што би требало да допринесе превазилажењу
препрека као што су неповољна политичка и економска ситуација у земљи.
· На основу прикупљених података дошло се до сазнања да око 211 домаћинстава, која су по
свим показатељима најугроженија, не могу решити своје стамбено питање у Србији без
помоћи друштвене заједнице
Из свега предходно наведеног може се закључити да су два проблема доминантна када је у
питању избегличка популација а то су:
-нерешено стамбено питање
-проблем незапослености и повећање сиромаштва
Анализа стања (SWOT анализа)
Анализа стања у локалној заједници извршена је кроз идентификацију досадашњих активности
и резултата у домену подршке избеглицама, ИРЛ и повратницима
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Унутрашње снаге локалног система
- политичка воља/ заинтересованост л.с./
- самоуправљање
- стручни постојећи кадар
- техничка опремљеност
- добро успостављен систем социјалне и
здравствене заштите
- отворена/постојећа буџетска линија
- искуство у сарадњи са донаторима и
међународним партнерима
- сензибилитет домицилног становништва
-активан однос избеглих, и ИРЛ и
заинтересованост
- велики број напуштених сеоских домаћинст.

Унутрашње слабости локалног система
- лоша координација између служби по питању
пријема повратника/ недовољно прецизиране
надлежности појединачних склужби
- непостојање базе података о броју
повратника
- пасивност и неинформисаност повратника о
актуелним програмима подршке за
реинтеграцију
- лична документа и фиктивне адресе
пребивалишта
- висока стопа незапослености
- незадовољство социјално угроженог
домицилног становништва
- лоша образовна структура
- спора имплементација
- недовољна наменска буџетска средства
- недостатак личних докумената
Спољашње могућности
Спољашње препреке
- стратешки документи на националном нивоу - лоша економска ситуација
- постојање релевантне законске регулативе
- недостатак обученог кадра за аплицирање
у овој области
код различитих донатора и фондова
- опредељеност државе да помогне
- тренд вишеструких повратника
реинтеграцију
- доступност различитих донаторских
фондова за интеграцију повратника
- активан однос и заинтересованост избеглих и
интерно расељених лица
Најважнији закључци анализе стања
Главна снага Града Сремска Митровица је искуство у раду на партнерским пројектима и сарадња са
донаторима, стручан постојећи кадар и заинтересованост локалне самоуправе у изградњи социјалне
сигурности и заштите.
Слабости Града су присуство сличних проблема код једног броја домицилног становништва, лоша
координација између служби, те лоша општа економска ситуација. Што се тиче повратника по основу
Споразума о реадмисији, основни проблем је недостатак информација о броју повратника и њиховом
кретању, те генерално незаинтересованост и пасивност за програме подршке .
Спољашње могућности су чврста опредељеност државе да трајно реши проблем избеглица, ИРЛ и
повратника, те постојања бројних различитих донаторских фондова.
Спољашње препреке су лоша глобална економска ситуација и изузетно висока стопа незапослености.
3.3. Анализа заинтересованих страна
Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за
унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника у Граду Сремска Митровица које су диференциране
на крајне кориснике ЛАП-а ( различите групе избеглих, ИРЛ и повратника) и кључне партнере локалној
самоуправи у развијању и примени мера и програма.
Крајњи корисници услуга локалног акционог плана су избегла, ИРЛ и повратници која немају
решено стамбено питање, имају започету а не довршену градњу стамбених објеката, поседују стамбене
објекте неусловне за становање и кроз разне облике доходовних активности желе оснажити и
осамосталити своје домаћинство.
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Кључни партнери у локалној самоуправи ради решења проблема избеглих, ИРЛ и повратника
су:

·

·

·

·

·
·
·
·

Градска управа која обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за реализацију
подршке избеглим, ИРЛ и повратницима у локалној заједници. Осим тога, различите службе
локалне самоуправе у оквиру својих надлежности обезбеђују субвенције јавним и приватним
предузећима у циљу повећања стопе запослености код избеглих, ИРЛ и повратника, и пружају
помоћ у решавању стамбених питања; програме за покретање сопственог бизниса и пружање
бесплатне правне помоћи.
Повереништво Комесаријат за избеглице Републике Србије, обавља послове који се
односе на: утврђивање статуса избеглица, збрињавања избеглица, вођења евиденције о
избеглицама, усклађивања пружања помоћи избеглицама од стране других организација,
обезбеђивање смештаја избеглица и ИРЛ, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи
од институција UN и других међународних организација итд.
Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
помаже избеглицама у стамбеном збрињавању откупом напуштених сеоских домаћинстава,
помаже при завршетку започете градње и побољшању услова становања. Такође помаже
избеглице при добровољној репатријацији доделом повратничких пакета, организује бесплатне
„иди-види“ посете у Хрватску и на Косово и Метохију, додељује једнократне новчане помоћи и
сл.
Центар за социјални рад „ Сава“ је вишефункционална стручна установа социјалне
заштите и представља базичну установу стручног рада и услуга у социјалној заштити у којој се
непосредно или посредно задовољава већина социјално-заштитних потреба грађана и њихових
породица.
Здравствене установе пружају услуге примарне, секундарне здравствене заштите и
специјалистичке прегледе.
Образовне институције кроз своје програмске активности обухватају и пружају могућност
избеглим и ИРЛ да стекну одређено образовање .
Национална служба за запошљавање спроводи различите програме подршке
запошљавању незапослених, радно способних који активно траже посао.
Невладине организације које имају своје активности, а које се односе на хуманитарну
помоћ, обезбеђења помоћи у прибављању докумената, правне помоћи и сл.

3.4. Анализа проблема избеглих и интерно расељених лица и повратника у Граду Сремска Митровица
је показала да су њихови главни проблеми следећи:
· Нерешено стамбено питање је кључни проблем избеглих и ИРЛ на подручју града Сремска
Митровица, додатно га оптерећује статус имовине у земљи порекла (нарочито у Хрватској )
који још увек није решен. Лица са подручја Босне и Херцеговине успела су да остваре своје
станарско право и поврате имовину али уколико није у питању приватна, која је махом
уништена. Лица са подручја Хрватске нису успела да поврате своје станарско право, а
приватна имовина је углавном уништена или са великим степеном оштећења. Њихово
учешће у процесу обнове своје приватне имовине на подручју Хрватске било је веома мало,
обзиром да су услови тих програма били у супротности са њиховим опредељењима (
одрицање од избегличког статуса и трајни повратак у Хрватску ).
Што се тиче повратника, велики број њих такође нема решено стамбено питање. Један део те
популације је, уколико је тада имао решено стамбено питање, пред одлазак у иностранство
отуђио, односно продао своју непокретност.С обзиром да је већина повратника са територије
Града Сремска Митровица ромске народности, проблем са смештајем је увећан вишечланим
и вишегенерацијским породицама које живе у неусловним просторима.
· Висок степен незапослености избеглих и ИРЛ и повратника у локалној заједници који нису
били обухваћени до сада ни једним пројектом Националне службе за запошљавање за
преквалификацију,
самозапошљавање.
Због
ниског
степена
оброзовања
и
неквалификованости овој популацији је веома тешко да нађе стално запослење, па се
великим делом издржавају радећи слабо плаћене и нередовне сезонске послове или послове
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„на црно“, што даље води повећању степена сиромаштва. Део ове поулације такође има
административних потешкоћа у прибављању доказа о стеченој квалификацији у матичним
земљама, као и доказа о оствареном радном стажу или праву на пензију. У повратничким
домачинствима, у највећем броју случајева ниједан од чланова домаћинства није формално
запослен, а на црно ради тек неколицина, што такође води повећању ризика од социјалне
искључености.
Висок степен сиромаштва међу избеглим, ИРЛ и повратницима је логична последица
околности под којима живе ( недостатак материјалних средстава, трошкови везаних за закуп
стана, школовање деце и сл. ).
Недовољни и неодговарајући социјално материјални подстицаји за интеграцију избеглих,
ИРЛ и повратника услед недостатка адекватних програма, као и још увек присутних утицаја
рата -посттрауматски ратни синдром, затвореност у тзв. неформалне групе (дружење са
мештанима из истог села, регије из земље из које су избегли).
Пасивност избеглих и ИРЛ која се огледа пре свега у недовољној активности избеглица и
ИРЛ у циљу побољшаоња сопственог положаја.
Не поседовање потребних личних докумената. Великом броју избеглих, ИРЛ и повратника
основни проблем чини остваривање права на лична докемента (држављанство и
пребивалиште) у Републици Србији, због администрастивних и финансијских потешкоћа у
прибављању докумената потребних за подношење захтева за пријем у држављанство и
након трога за издавање личне карте.Велики део избегличке популације је управо због овога
искључен из система социјалне заштите Републике Србије (право на материјајално
обезбеђење породице, туђа нега и помоћ, дечији додатак, родитељски додатак и др.). Такође
је присутан и део избегличке популације који се још увек није определио за интеграцију и
прихватања држављанства Републике Србије из страха да би то била препрека у остваривању
или решавању до сада нерешених права у матичним зенљама ( имовинска права, права на
пензију, упис радног стажа и др. ). Одређени број повратничке популације такође нема чврту
одлуку за реинтеграцију ( вишеструки повратници ), што успорава и отежава њихова права у
оквиру реинтеграције.
Приступ здравственој и социјалној заштит: према Закону о здравственој заштити избегла и
интерно расељена лица имају потпуно иста права коа и домицилно становништво. Међутим,
у овој области евидентни су велики проблеми у остваривању овог права, због нерешеног
статуса већег броја избеглих лица, којима током пописа избеглица 2004/5 год. статус
избеглице није потврђен или се нису на овај попис одазвали. Ова лица су или у поступлу за
добијање држављанства Републике Србије или још увек нису поднела захтев за добијање
истог, немају у Републици Србији ни боравиште ни пребивалиште, те немају право на
здравствену заштиту ни по једном основу. Међу овим лицима је велики број старих и
болесних лица, која због неукости и болести веома тешко превазилазе административне
препреке да би ово право остварили. Надовољна брига о сопственом здрављу код избеглица
и ИРЛ је пратилац њиховог живота. Евидентирају се и појаве посттрауматског ратног
синдрома код избеглица и ИРЛ. Проблеми повратника по реадмисији у области приступа
здравственој и социјалној заштити огледају се кроз непоседовање здравствене књижице (
због незаинтересованости) као и личне медецинске документације( хронични болесници,
деца ).
Честе миграције ове популације без евидентирања у бази података.

Закључци:
- Велики број избеглица интегрисао се до сада на територији града Сремска Митровица,
(сопственим средствима, или уз помоћ одређених донатора) међутим према показатељима
након спроведених анкета међу избегличком популацијом око 211 породица још увек није
решило своје стамбено питање. Досадашњом динамиком решавања стамбеног проблема
избеглица, односно оним што је до сада урађено по овом питању (посредством разних
фондација, Покрајинским фондом ..) решен је одређени део стамбених питања ове популације.
И даље остаје присутан проблем нерешеног одговарајућег смештаја за велики број породица
избеглица, ИРЛ и повратника.
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- Непостојање одговарајућих програма, који би применом разних субвенција смањили
степен сиромаштва међу избеглим и ИРЛ-а.
- Недостатак развојних програма, којима би се уз активну популациону политику на
нивоу државе, привредни и социјални развој приближио домаћинству, пре свега породицама
чији су чланови млађе старосне доби и који располажу могућностима за бављење производњом
и у пољопривреди и ван пољопривреде.
-- Здравствена заштита је обезбеђена само делу избегличке популације, што други део
исте ставља у неравноправни положај.
- Честе миграције избеглих, ИРЛ и повратника без евидентирања нових адреса
боравишта имају за последици отежано проналажење тих лица, као и немогућност правног
саобраћаја.

Препоруке за будуће планирање унапређења положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника
·

·
·
·
·
·

Покренути иницијативу за већа финансијска издвајања из Републичког и Покрајинског
фонда за решавање стамбеног питања избеглица, ИРЛ и повратника. За решавање овог
питања постоји више начина: изградња стамбених јединица са више станова (социјално
становање у заштићеним условима), додела монтажних кућа, откуп напуштених сеоских
домаћинстава, помоћ у грађевинском материјалу за завршетак започете градње или
адаптацију постојећег објекта, чиме би се дугорочно гледано допринело побољшању
демографске ситуације у Сремском Митровици. Кроз овакву активну локалну популациону
политику,допринело би се решавању проблема депопулисања градова и општина.
Идентификовати сопствене ресурсе који се могу усмерити у решавање проблема избеглих,
ИРЛ-а и повратника.
Умрежавање и ефикаснија сарадња локалне самоуправе и свих кључних актера значајних за
решавање проблема избеглих и ИРЛ, уз коришћење свих стручних људских ресурса и
досадашњег искуства различитих институција и организација.
Повећати запошљавање преквалификацијом радно способног становништва избегличке и
повратничке популације за дефицитарна занимања и познате послодавце.
Обезбедити квалитетне едукативне програме за самозапошљавање
Регулисати здравствену заштиту за сва избегла, ИРЛ-а и повратнике.

ПОГЛАВЉЕ 4
Приоритетне групе
Крајни корисници ЛАП-а за решавање проблема избеглих, ИРЛ и повратника су :
- 211 породица које немају решено станбено питање, 137 породица са започетим а не довршеним
стамбеним објектима и стамбеним објектима неусловним за становање и 369 породица које кроз разне
форме доходовних активности желе побољшати свој економско-социјални положај.
На бази критеријума који су пре свега базирани на видљивости и распрострањености проблема
циљне групе, бројности циљне групе,
незапослености и материјалном сиромаштву, степену
угрожености циљне групе, овај ЛАП ће бити примарно усмерен на следеће:
- Породице избеглих, ИРЛ-а и повратника која немају решено станбено питање, или немају условно
становање( приоритет ће имати социјајално угрожене вишечлане породице без прихода).
- Избеглице, ИРЛ-а и повратници која уз помоћ друштвене заједнице желе започети неки приватни
бизнис-самозапошљавање
- Старије особе који нису остварили права из радног односа и немају никаква примања
- Једнородитељске породице
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- Породице са децом са сметњама у развоју или чланом домаћинства који је особа са инвалидитетом
- избегли, ИРЛ и повратници жртве насиља
Критеријуми за избор приоритетних група међу избеглим, ИРЛ и повратницима су:
·
·
·
·
·
·
·

Материјални и здравствени статус породица – степен угрожености
Бројност породице као приоритет
Видљивост/невидљивост циљне групе и њеног проблема
Ресурси ликалне заједнице-којима располаже и овлашћења која има
Активан приступ- спремност корисничке групе на активизам и самоорганизовање
Избеглице, ИРЛ и повратници које немају решено стамбено питање
Избеглице, ИРЛ и повратници који имају тешкоће правне природе ( нпр. нерешено питање
личних докуманата ) и недовољан приступ информацијама

ПОГЛАВЉЕ 5
Општи и специфични циљеви
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба избеглих,
ИРЛ и повратника у Сремској Митровици, а у складу са националним стратешким опредељенима,
дефинисан је општи циљ којег је реално могуће остварити у периоду2013-2016 година и то путем
систематских и одрживих програма.
Општи циљ: је унапређење материјалног положаја и животног стандарда избегличке
популације, ИРЛ и повратника кроз програме станбеног збрињавања и економског оснаживања, што ће
дугороћно посматрано допринети и побољшању демографске ситуације у овом граду.
Из овако постављеног општег циља формулисани су следећи оперативни-специфични
циљеви:
Специфични циљ 1: У периоду 2013-2016 године решити станбено питање за најмање 20
најугроженијих породица избеглих, ИРЛ и повратника кроз програм социјалног становања у
заштићеним условима.
Специфични циљ 2: У периоду 2013-2016 године станбено збринути најмање 30 породица избеглих,
ИРЛ и повратника доделом пакета грађевинског материјала за завршетак започетих астамбених објеката
или адаптацију постојећих неусловних објеката.
Специфични циљ 3: У периоду 2013-2016 године у складу са мерама демографске политике Града,
стамбено збринути најмање 30 породица избеглих, ИРЛ и повратника кроз програм откупа кућа са
окућницом.
Специфични циљ 4: У периоду 2013-2016 године станбено збринути најмање 10 породица избеглих,
ИРЛ и повратника кроз програме доделе монтажних кућа.
Специфичан циљ 5: У периоду 2013-2016 година економски оснажити и осамосталити најмање 30
породица избеглих, ИРЛ и повратника кроз програме самозапошљавања, односно путем доделе
средстава за доходовне активности ( сточарство, повртарство, занатаство и сл.)
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ПОГЛАВЉЕ 7
ресурси - буџет
Средства за реализацију овог ЛАП-а обезбеђиваће се из различитих извора:
делом из буџета локалне самоуправе, на тај начин што ће обезбедити комунално грађевинско земљиште
са уређеном инфра структуром; делом из донаторских буџета односно помоћу пројеката који ће се
развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора
(различити национални и донаторски фондови).
Поступајући у складу са донетим националним стратегијама очекује се финансијска помоћ
ресорних министарстава у реализацији активности ЛАП-а. Процењује се да је буџет за 2013 годуну
оквирно 5.000.000,00 динара, док ће се израда детаљног годишњег буџета за наредни период радити за
сваку годину посебно, односно за сваки од специфичних задатака који су идентификовани.
У приступу реализације овог ЛАП-а полазиће се од идентификовања и коришћења свих већ
постојећих ресурса у локалној заједници ( људски и матертијалних), а инсистираће се и на већој
самоорганизованости и учешћу ресорних министарстава у реализацији активности
ЛАП-а.

ПОГЛАВЉЕ 8
АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и
повратника у Сремској Митровици обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које ће
осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:
1. Структуре за управљање процесом примене ЛАП
2. Структуре које се оперативне и примењују ЛАП
Структуре за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања, преставља Савет за
управљање и трајна решења. Савет за миграције, ће као део свог будућег рада, направити План
управљања применом ЛАП-а.
Савет за управљање миграцијама и трајна решења, као управљачка структура има следеће
задатке:
·
·
·
·
·
·

У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а;
Именује локалне тимове за управљање пројектима које настају као резултат
операционализације ЛАП-а;
Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми
за сваког актера-учесника у процесу решавања проблема избеглих, интерно расељених
лица и повратника;
Одржава контакте са свим учесницима у реалкизацији ЛАП-а;
Управља процесом праћења ( мониторинг) и оцењивања успешности (евалуација) ЛАПа;
Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоучправи.

Оперативну структуру за примену овог ЛАП-а чиниће институције, организације и тимови
формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП-а. У складу са
ЛАП-ом биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној
заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и
транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне
извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада.
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Оперативна структура за примену ЛАП-а има следеће задатке и одговорности:
· Реализација ЛАП-а;
· Непосредна комуникација са корисницима услуга које се обезбеђују ЛАП-ом;
· Редовно достављање извештаја координатору Савета за миграције и трајна решења о
свим активностима на спровођењу ЛАП-а;
· Ућешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за
спровођење задатака ЛАП-а;
· Унапређење процеса примене ЛАП-а у складу са сугестијама и препорукама
управљачке структуре.
Цени се да ће носиоци програма, пројеката и активности ЛАП-а бити у првом реду следеће
институције:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Локална самоуправа
Центар за соц. рад „Сава“
Дирекција за изградњу града Сремска Митровица
Национална служба за запошљавање
НВО које се баве проблемима избеглих и ИРЛ
Образовне установе,
Повереник за избеглице

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме комуникације, пратиће
успешност размене информација и ефикасности комуникације у односу на очекиване резултате примене
ЛАП-а. План комуникација управљачке и оперативне структуре уредиће време и начин размене
информација и предузимање одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2013 године припремиће Савет за
управљање миграцијама и трајна решења уз активне консултације са оперативним структурама. По
потреби Савет ће формирати и одговарајуће радне тимове.
Механизми праћења, оцењивања успешности примене ЛАП-а и доношење евентуалних
корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности ( планом мониторинга и
евалуације)

ПОГЛАВЉЕ 9
Праћење и оцена успешности
Ø Циљ праћења и оцене успешности (мониторинг и евалуација) ЛАП-а је да се систематично
прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП-а, ради
предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
Ø Временски оквир: Мониторинг ( као систематски процес прикупљања података ) спроводи се
континуирано и дугорочно за период 2013-2016. Евалуација ( као анализа података и доношење
оцене о успешности) вршиће се периодично- једном годишње. Финална евалуација обавиће се
на крају 2016 године.
Ø Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање реализације активности-задатака и специфичних циљева.
Ø Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП-а ће бити
следећи:
1. Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;
2. Структура корисника услуга и мера програма;
3. Ниво укључености различитих актера у пружању услуга избеглим, ИРЛ и
повратницима;
4. Обим финансијских средстава издвојен за услуге избеглих, ИРЛ и повратницима;
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5. Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглих, ИРЛ и повратника (
буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори ) .
Ø Процесни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП ће бити следећи:
1. Број решених стамбених питања избеглих, ИРЛ и повратника, (обезбеђених
станова), број купљених сеоских домаћинстава, број корисника који су добили
средства за побољшање услова становања.
2. Број и врста испоручених грантова за економско оснаживање и осамостаљивање и
број укључених учесника
Ø Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: интервју са корисницима,
(упитници, разговори), анкете, извештаји и др.
Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговоран за праћење и
оцењивање успешности рада на примени ЛАП-а вршиће мониторинг и евалуацију.Тим за
мониторинг и евалуацију чине представници – стручна лица из локалних институција и
организација које се непосредно или посредно баве питањима избеглих и ИРЛ, као и представници
корисничких група овог ЛАП-а. Савет ће својим планом рада дефинисати начин организовања
мониторинга и евалуације ЛАП-а.
Члан 2.
Права из претходног члана, односе се
на:

234.

- једнократну помоћ
- опрему корисника за смештај у установу
социјалне заштите и другу породицу,

На основу чл. 20. став 4. и чл. 209.
Закона о социjaлној заштити ("Сл гласник
Републике Србије" бр. 24/2011), и члана 35.
тачка 7. Статута града Сремска Митровица
("Сл. лист града Сремска Митровица" бр
13/2012) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 16.11.2012. године, донела
је

- дневни боравак деце, омладине и одраслих
лица ометених у психичком
развоју ,
- привремени смештај у Прихватилиште и
Прихватну станицу,
- помоћ у кући,
- саветовалиште за брак и породицу,
- становање уз подршку за младе који се
осамостаљују,

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

- дневни центар за децу и младе
поремећајем у понашању и сукобу са

са

законом.

Члан 1.

- надокнаду трошкова превоза и исхране деце и
омладине ометене у развоју,

Овом Одлуком утврђују се ближи
услови и начин остваривања права по Закону о
социјалној заштити, за која се средства
обезбеђују у буџету града Сремска Митровица.

- социјално становање у заштићеним условима,
- бесплатан превоз грађана старијих од 65
година,
војних
инвалида,
цивилних
инвалида рата и слепих лица и њихових
пратилаца.
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II ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У
УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 3.
Право на једнократну помоћ, обезбеђује
се лицу (односно његовој породици) које се
изненада или тренутно нађе у стању социјалне
потребе.
Једнократна помоћ може бити новчана
или у натури.

Члан 9.
Опрема корисника за смештај у
установу социјалне заштите или другу
породицу обухвата: одећу, обућу и трошкове
превоза корисника до установе, односно
породице.

Члан 4.
Право на опрему из претходног става
има лице које се упућује на смештај у установу
социјалне заштите, или другу породицу, а ту
опрему не може сам обезбедити, нити му је
могу обезбедити сродници који су, према
прописима о браку и породичним односима,
дужни да учествују у његовом издржавању.

Сматра се да се лице, односно његова
породица, налази у стању социјалне потребе, у
следећим случајевима:
- ако нема прихода ,
- ако приходи лица, односно његове породице
не прелазе просечну зараду по запосленом у
Граду , у месецу који претходи месецу у коме се
врши исплата једнократне помоћи.

Члан 10.
Врсту и количину опреме из претходног
члана утврђује Центар, у зависности од потребе
корисника.

Члан 5.
Једнократна помоћ не може бити већа
од просечне зараде по запосленом остварене у
граду Сремска Митровица, у месецу који
претходи месецу у коме се врши исплата.

III ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА
ОМЕТЕНИХ У ПСИХИЧКОМ РАЗВОЈУ

Члан 6.

Члан 11.

Једнократна помоћ може се исплатити
једном или више пута у току године, у
зависности од стања у коме се лице или његова
породица налазе.

Право на Дневни боравак имају деца и
омладина умерено и теже ометена у психичком
развоју, којима се, у складу са њиховим
способностима, склоностима и испољеном
интересу, обезбеђује дневни боравак, васпитнообразовне,
радне,
културно-забавне
и
рекреативне активности.

Члан 7.
Право на једнократна помоћ, остварује
се на основу поднетог захтева.
Захтев из претходног става, подноси се
Центру за социјални рад "Сава" у Сремској
Митровици ( у даљем тексту : Центар), заједно
са осталом документацијом, која је по оцени
Центра, неопходна за решавање поднетог
захтева.

Право на Дневни боравак имају и
одрасла умерено и теже ментално недовољно
развијена лица.
Дневни боравак лица из става 1. и 2.
овог члана, организује се у Школи за основно и
средње образовање "Радивој Поповић" у
Сремској Митровици.

Члан 8.
Висину једнократне помоћи утврђује
Центар, ценећи тренутну ситуацију у којој се
подносилац захтева налази.

Члан 12.
Право на Дневни боравак остварује се
на основу поднетог захтева.
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V ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 17.

Поступак за остваривање права на
Дневни боравак може се покренути и по
службеној дужности.

Право на помоћ у кући обезбеђује се
старим и изнемоглим , хронично оболелим и
другим лицима која нису у стању да се сама о
себи старају, на подручју града Сремска
Митровица.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних послова , као што су:
-одржавање личне хигијене,
-одржавање хигијене стана,
-набавка намирница и припрема хране,
-помоћ при узимању хране и храњење,
-набавка лекова, плаћање рачуна,
предаја поште и
-друге услуге на захтев корисника.

Члан 13.
О корисницима Дневног боравка брине
једна медицинска сестра.

IV ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У
ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ
СТАНИЦУ
Члан 14.

Члан 18.
Лица која се нађу у скитњи
просјачењу, или неким другим околностима
којима је хитно потребан прихват
краткотрајни смештај, збрињавају се
прихватној станици.

и
у
и
у

Послове помоћи у кући обавља Служба
помоћи у кући, при Центру за социјални рад.

Прихватна станица обезбеђује смештај,
исхрану, примену здравствено- хигијенских
мера, утврђивање идентитета и пребивалишта и
сачињавање налаза о њиховом стању и
понашању, с циљем да се што пре врате у
породицу или дом у коме су били.

VI САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И
ПОРОДИЦУ
Члан 19.
Саветовалиште за брак и породицу је
институционални оквир у коме ће се кроз
системски приступ и саветодавно - терапијски
рад, препознати промене у функционисању
савремене породице и сходно томе, обликовати
друштвени одговор на растуће проблеме.

У случају нужности темељитијег
опсервационо-дијагностичког третмана, упућују
се у Прихватилиште.
Члан 15.

Члан 20.
Лица са поремећајем у друштвеном
понашању и остала лица које упути надлежни
Центар, привремено и целовито се збрињавају у
Прихватилишту.

Саветовалиште за брак и породицу у домену
саветовања и терапије:
1. Заинтересованим грађанима пружа основне
информације о саветодавно- терапијском
раду Саветовалишта, процењује њихове
потребе, индикације за третман у
Саветовалишту, прихвата у третман или их
упућује на друге одговарајуће службе или
институције.

Након
споведеног
опсервационодијагностичког третмана, за њих се утврђује
одговарајући облик трајног збрињавања.
Члан 16.

2. Обавља
непосредан
саветодавнотерапијски рад са појединцима, паровима и
породицама са проблемима брачног и
породичног живљења у свим фазама
животног циклуса породице.

Градски орган управе надлежан за
послове социјалне заштите, закључује са
Прихватилиштем и Прихватном станицом,
уговоре о привременом смештају.
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- младе особе узраста од 15 до 18 година, које
немају могућност да и даље живе у биолошким
или сродничким породицама, као алтернатива
смештају у установу социјалне заштите или у
хранитељску породицу.

4. Води евиденцију и документацију о
саветодавно-терапијском
раду
са
клијентима.

Члан 24.

5. Прати и усавршава праксу саветодавно терапијског рада са клијентима у оквиру
системске породичне терапије.

О праву на смештај у објекту за
становање уз подршку за младе који се
осамостаљују, решењем одлучује Центар, по
службеној дужности, на основу налаза и
стручног мишљења водитеља случаја и
извештаја саветника за осамостаљивање.
Корисници ће, на основу решења о
смештају у овај објекат, са Центром закључити
уговор о међусобним правима и обавезама.

Члан 21.
Поред
материјалних
трошкова
Саветовалишта, из градског буџета финансирају
се и плате:
- дипломираног психолога и

Члан 25.

- дипломираног социјалног радника.

Са младима смештеним у објекат
становање уз подршку за младе који
осамостаљују, ради, и за самосталан живот
постепено
припрема,
саветник
осамостаљивање.

VII СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА
МЛАДЕ КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ

за
се
их
за

Члан 26.

Члан 22.

Средства за трошкове становања
(уобичајене режијске трошкове за стан те
квадратуре) и инвестиционо одржавање стана,
обезбеђују се у буџету Града.

Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују је привремено становање деце и
омладине без родитељског старања, у стану
предвиђеном за ову намену, под сталним
надзором Центра.

Члан 27.

Члан 23.

Уколико у неком периоду,
нема
корисника са сопствене територије, град
Сремска Митровица може понудити смештај
деци и омладини без родитељског старања из
општина у окружењу.
Односи из става 1. овог члана, ближе се
уређују уговором.

Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују првенствено обезбеђује помоћ
младим пунолетним особама, које по престанку
смештаја у установи социјалне заштите или
хранитељској породици, не могу да се врате у
биолошку или сродничку породицу, нити су у
могућности да у том тренутку започну
самосталан живот, али је извесно да ће уз
одговарајућу припрему и подршку, у догледно
време, моћи да живе самостално.
Ову услугу могу користити и:

VIII ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ
У ПОНАШАЊУ И СУКОБУ СА ЗАКОНОМ

особе узраста од 15 до 18 година, на смештају у
установи социјалне заштите или хранитељској
породици, за које се, с обзиром на започето
школовање односно радно оспособљавање и
личне потенцијале, може очекивати да ће се уз
подршку, оспособити за самосталан живот пре
или непосредно по стеченом пунолетству.

Члан 28.
Дневни центар за децу и младе са
поремећајем у понашању и сукобу са законом (у
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даљем тексту: Дневни центар) обезбеђује
корисницима редовну (сваког радног дана, у
времену
од
8,00
до
20,00
часова)
психосоцијалну едукацију, индивидуално и
групно
саветовање,
помоћ
у
учењу,
професионалну оријентацију и рекреационе и
културно
забавне
активности,
као
и
континуиран рад са родитељима и ужом
породицом, у циљу ресоцијализације и
интеграције у локалну средину.

Корисници Дневног боравка, (и њихов
пратилац) имају право на надокнаду трошкова
превоза у висини стварних трошкова цене карте
у јавном саобраћају.

Члан 29.

Члан 34.

Рад Дневног центра организоваће се у
просторијама Црвеног крста, површине 120 м2,
у улици Арсенија Чарнојевића бр 17.

Корисницима
Дневног
боравка
обезбеђују се доручак и ручак, а ученицима
ШОСО "Радивој Поповић", један оброк дневно,
током школске године.

IX НАДОКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
И ИСХРАНЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Члан 33.

Члан 30.

Цене оброка, на предлог школе "Радивој
Поповић", утврђује надлежна градска управа, у
складу са нормативима предвиђеним прописима
о ученичком стандарду.

Потписивањем уговора о сарадњи са
организацијом задуженом за реализацију
Дневног центра, (средствима UNDP преко
Фонда
за
социјалне
иновације
при
Министарству рада и социјалне политике и
Града Сремска Митровица) формира се мрежа
установа значајних за решавање проблема деце
и младих са поремећајем у понашању: Центра
за социјални рад, Суда, Тужилаштва,
Националне службе за запошљавање, основних
и средњих школа и Високе школе за струковне
студије васпитача, из чијих ће се редова
регрутовати волонтери за помоћ у обучавање
деце и адолесцената вештини учења.

Х СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 35.
Социјално становање у заштићеним
условима је обезбеђивање смештаја за
социјално угрожене избеглице и интерно
расељена лица и породице, као и социјално
угрожена лица и породице из локалне
заједнице, који се организује на подручју града
Сремска Митровица, у посебном, за то
предвиђеном објекту, који се налази у
стамбеном насељу "Марко Перичин Каењар", у
улици Марсилијевој бр 20 б, и састоји се из 34
стамбене јединице и заједничких просторија. (у
даљем тексту: објекат за социјално становање у
заштићеним условима).

Члан 31.
О праву деце и младих са поремећајем у
понашању на коришћење услуга Дневног
центра, одлучује стручни тим Центра за
социјални рад.
Децу и младе у сукобу са законом, у
Дневни центар упућује јавни тужилац или
судија за малолетнике.

Члан 36.
Објектом за социјално становање у
заштићеним условима управља Центар за
социјални рад и одговоран је за његово
наменско коришћење.

Члан 32.
У буџету града Сремска Митровица,
обезбеђују се средства за плату једног
дипломираног
психолога
и
материјалне
трошкове Дневног центра.

Центар обезбеђује услуге социјалног
радника, психолога и администрације .
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Корисници су и домаћин
социјалног становања и чланови
породице.

Члан 37.
Трошкови редовног одржавања објекта
за социјално становање у заштићеним
условима, финансирају се из буџета града
Сремска Митровица.

објекта
његове

Члан 40.
Домаћин објекта за социјално становање
је радно способно лице, члан социјално
угрожене породице избеглица или интерно
расељених лица, или породице са подручја
града, исте категорије.
Домаћин се бира по истом поступку као
и остали корисници објекта за социјално
становање у заштићеним условима, и његов рад
контролише Центар за социјални рад.

Члан 38.
Корисници стамбених јединица, не
могу стећи право својине на стамбеним
јединицама које користе.
Намена објекта за социјално становање
у заштићеним условима не може се мењати, све
док постоји стање социјалне потребе корисника.
Уколико престане ова потреба, Град може
променити намену објекта, али се он може
користити искључиво за потребе социјалне
заштите.
Члан 39.

Члан 41.
Права и обавезе домаћина, регулишу се
уговором, који закључује са Центром за
социјални рад.

Право на смештај у објектима
социјалног становања у заштићеним условима
имају социјално угрожене избеглице и интерно
расељена лица и породице из колективних
центара или неадекватног приватног смештаја,
као и социјално угрожена лица и породице са
подручја града Сремска Митровица, који су
стамбено угрожени и имају приходе до
двоструког нивоа социјалне сигурности :

Члан 42.
Први избор корисника и домаћина
објекта, на основу посебног Правилника који је
усвојила, а којим се регулише поступак, услови
и критеријуми избора, обавила је Комисија
састављена од представника града Сремска
Митровица,
UNHCR-a,
Комесаријата
за
избеглице Републике Србије, Центра за
социјални рад "Сава" и Међународне
организације за миграције.
Сваки следећи избор обавља Комисија
коју именује Градоначелник града Сремска
Митровица, на период од 4 године. Комисија
има председника, 5 чланова и 5 заменика и
састављена је од представника Центра за
социјални рад и Градске управе.
Комисија за избор корисника и
домаћина објекта за социјално становање у
заштићеним условима, обавља следеће послове:
- на предлог Центра за социјални рад,
расписује Оглас за доделу на коришћење
слободног стана и објављује га на огласној
табли Центра и Градске управе,
- разматра поднете пријаве,
- утврђује
предлог листе корисника и
објављује га на огласној табли Центра и
Градске управе,
- разматра приспеле приговоре на предлог
листе,
- утврђује коначну листу и објављује је на
огласној табли Центра и Градске управе,

1. социјално угрожена лица и породице
које због физичких или менталних болести,
хроничне болести или инвалидитета члана
породице, не могу да обезбеде нормалне услове
за живот,
2. самохрани родитељи,
3. стара лица - самци и парови, способни
да живе самостално,
4. друге угрожене категорије (жртве
насиља, и сл)
.
Стамбено
угроженим, сматра
се
појединац и породица који нема стан или
породичну стамбену зграду на територији
Републике Србије у својини или сусвојини, да
не користи друштвени или државни стан по
основу закупа, да нема могућности да реши
стамбено питање на други начин и да не
испуњава услове за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу.
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- предлаже Центру закључење уговора са
корисницима, утврђеним коначном
листом.
Листа корисника утврђује се на основу
следећих критеријума:
1. социо-економска угроженост
- без прихода
20 бодова
- за приход до нивоа социјалне
сигурности
15 бодова
- за приход до висине двоструког новоа
социјалне сигурности
10 бодова
2. године старости
10 бодова
за
једночлано или
двочлано
домаћинство старих лица (жене са навршених
60, а мушкарци са 65 година), способних да
живе самостално
3. породично домаћинство самохраног
родитеља
20 бодова
(самохраним родитељем сматра се
родитељ који са децом рођеном у браку или ван
брака живи у непотпуној породици, јер је други
родитељ преминуо, непознат, или му је
непознато пребивалиште односно боравиште
дуже од 6 месеци, а очигледно је напустио дете,
и када други родитељ не учествује у
издржавању деце.)
4. инвалидност и телесно оштећење
пунолетног члана домаћинства
- телесно оштећење 80-100% 20 бодова
- телесно оштећење 50-80% 15 бодова
- телесно оштећење до 50% 10 бодова
5. телесна инвалидност (ометеност у
развоју) малолетног
40 бодова
6. тешка хронична болест члана
породице
20 бодова
(малигна обољења, бронхијална и
срчана астма, тешка опструктивна обољења
плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца,
декомпензована
срчана
обољења,
трансплантација
срца,
цереброваскуларни
инсулт, епилепсија, теже душевне болести,
прогресивне нервно мишичне болести, парезе и
парализе,
хемофилија, инсулин
зависни
дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције
на дијализама, системске аутоимуне болести,
хив и остеомијелитиси).
7. жртве породичног насиља 20 бодова
8. породице са децом на редовном
школовању
- 5 бодова по ученику или студенту
9. број чланова породичног домаћинства
максимал.
- 5 бодова по члану
20 бодова
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10. стамбена угроженост (непостојање
основних
услова
становања-водоводних,
санитарних, електро инсталација...)до 50 бодова
Прва слободна стамбена јединица биће
опредељена за ургентно збрињавање жртава
породичног насиља.
Члан 43.
Корисници ће, са Центром за социјални
рад, закључити уговор о међусобним правима и
обавезама.
Члан 44.
Кориснику
престаје
право
на
коришћење објекта социјалног становања у
заштићеним условима у случају:
- кад испуни услове за неки други облик
социјалне заштите,
- ако дође до промене у његовом
породичном, радно правном и имовинско
правном статусу, која је од утицаја на
његово право на коришћење објекта
социјалног становања у заштићеним
условима ( у случају развода брака
корисника, Центар закључује нови уговор
са супружником који је преузео обавезу
старања о деци),
- ако ненаменски користи простор и опрему,
- ако својим понашањем ремети утврђени
кућни ред и тиме омета друге кориснике у
несметаном коришћењу смештаја,
- смрћу корисника или члана породичног
домаћинства (осим у случају кад по оцени
Центра за социјални рад постоје услови да
се закључи нови уговор о коришћењу, са
једним од чланова тог породичног
домаћинства).
Члан 45.
Средства за живот корисника који
немају приходе или имају приход мањи од
нивоа социјалне сигурности утврђене законом,
обезбеђују се у износу и под условима
утврђеним Законом о социјалној заштити - за
држављане Републике Србије из буџета
Министарства, а за избеглице, из буџета
Комесаријата.
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лист града Сремска Митровица" бр 4/08, 11/09,
4/10 и 6/10).

XI БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ГРАЂАНА
СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА, ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА
РАТА И СЛЕПИХ ЛИЦА И ЊИХОВИХ
ПРАТИЛАЦА

Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Сремска Митровица".

Члан 46.
Грађани старији од 65 година, могу
остварити право на бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају, на
територији града Сремска Митровица.
Обим остваривања права на бесплатну
вожњу грађана старијих од 65 година, зависиће
од расположивих средстава у градском буџету.
Релације за бесплатну вожњу ових лица,
једном годишње, после усвајања Одлуке о
буџету града, утврђиваће Градоначелник.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 55-3/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Члан 47.
Милан Ковачевић,с.р.
Право на бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају
на
територији града, могу остварити и војни
инвалиди (ратни и мирнодопски), цивилни
инвалиди рата и слепа лица и њихови пратиоци.

235.

Члан 48.
На основу чл. 35. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица ("Сл. лист града Сремска
Митровица бр. 13/12), Скупштина града
Сремска Митровица, дана 16.11.2012. године,
доноси

Карте за бесплатну вожњу, лицима из
чл. 46. и 47. издаје Градска управа за
здравствену, социјалну и заштиту животне
средине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ОДЛУКУ

Члан 49.

о утврђивању потребе за трајним решењем
стамбених питања избеглица на територији
града Сремска Митровица

О захтевима за остваривање права из ове
Одлуке, ( изузев права из чл. 46. и 47.), у првом
степену решава Центар.
О жалбама против решења Центра, о
правима из оквира права и дужности града,
решава надлежна Градска управа.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се да у граду
Сремска Митровица, постоји потреба за трајним
решењем стамбених питања избеглица са
пребивалиштем односно боравиштем у граду
Сремска Митровица. У ту сврху, треба
обезбедити:

Члан 50.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о правима у области социјалне
заштите и социјалне сигурности грађана на
територији града Сремска Митровица ("Сл.

- 59 стамбених јединица (социјално становање
у заштићеним условима),
38
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- 135 сеоских кућа са окућницом,
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Члан 6.

- 40 пакета грађевинског материјала за започете
а недовршене објекте и

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Сремска Митровица".

- 20 монтажних кућа.
Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

За решавање стамбених потреба
избеглица за које ће бити обезбеђен смештај у
објекту (објектима) за социјално становање у
заштићеним условима, на територији града
Сремска Митровица биће обезбеђено земљиште
чији је корисник град, на парцели која ће
накнадно бити утврђена. Земљиште ће бити у
потпуности инфраструктурно опремљено

Број: 360-20/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић,с.р.

Члан 3.
За
реализацију
трајног
решења
стамбених питања избеглица, у буџету града
Сремска Митровица опредељују се средства у
укупном износу од 15.000.000,00 динара, за
период од 2013. до 2015. године:

236.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС и 24/2011), 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 16.11.2012. године, донела је

- за 2013. годину, у укупном износу од
5.000.000,00 динара,
- за 2014. годину, у укупном износу од
5.000.000,00 динара и
-за 2015. годину, у укупном износу од
5.000.000,00 динара.
Члан 4.
Координација рада између Града
Сремска Митровица и Комесаријата за
избеглице, поверава се поверенику за избеглице
и Савету за миграције Града.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ РАСТИК К.О.
ДИВОШ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 5.

Члан 1.

У прилогу ове Одлуке, као њен саставни
део је База података о избеглицама, са личним
подацима о избеглим лицима и члановима
њихових
породичних
домаћинстава,
прикупљени од стране повереника за избеглице
града Сремска Митровица, који се као нарочито
осетљиви подаци, имају чувати у складу са
одредбама Закона о заштити података о
личности.

Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације радне зоне Растик,
Град Сремска Митровица (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ
доношења
Плана
детаљне
регулације је стварање планског основа за
реализацију планских поставки Просрорног
39
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плана општине Сремска Митровица до 2028.
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
бр. 9/2009.), односно стварање могућности за
изградњу комплекса за коришћење обновљивих
извора енергије за производњу електричне
енергије.
Доношењем Плана детаљне регулације
за формирање радне зоне створили би се услови
за претварање пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште на ком би се градили
објекти који чине комплекс соларне енергије,
али и неопходна инфраструктура у функцији
планиране соларне енергије и исправка
постојеће позиције постојећег пута Дивош –
Рохаљ базе.
Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке зоне за
радне зоне и трасе инфраструктурног коридора
(електроенеретског и саобраћајног). Реализација
урбанистичке зоне трасе инфраструктурног
коридора дефинисала би простор за исправку
трасе постојеће саобраћајнице Дивош-Рохаљ
базе – приступне саобраћајнице комплексу,
полагање неопходне инфраструктуре за потребе
дистрибуције произведене електричне енергије
до
енергетских
објеката
надлежне
електродистрибуције.

16.11.2012.

парцела бр. 7710 и долази у тачку 1. затварајући
прелиминарну границу обухвата Плана детаљне
регулације.
Члан 4.
План детаљне регулације садрже
текстуални и графички део.
Текстуални део Плана детаљне
регулације приређује се тако да садржи
Полазне основе плана и Плански део.
Полазне основе садрже:
1) текстуални део, односно извод из
текстуалног дела усвојеног Концепта плана у
виду закључака;
Плански
део
садржи
Правила
уређења и Правила грађења.
Правила уређења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
30. Закона, садрже и:
1)
концепцију
уређења
и
типологију
карактеристичних
грађевинских
зона
и
карактеристичних целина одређених планом;
2) локације за које
урбанистички пројекат;

се

обавезно

ради

3) правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела;

Члан 3.

4) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;

Граница обухвата Плана детаљне
регулације полази из:
Тачке 1. која се налази на југозападној
тачки парцеле бр. 1825 и иде на север пратећи
западну границу те парцеле до тачке 2. Тачка 2.
се налази у крајњој северној тачки парцеле бр.
1825 а затим иде даље на север пратећи
северозападну границу парцеле бр. 1825 –
јаруга до тачке 3. Из тачке 3. граница даље иде
на север до пута Дивош-Рохаљ базе, односно
парцеле бр. 7698 и тачке 4. Из тачке 4. граница
сече пут под углом тако да долази у тачку 5. у
северној тачки парцеле бр. 1831. Из тачке бр. 5.
граница иде на југ пратећи источну тачку
парцеле бр. 1831 и долази у тачку бр. 6. односно
до северозападне тачке парцеле бр. 1834. и
њеном западном страном наставља на југ до
тачке 7. Из тачке 7. граница под правим углом
мења смер и иде ка западу секући пут ДивошРохаљ базе и долази у тачку 8. Тачка 8. се
налази у југоисточној тачки некатегорисаног
пута (раскрсница) парцела бр. 7710 и иде на
запад пратећи јужну страну пута до тачке 9. Из
тачке 9. граница под правим углом мења смер и
иде на север секући некатегорисани пут –

5) мере енергетске ефикасности изградње;
6)
локације
за
које
је
обавеза
расписивањајавних
архитектонских
или
урбанистичких конкурса;
7) остале елементе значајне за спровођење
плана детаљнерегулације.
Правила грађења дефинисана чланом 31.
Закона у плану детаљне регулације израђују се
за делове односно зоне у обухвату плана, а
дефинишу се за појединачне грађевинске
парцеле у мери довољној да буду основ за
издавање локацијске дозволе на укупном
грађевинском земљишту обухваћеном планом,
осим за:
1) грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде урбанистичког
пројекта;
2) локације за које је планом одређена обавеза
расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса.
40
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Правилима грађења по правилу се
дефинишу или дозвољени индекс изграђености
или дозвољени индекс заузетости, а висинска
регулација односно дозвољена висина објеката
се одређује висинским котама.
Правила грађења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
31. Закона, могу да садрже и друге услове
архитектонског обликовања, материјализације,
завршне обраде, колорита и друго.
Правила уређења, чл.30. Закона
зависно од врсте планског документа, садрже
нарочито:
1) концепцију уређења карактеристичних
грађевинских зона или карактеристичних
целина одређених планом према морфолошким,
планским,
историјско
амбијенталним,
обликовним и другим карактеристикама;

минималну
и
максималну
грађевинске парцеле;

Број 17
површину

3) положај објеката у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле;
5) највећу дозвољену висину или спратност
објеката;
6) услове за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели;
7) услове и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила.
Графички
део
Плана
детаљне
регулације израђује се као карте у којима се
представљају постојеће стање и планска
решења одговарајућим цртежима и графичким
симболима.
Постојеће стање у плану детаљне
регулације дела насеља исказује се кроз карте
које приказују:
1) поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне
или целине према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним
и
другим карактеристикама;

2) урбанистичке и друге услове за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене и
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као
и услове за њихово прикључење;
3)
степен
комуналне
опремљености
грађевинског земљишта по целинама или
зонама из планског документа, који је потребан
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;
4) опште и посебне услове и мере заштите
природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи;
5) посебне услове којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности;

2) постојећу функционалну организацију у
обухвату плана, са претежном наменом
простора (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама): за јавне потребе,
становање, пословање, индустрију и остале
намене.
Планска решења Плана детаљне
регулације дела насеља исказују се кроз једну
или више карата које приказују:
1) границе плана (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама);

6) попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције
морају
израдити
конзерваторски
или
други
услови
за
предузимање мера техничке заштите и других
радова, у складу са посебним законом;

2) планиране намене површина у границама
плана (по правилу, по постојећим катастарским
парцелама), са локацијама објеката за јавну
употребу и објеката од општег интереса;

7) мере енергетске ефикасности изградње;
8) друге елементе значајне за спровођење
планског документа.

3) поделу на зоне или целине према
морфолошким,
планским,
историјскоамбијенталним,
обликовним
и
другим
карактеристикама и површине и капацитете (по
правилу,
по
постојећим
катастарским
парцелама) за јавне функције, јавне површине и
јавно зеленило;

Правила грађења, чл.31. Закона садрже
нарочито:
1) врсту и намену 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;

4) саобраћајнице са детаљним нивелационим
котама улица и јавних површина (нивелациони
план),
са
потребним
карактеристичним
профилима и са аналитичко-геодетским

2) услове за парцелацију, препарцелацију и
формирање грађевинске парцеле, као и
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елементима за нове саобраћајнице и планиране
јавне површине;

Члан 10.

5) регулационе линије улица и јавних површина
и уличне грађевинске линије објеката, изузетно
и дворишне грађевинске линије када ситуација
на терену то захтева;

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

6) мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим
решењима;

Број: 350-105/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

7) локације и зоне за које је обавезно расписати
јавни урбанистички или архитектонски конкурс.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Члан 5.

Милан Ковачевић,с.р.

Рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 90 дана од дана доношења
ове Одлуке.
Члан 6.

237.

За носиоца израде Плана детаљне
регулације одређује се ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“.

На основу члана 178. Закона о
енергетици (“Сл. гласник РС“, број 57/2011,
80/2011-исправка и 93/2012), члана 2. став 1,
члана 13. став 1, члана 17. став 1, члана 19. став
4 и члана 26. став 3 Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011),
члана 20. тачка 5 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 16.
тачка 7. и члана 35. тачка 7 Статута Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица је на својој Седници
одржаној 16.11.2012. године, донела

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбедиће се у буџету Града
Сремска Митровица.
Члан 8.
Предлог Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
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 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.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист
града Сремска Митровица“, број 11/2009) од
09.10.2009. године, у члану 37. досадашњи став
4. се брише.
У истом члану иза става 3. додају се
нови ставови 4. и 5. који гласе:
„Купац, искључен са дистрибутивне
мреже дуже од 12 месеци, код подношења
захтева за поновно укључење плаћа трошкове
према ценовнику услуга енергетског субјекта.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације радне зоне Растик,
Град Сремска Митровица не израђује стратешка
процена утицаја на животну, број: 501204/2012-VI донето од стране Градске управе за
урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.
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Купац, искључен са дистрибутивне
мреже дуже од 5 година, код подношења
захтева за поновно укључење плаћа све
трошкове као и нови купац.“
Досадашњи став 5. постаје став 6.

2/2010, 5/2011 и 16/2012-исправка), у члану 5.
став 1. назив Комисија за грађевинско
земљиште мења се и гласи: „Комисија за
спровођење
поступка
располагања
грађевинским земљиштем.“

Члан 2.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у („Службеном листу
града Сремска Митровица“).

У члану 9. у ставу 3. бришу се речи „у
складу са Законом о планирању и изградњи“, а
иза речи „одлуке“ ставља се тачка.
Став 4. се брише.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 3.

Број: 312-6/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

У члану 13а став 2. се брише.
Члан 4.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Милан Ковачевић,с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

238.

Број: 463-65/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

На основу члана 185. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, број
72/2009, 81/2009 и 24/2011) и члана 35. тачка 7.
Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица је на
својој седници одржаној 16.11.2012. године,
донела

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Милан Ковачевић,с.р.
239.
На основу члана 35 став 10 Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", број 72/2009 и 81/2009 –исправка и 64/2010
–УС и 24/2011) 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 16.11.2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И
ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И НАКНАДИ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА „ДЕКАНСКЕ БАШТЕ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини Града
Сремска Митровица у поступку легализације
објеката и накнади за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације („Сл.
гласник Града Сремска Митровица“, број

Члан 1.
Овом Одлуком доносе се Измене и
допуне Плана детаљне регулације насеља
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„Деканске баште“ у Сремској Митровици
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 6 /2009 и 13/2009) (у даљем тексту: Измене
и допуне План детаљне регулације).

16.11.2012.

7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА СА УСЛОВИМА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
ПАРЦЕЛА
7.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
7.2. Просторна концепција
7.3. Хоризонтална регулација
7.4. Вертикална регулација
7.5. Услови за саобраћајнице
7.6. Услови за водове комуналних
инфраструктурних система
7.3. Хоризонтална регулација
1. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
2. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
3. АТМОСФЕРСКА
КАНАЛИЗАЦИЈА
4. СНАБДЕВАЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈОМ
5. ТТ МРЕЖА
6. ГАСИФИКАЦИЈА
7. ТОПЛИФИКАЦИЈА
7.7. Услови за уређење слободних зелених
површина
7.8. Услови и мере чувања и заштите
непокретних културних добара
7.9. Остале мере заштите
7.9.1. Мере противпожарне заштите
7.9.2. Мере од интереса за народну
одбрану и цивилну заштиту
7.9.3. Мере заштите животне средине

Члан 2.
Измене и допуне Плана детаљне
регулације саставни су део Одлуке и састоје се
из текстуалног и графичког дела.
Текстуални део садржи:
УВОД
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
3. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД
ЗНАЧАЈ А ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
3.1. Обавезе, услови и смернице из планских
докумената вишег реда и других развојних
докумената
3.2. Положај, карактеристике, улога и однос
подручја плана са окружењем
3.3. Основни циљеви уређења и грађења
простора

8. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

4. ПОДАЦИ, АНАЛИЗА И ПРИКАЗ СТАЊА
ПРИРОДНИХ
И
СТВОРЕНИХ
ВРЕДНОСТИ У ПРОСТОРУ ОБУХВАРТА
ПЛАНА

9. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА
Графички део садржи:

4.1. Природне карактеристике
4.2. Створене вредности у подручју плана
4.3. Преглед података о постојећем стању
инфраструктурних система у обухвату плана
и
услова
планирања
од
надлежних
институција

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1.
2.

5. ПРОГРАМСКА ОСНОВА ИЗМЕНА И
ДОПУНА
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА
„ДЕКАНСКЕ
БАШТЕ“
6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
6.1. Статус земљишта обухваћеног планом
6.2. Урбанистичке целине одређене планом
6.3. Урбанистички услови за јавне површине
УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

3.

шира локација и подела на зоне према
историјскоамбијенталним
карактеристикама
функционална организација са наменом
простора
мреже и објекти инфраструктуре

ПЛАНСКА РЕШЕЊА
1. границе плана
2. планирана намена површина са
организацијом простора
3. подела на урбанистичке зоне и целине
4. саобраћајнице са уређењем јавних
површина
44
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5. регулација са предлогом парцелације
5а. подела на јавне и остале намене
простора
6. мреже и објекти инфраструктуре
7. предфаза реализације плана

Број 17

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу Града
Сремска Митровица".

Члан 3.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Елаборат Измена и допуна Плана
детаљне регулације урађен је у три истоветна
примерка у аналогном и пет примерка у
дигиталном облику.

Број: 350-106/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Све примерке Измена и допуна Плана
детаљне регулације у аналогном облику
подписује ЈП „Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица“ - као обрађивач плана,
одговорни урбаниста и председник Скупштине
Града.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Милан Ковачевић,с.р.

Подписане примерке Измена и допуна
Плана детаљне регулације у аналогном облику
оверава ЈП „Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица“, одговорни урбаниста и
Скупштина Града Сремска Митроваца.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ''ДЕКАНСКЕ БАШТЕ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 4.
Један примерак донетих, подписаних и
оверених Измена и допуна Плана детаљне
регулације у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чувају се у
архиви Скупштине Града.
Два примерка донетих, подписаних и
оверених Измена и допуна Плана детаљне
регулације у аналогном облику и два примерка
у дигиталном облику чувају се у Градском
органу управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетих Измена и
допуна Плана детаљне регулације у дигиталном
облику чува се у Покрајинском секретаријату
надлежном за послове урбанизм.
Један примерак донетих Измена и
допуна Плана детаљне регулације у дигиталном
облику доставља се Републичком геодетском
заводу ради формирања Централног регистра
планских докумената.

УВОД
Блок насеља „Деканске баште“ је
простор између ул. Пиварске, Водне,
Променаде и Б.Радичевића, површине око 8,8ха.
У овој урбанистичкој зони, у последње време
дошло је до интензивне градње: Објекат
покривања археолошког локалитета „Царске
палате“ , Kомплекс „Старе пиваре“ (рушење
свих објеката), реализација 4 стамбенопословна објекта П+2+Пк у ул. Водној, један
стамбени објекат у ул.Променада, као и
изградња објекта П+3+Пк у ул. Б.Радичевића.
Такође, константно су присутне грађевинске
активности на санацији равних крововадоградња пoткровне етаже на постојећим
објектима вишепородичног становања, који и
чине насеље „Деканске баште“.
Доношењем ПДР-а „Деканац“ поред
плански јасно одређених циљева преуређења урбане реконструкције и изградње предметног
блока, ствара се правни оквир за раздвајање
јавног и осталог грађевинског земљишта, тако

Члан 5.
О спровођењу Измена и допуна Плана
детаљне регулације стараће се Градска управа
за урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.
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да се површине за јавне функције могу
приводити планираној намени.
План детаљне регулације насеља
„Деканске баште“ у Сремској Митровици
израђује се на основу :
- Исказаних потреба Града Сремске
Митровице
- Заинтересованости потенцијалних
инвеститора за улагање у изградњу пословних и
стамбених објеката по ободу овог просторног
блока који има врло повољне-атрактивне
локацијске карактеристике у односу на центар
града.
- Регулишу
потребе
унапређења
унутарблоковске саобраћајнe мреже и повећава
капацитет површина за мирујући саобраћај паркиралишта и гаража.

16.11.2012.

између задње регулационе и грађевинске линије
на појединачним парцелама, што има шири
утицај на просторни однос будућих објеката и
јавних површина. У том контексту неопходна је
измена и допуна правила регулације и градње.
Изменама и допунама ПДР-а неопходно
је унапређење унутарблоковске саобраћајне
мреже у источном делу насеља уз повећање
капацитета површина за паркинг места и
формирање два паркиралишта са одговарајућим
габаритима за могућу реализацију двоетажног
паркиралишта.
Такође, неопходно је да се изменама и
допунама ПДР-а посебним правилима градње за
реализоване-нове стамбене објекте по плану из
2009. који су уклопљени у ново урбанистичко
решење планира обавезна парцелација у складу
са планираном поделом на јавно и остало
грађевинско земљиште, као и обезбеђење
могућности претварања нестамбених простора
ових објекта (таванска и приземна етажа) у
стамбене или пословне просторе са решавањем
паркирања на јавној површини.
------------------------------------------------------------

Изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације насеља „Деканске
баште'' приступа се на основу важећег Закона,
одговарајуће Одлуке Скупштине Града Сремска
Митровица и постојећег ПДР-а.
Планиране промене
суштински не
мењају урбанистичка решења плана, већ се
углавном односе на измене и допуне правила
регулације и градње. У формалном смислу
предложене измене и допуне подразумевају
сихрону обраду промена кроз целину текстса и
графике ПДР-а Измена и допуна ПДР-а
„Деканске баште'' у Сремској Митровици 2012..
Након доношења
Плана детаљне
регулације насеља ''Деканске баште'' у Сремској
Мировици 2009.године дошло је до интензивне
градње у урбанистичкој целини намењеној
Урбаној обнови* – урбана реконструкција
простора једнопородичног у вишепородично
становање и то углавном у делу насеља
орјентисаном према Ул.Водној (од пешачког
пролаза кроз насеље до раскрснице са
Ул.Променада). Изграђно је 5, а усељена 4
стамбена објекта спратност П+2+Пк и П+3.
Реализацију вишеспратница и њихово
уклапање у постојеће парцеле и урбано
окружење пратило је низ проблема који су
решавани од случаја до случаја. У пракси се
показало да су постојеће парцеле недовољних
димензија да би примиле сво предвиђено
паркирање (1стан - 1паркинг место) према
правилима ПДР-а, у ситуацији где урбани
концепт подразумева
умањење простора
парцела са предње и задње стране – за поребе
реализације јавних саобраћајних површина.
Такође рампе за силазак у сутерн са гаражама
(висинска разлика око 0,8м) су постављене

*Урбана обнова јесте скуп планских,
градитељских и других мера којима се обнавља,
уређује или реконструише изграђени део града
(Закона о планирању и изградњи)
1- ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду Концепта
измена и допуна плана детаљне регулације
насеља ''Деканске баште'' у Сремској
Митровици су:
- Одлука о изради Измена и допуна
плана детаљне регулације насеља ''Деканске
баште'' у Сремској Митровици («Сл. Лист Града
СМ», бр.6/ 2011.);
- Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2010, 64/2010,
24/2011), члан 48 и Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената
(''Сл.гласник РС'', бр.31/2010,69/2010 и 16/2011);
Плански основ за израду Концепта
измена и допуна плана детаљне регулације
насеља ''Деканске баште'' у Сремској
Митровици су :
- План Генералне регулације града
Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице, “Сл. лист Града Сремске
Митровице бр.11/2009).
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- План детаљне регулације насеља
„Деканске баште» у Сремској Мировици («Сл.
Лист Града СМ», бр.6/ 2009 и 13/2009);

блока, заменом функција простора и типова
градње (приврдно-комунални коплекси у
пословно-комерцијалне,
индивидуално
становање у колективно) и унапређење
унутарблоковске
саобраћајнe
мреже
уз
повећање капацитета површина за паркинг
места и гараже. Сви планирани циљеви
придоносе стварању услова за активности
потенцијалних инвеститора за улагање у
изградњу пословних комплекса и стамбених
објеката по ободу блока насеља „Деканске
баште“.

2- ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА:
Идентично и непромењено као у Плану
детаљне регулације насеља „Деканске баште» у
Сремској Мировици («Сл. Лист Града СМ»,
бр.6/ 2009 и 13/2009):
Границу обухвата
Плана Детаљне
регулације насеља „Деканске баште“ чине
улице Пиварска, Водна, Променада и
Б.Радичевића, блока површине од око 8,8ха.
Граница обухвата се поставља по
постојећој уличној регулацији са супротне
стране блока насеља „Деканске баште“ што
подразумева да се у обухвату плана налазе
површине блока насеља и целокупни простор
регулације ободних саобраћајница (улице
Пиварска, Водна, Променада и Б.Радичевића).

3.2. Положај, карактеристике, улога и однос
подручја плана са окружењем:
Просторни блок насеља „Деканске
баште“ је дефинисан градским саобраћајницама
ул. Пиварске, Водне, Променаде и Б.Радичевића
и Према одредницама ПГР-а града дефининисан
је као Типична целина 4 – Полоблокови
централних локација које карактрише положај у
непосредном окружењу Центра града (све до
Градског језгра). Насеља „Деканске баште“ је
лоцирано у јужном (југоисточном делу
простора градског центра и захвата простор
између ценра и реке Саве. Центар града и
уређени кеј-обалоутврда реке Саве чине као и
потпуна урбанизованост чине блок насеља
„Деканске баште“ једном од најбоље
позиционираних локација за нову градњу.
Постојеће
стање
карактерише
просторна целовитост блока насеља „Деканске
баште“ дефинисаног градским саобраћајницама
ул.
Пиварске,
Водне,
Променаде
и
Б.Радичевића. Простор блока „Деканске баште“
је урбанизован и опремљен секундарним
саобраћајницама,слободним површинама и
свим елементима градских инфраструктурних
система. Укупна површина блока је око 8,8ха.

3- ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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ГРАДА

(Сл. лист Града Сремске Митровице бр.11/2009)
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
''ДЕКАНСКЕ БАШТЕ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ («Сл. Лист Града СМ», бр.6/
2009 и 13/2009);
3.1. Обавезе, услови и смернице из планских
докумената вишег реда и других развојних
докумената:
- План Генералне регулације града Сремске
Митровице,
Лаћарка
и
Мачванске
Митровице, “Сл. лист Града Сремске
Митровице бр.11/2009) је предметни простор
ПДР-а дефинисао као ТГЦ-4 - Tипична
градска целина 4 (поли блокови централних
локација): Oпшти урбанистички услови –
Правила уређења и урбанистички услови за
појединачне објекте – по правилима градње.
- План детаљне регулације насеља „Деканске
баште» у Сремској Мировици («Сл. Лист Града
СМ», бр.6/ 2009 и 13/2009); - Основни циљеви
уређења и грађења простора насеља „Деканске
баште“ одређени су ПГР-ом града и састоје се у
перманентој урбаној реконструкцији простора

3.3. Основни циљеви уређења и грађења
простора:
Основни циљеви уређења и грађења
простора насеља „Деканске баште“ одређени су
ПГР-ом града и састоје се у перманентој
урбаној реконструкцији простора блока,
заменом функција простора и типова градње
(приврдно-комунални коплекси у пословнокомерцијалне, индивидуално становање у
колективно) и унапређење унутарблоковске
саобраћајнe мреже уз повећање капацитета
површина за паркинг места и гараже. Сви
47
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планирани циљеви придоносе стварању услова
за активности потенцијалних инвеститора за
улагање у изградњу пословних комплекса и
стамбених објеката по ободу блока насеља
„Деканске баште“.
Основна тема ПДР-а насеља „Деканске
баште“ је трансформација простора лоцираних
уз улице Водна, Променаде и Б.Радичевића у
просторе за изградњу стамбених и стамбенопословних објеката вишепородичног становања.

16.11.2012.

вертикално кретање подземне воде , док је
хоризонтално кретање мање изражено.
Подземне воде , због ниских кота терена
у односу на ниво реке Саве, налазе се плитко
испод површине терена (око1-1,5м.)
Река Сава има јасно изражен утицај на
осцилације нивоа подземних вода. Минимални
и максимални пијезометријски ниво подземних
вода се поклапају са минималним и
максималним водостајима реке Саве.Утицај
реке се осећа до 500 м од обале и удаљавањем
слаби.

4- ПОДАЦИ
АНАЛИЗА
И
ПРИКАЗ
СТАЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ
ВРЕДНОСТИ
У
ПРОСТОРУ
ОБУХВАТА ПЛАНА

4.2. Створене вредности у подручју плана:
Парцеле у обухвату плана: За
просторни обухват плана од око 8,8ха који
садржи знатан број
катастарских парцела
јавног и осталог грађевинског земљишта, сви
бројеви парцела у обухвату дати су на
Геодетском плану - Копија плана добијеном од
Службе катастра, у дигиталном облику, уз
Уверење о издатој Копији плана.
Јавне површине - улице које су у
обухвату ПДР а Општинском одлуком
проглашене за јавно грађевинско земљиште су :
У ул. Пиварске парцела бр.4979, Водне парцела
бр.4978, Променаде парцела бр.5849/1 и
Б.Радичевића парцела бр.4885, све к.О.Сремска
Митровица
Парцеле корисник Општина Сремска
Митровица које су проглашене за Јавно
грађевинско земљиште су парцеле бр.4921/1,
4948, 4946, 4917/1, део4921/2 и Обданиште
бр.4950, све к.О.Сремска Митровица.
Парцеле у обухвату ПДР“Деканац“ чији
корисник или сукорисник је Општина Сремска
Митровица, ктегорисане су као остало
грађевинско земљиште: парцела бр. 4975,
4963,4921/15,4925, 4936,4945,4886/1, 4888/2,
4887/1, 4888/3, 4950 и 4948, све к.О.Сремска
Митровица.

4.1. Природне карактеристике:
У геоморфолошком погледу простор се
налази на сремској лесној тераси. Терен
обухваћен планом је моделован у две терасе и
то вишља на северној
страни блока ул.Пиварска на коти 82,50 Мнв и
нижи , јужни ниво самог насеља Деканске
баште на коти 79,50 Мнв (плато према
обалоутврди реке Саве).
У геолошком погледу терен је
састављен
од
квартарних
творевина,
седимената,
релативно
мале
дебљине.
Минеролошки састав терасног леса, због блиске
подземне воде, подсећа на глину. Испод леса се
јављају супескови и суглине
Подручје града није у потпуности
детаљно испитано у геомеханичком погледу. На
основу искуствених података и расположивог
Извештаја
о
инжењерско-геолошким
и
инжењерско-сеизмолошким испитивањима у
ширем градском подручју Сремске Митровице (
Завод за геолошка и геофизичка истраживања
Београд 1966. год. ) носивост терена износи од
1,0 кг/цм2 до 2,0 кг/цм2.
Град се налази у реону 6° и 7° МЦС
сеизмичког интезитета, а према карти
макросеизмичке реонизације САП Војводине
(“Сл.лист САПВ”, бр.20/79). Дати коефицијент
сеизмичности је Кц=о,о25.
Клима подручја града је умерено континентална. Средња годишња температура
ваздуха је 10,8° Ц. Најхладнији месец је јануар,
а најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда
температуре ваздуха износи 21,6°Ц.
Хидрогеолошке одлике подручја града
условљене су хидрауличким везама подземних
вода и реке Саве. Састав тла ( лес ), омогућује

Постојеће
стање
карактерише
просторна целовитост блока насеља „Деканске
баште“ дефинисаног градским саобраћајницама
ул.
Пиварске,
Водне,
Променаде
и
Б.Радичевића. Простор блока „Деканске баште“
је урбанизован и опремљен секундарним
саобраћајницама, слободним површинама и
свим елементима градских инфраструктурних
система. Укупна површина блока са површином
регулационог појаса ободних улица је око
10.5ха, тј. без ивичних површина градских
уличних коридора 8.8 ха.
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Простор блока
насеља „Деканске
баште“ подељен је на две урбане целине битно
различите по намени простора и нивелацији:
Северни део уз Ул.Пиварску на коти 82,50
мНВ и Јужни део-остали део блока на коти
79,50 мНВ - плато према обалоутврди реке Саве
који подразумева стамбено насеље „Деканске
баште“. Висинска разлика од око 3м је линеарно
постављена правцем запад-исток у виду
потпорног бетонског зида у унутрашњости
блока.
Северни део - уз Ул.Пиварску се налази
на горњем платоу, на коти
82,50мНВ,
површине око 2,1ха (24%површине блока). У
ширем урбаном контексту припада строгом
центру града, формира садржаје центра града и
битно утиче на његово функционисање. На углу
према центу града лоциран је Објекат-хала
покривања главног градског археолошког
локалитета
„Царске палате“. У овој
Урбанистичкој целини се налази и комплкс
„Стара пивара“ површине 1.2ха (у фази
припреме за градњу), стамбена зграда са
околним тереном и
бивши комплекс
„Ватрогасног дома“ са објектом Торња.
Јужни део - остали део блока на
просечној коти 79,50 мНВ подразумева простор
површне од око 6,7ха, (односно 72% површине
целог блока) између ул.Водне и Б.Радичевића
до обалоутврде реке Саве - ул.Променада и
садржи простор стамбеног насеља „Деканске
баште“ и просторе „Парцела породичног
становања у просторним групама“ лоцираних
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уз бочне улице: ул. Водна, Променаде и
Б.Радичевића.
Овај простор је организован тако да се
унутар блока налази насеље вишепородичног
становања на површини од око 3,62ха
(рализовано пре 40год) са 18 објеката са укупно
547 станова, спратности П+3, П+3+Пк, П+6,
П+8 и један објекат без грађ.дозволе П+0
(13станова),
заједно
са
саобраћајним
прикључцима на бочне градске улице и
површинама паркинга и гаража. У саставу
насеља је Обданиште и снабдевачки објекат –
самопослуга ( све око 0,3ха), као и средишњи
слободни
простор
парка
са
стазама,
игралиштима за децу и рекреативним теренима
површине око 1,15ха. Укупно комплетно
стамбено насеље има површину од око 5,1ха
односно 58% површине целог блока.
Простори
„Парцела
породичног
становања у просторним групама“ везаним за 3
бочне улице, укупно 35парцела површине око
1,63ха односно 18% површине целог блока и то:
- Парцеле породичног становања у
просторним блоковима-групама Ул. Водна (5
група, 20 парцела) укупно површине око 1,05ха
- Парцеле породичног становања у
просторним блоковима-групама Ул. Променада
(3 групе, 8 парцела) укупно површине око
0,33ха
- Парцеле породичног становања у
просторним
блоковима-групама
Ул.
Б.радичевића (3 групе, 7 парцела) укупно
површине око 0,25ха

БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ЗА ПРОСТОРНИ БЛОК НАСЕЉЕ „ДЕКАНСКЕ БАШТЕ“
УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ

м2

%

УЦ1 – СТАМБЕНО
НАСЕЉЕ ''ДЕКАНСКЕ
БАШТЕ''

50 700

58

УЦ2 – КОМПЛЕКСИ УЗ
УЛ. ПИВАРСКА

21 000

УЦ3 – ПАРЦЕЛЕ
ИНДИВИДУАЛНОГ
СТАНОВАЊА

16 300

УКУПНА
ПОВРШИНА

88 000

24

18

УРБАНИСТИЧКЕ
ПОДЦЕЛИНЕ
1.

м2
36200

2.

Стамбени објекти – (18 ком)
са колским површинама
Обданиште и самопослуга

3.

Парк, игра деце, терени

11 500

3 000

1. Комплекс Старе пиваре и археолошки
локалитет
2. Комплекс Старог ватрогасног дома
3. Стамбени објекти са околном површином

15 560

1.

Улица Водна , 5 група – 20 парцела

10 483

2.

Улица Променада , 3 групе – 8 парцела

3 363

3.

Улица Б. Радичевића , 3 група – 7 парцела

2 501

100
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У том контексту и у складу са законом
донет је План детаљне регулације насеља
„Деканске баште“ у Сремској Митровици у
свему према Одлуци Градског већа о изради
Плана детаљне регулације просторног блока
насеља
„Деканске баште“ у Сремској
Митровици - ''Сл.лист Града Сремске
Митровице'' бр.4/08 од 23.12.2008.
Доношењем ПДР-а „Деканац“ поред
плански јасно одређених циљева преуређења и
изградње предметног простора, ствара се и
правни оквир за раздвајање јавног и осталог
грађевинског земљишта, те се површине за
јавне функције могу приводити планираној
намени.
ПДР насеља „Деканске баште“
је
свеобухватан план за синхроно обликовање
простора за изградњу нових садржаја на
различитим,
уситњеним
и
неповезаним
локацијама и њихово уклапање у синхрону
целину са постојећим насељем вишепородичног
становања.
Основна тема ПДР-а насеља „Деканске
баште“ је трансформација простора лоцираних
уз улице Водна, Променаде и Б.Радичевића у
просторе за изградњу стамбених и стамбенопословних објеката вишепородичног становања
различитих типова (у непрекинутом низу, у
прекинутом
низу,
слободностојећих).
спратности П+2+Пк до П+3+Пк).
Фазност
реализације
елемената
планираних ПДР-ом насеља „Деканске баште“
је саставни део начина и концепције планирања
обзиром да се ради о планирању урбанистичке
реконструкције
и
санације.
Фазност
трансформације „Парцела једнопородичног
становања у просторним групама“ у објекте
вишепородичног становања се огледа у
могућности
градње
(реализације)
пре
реализације јавних површина-улица, тиме што
ће се, након израде предвиђених пројеката
парцелације и препарцелације, стари објекти
уклонити,
а
нови
поставити
према
грађевинским
линијама
ПДР-а
насеља
„Деканске баште“.
Ово је могуђе остварити обзиром да све
локације имају приступ са постојећих јавних
површина-улица. Од неизграђених делова
парцела формира се интерна саобраћајница
израдом УП-а у складу са регулационим
одредницама ПДР-а насеља „Деканске баште“.

У обухвату ПДР-а насеља „Деканске
баште“ постоје реализоване све мреже градских
инфраструктурних
система.
Надлежна
предузећа и установе су доставила информације
о постојећем стању насељских мрежа и
могуђностима проширења капацитета у виду
Претходних услова која су уграђена у ПДР-а и
усклађена са урбанистичким решењем датим у
Плану детаљне регулације насеља „Деканске
баште“ у Сремској Митровици.
4.3. Преглед података о постојећем стању
инфраструктурних система у обухвату плана
и услова планирања од
надлежних
институција:
Идентично и непромењено као у Плану
детаљне регулације насеља „Деканске баште» у
Сремској Мировици («Сл. Лист Града СМ»,
бр.6/ 2009 и 13/2009) и односе се на:
Електромрежа; ТТ мрежа; Водоводна мрежа;
Гасна мрежа средњег притиска; Топловодна
мрежа; Одвођење атмосферских и отпадних
вода; Услови за гашење пожара; Санитарни
услови одлагање комуналног отпада; Заштите
непокретног културног добра; природних
добара; Републичког сеизмолошког завода;
Републичког хидрометереолошког завода.
5-
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ПРОГРАМСКА ОСНОВА ИЗМЕНА
И
ДОПУНА
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА „ДЕКАНСКЕ
БАШТЕ“
(„Сл. Лист Града Сремска Митровица“
бр.4/08 од 23.12.2008.)

Просторни блок насеља „Деканске
баште“ је простор између ул. Пиварске, Водне,
Променаде и Б.Радичевића, површине око 8,8ха.
У овој урбанистичкој зони, у последње време
дошло је до интензивне градње као последица
изузетне атрактивности локације блока насеља
„Деканске баште“, као и одредница ПГР-а града
за ТГЦ4 које подстичу градњу типа урбане
реконструкције-трансформације простора по
ободу блока (објекте породичног становања у
објекте вишепортодичног становања).
Имајући у виду овако значајни обим
градње јавила се потреба за свеобухватним
увидом у урбанистичку проблематику насеља
„Деканске баште“, односно израда и доношење
Урбанистичког плана блока.
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Однос за нова паркинг места је 1стан - 1паркинг
место на јавној површини. Обавезна је и
посебна надокнада за паркинг места на јавној
површини уколико се радовима на формирању
нових станова у објекту смањује број
постојећих паркинг места у постојећем објекту
и то у односу 1:1;
Измена и допуна ПДР-а извршиће се
операционалзација
правила
регулације,
парцелације и градње, a за Урбанистичку
целину урбане обнове типа ф, у јужном делу
насеља за нове објекте се планира :
- Обавезна парцелација пре издавања
локацијске дозволе
- Обавезна
реализација објеката у
непрекинутом низу вишепородичног становања
спратности П+2+Пк без колско-пешачког
пролаза.
- Обавезујуће паркирање на сопственој
парцели за половину возила (за однос 1стан 1паркинг место), а преосталих пола од
потребног броја паркинг места на околној јавној
површини.
Површина ново-формиране грађевинске
парцеле ће се узимати у обзир при обрачуну
потребног броја паркинг места, с тим да ће се
потребан број паркинг места умањити за једно
паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине која је овим Планом предвиђена за
јавну употребу.

Oсновни
програмски
елементи
Измена и допуна Плана детаљне регулације
насеља " Деканске баште":
Након доношења
Плана детаљне
регулације насеља ''Деканске баште'' у Сремској
Мировици 2009.године дошло је до интензивне
градње у урбанистичкој целини намењеној
Урбаној обнови* – урбана реконструкција
простора једнопородичног у вишепородично
становање и то углавном у делу насеља
орјентисаном према Ул.Водној (од пешачког
пролаза кроз насеље до раскрснице са
Ул.Променада). Изграђно је 5, а усељена 4
стамбена објекта спратност П+2+Пк и П+3.
Реализацију вишеспратница и њихово
уклапање у постојеће парцеле и урбано
окружење пратило је низ проблема који су
решавани од случаја до случаја. У пракси се
показало да су постојеће парцеле недовољних
димензија да би примиле сво предвиђено
паркирање (1стан - 1паркинг место) према
правилима ПДР-а, у ситуацији где урбани
концепт подразумева умањење простора
парцела са предње и задње стране – за поребе
реализације јавних саобраћајних површина.
Такође рампе за силазак у сутерн са гаражама
(висинска разлика око 0,8м) су постављене
између задње регулационе и грађевинске линије
на појединачним парцелама, што има шири
утицај на просторни однос будућих објеката и
јавних површина. У том контексту неопходна је
измена и допуна правила регулације и градње.
Изменама и допунама ПДР-а неопходно
је унапређење унутарблоковске саобраћајне
мреже у источном делу насеља уз повећање
капацитета површина за паркинг места и
формирање два паркиралишта са одговарајућим
габаритима за могућу реализацију двоетажног
паркиралишта.
Такође, неопходно је да се изменама и
допунама ПДР-а посебним правилима градње за
реализоване-нове стамбене објекте по плану из
2009. који су уклопљени у ново урбанистичко
решење,
а
планира
се
адаптација,
реконструкција или санација и то:
А) Обавезна парцелација парцеле на
којој се налази реализовани објекат у складу са
планираном поделом на јавно и остало
грађевинско земљиште;
Б) Могућност претварања нестамбених
простора ових објекта (таванска, приземна
етажа) у стамбене или пословне просторе уз
услов да се не мења габарит и волумен објекта
и са решавањем паркирања на јавној површини.

Планиране промене важећег плана
суштински не мењају урбанистичка решења
плана, већ се углавном односе на измене и
допуне правила регулације и градње. У
формалном смислу концепт предложених
измене и допуна подразумева сихрону обраду
промена кроз целину текстса и графике ПДР-а
која ће бити представљена у Нацрту Измена и
допуна ПДР-а „Деканске баште'' у Сремској
Митровици.
6- ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
6.1. Статус земљишта обухваћеног
Планом
Саставни део ПДР-а је и Планирана
регулација и парцелација (види граф.прилог
бр.5 ) којим се врши раздвајање јавног и осталог
грађевинског земљишта, односно формирају
улични коридори блоковске саобраћајне мреже,
чиме се стварају услови за промену статуса
земљишта као јавног грађевинског земљишта и
51
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осталог грађевинског земљишта – формирање
стамбено-пословних делова блока и делова
блока осталих намена. Опредељујуће функције
јавног
грађевинског
земљишта
на
функционалне целине приказане су на Плану
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште
(граф. прилог бр.5а). Поред основне поделе
регулационом линијом ободних улица на појас
регулације
постојећих
саобраћајница
и
унутарблоковске површине, јавно земљиште
унутар блока садржи објекте у јавној употреби,
просторе у функцији јавних објеката и урђене
зелене површине – насељски парк.
Планирано Јавно грађевинско земљиште
обухвата :
·
парцеле реализованих (постојећих)
улица: Ул. Пиварска бр.4979/1 и 4979/2, Ул.
Водна
бр.4978, Ул. Променада бр.5849/1,
5849/3, 5851/3 и Ул. Бранка Радичевића
бр.4885, све К.О. Сремска Митровица;
·
делове
парцела
осталог
грађевинског
земљишта
планиране
за
проширење регулационог појаса постојећих
саобраћајница: бр. 4888/1, 4891, 4893, 4895,
4897, 4898, 4900, 4902, 4904, 4907, 4909, 4911,
4912, 4914, 4916/1, 4958, 4959, 4961, 4965, 4968,
4973/1, 4977, 4945, 4938, 4936, 4932, 4930, 4928,
4927, 4925, 4921/16, 4919/2, 4918, 4890, К.О.
Сремска Митровица;
·
унутар-блоковски простор парцеле:
бр.4889 (археолошки локалитет), 4905, 4904,
4908, 4946, 4948, 4950, 4921/15, и делови
парцела: бр. 4921/1, 4921/2, 4921/17, 4921/14,
4919/1, 4918, 4888/1, 4886/1, 4886/2, 4894, 4896,
4897, 4899/1, 4900, 4902, 4903, 4907, 4909, 4914,
4917/1, 4917/2, 4958, 4959, 4961, 4963, 4965,
4968, 4973/1, 4976/1, 4976/3, 4975, 4949/1, 4947,
4945, 4938, 4936, 4932, 4928, 4925.
Преостале парцеле у обухвату плана
имају статус осталог грађевинског земљишта
(графишки прилог бр.8). Такође, остало
грађевинско земљиште (граф. прилог бр. 9),
према планираној парцелацији су и мањи
делови парцеле бр. 4921/1 са циљем формирања
правилних грађевинских парцела.
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унутар блоковски простор насеља
Деканске баште ,око 8.8ха.

Намене површина унутар блоковског
простора насеља, од око 8.8ха опредељене су са
планираних 6 целина (А-F) и то:
Урбанистичка целина А
Јавни објекти и специјализовани центри са
простором у функцији објеката – око 0,52ха
а1- објекат наткривања археолошког
локалитета Царске палате са припадајућом
површином за комуникацију око објекта, око
0,28ха;
а2- преостали део комплекса ватрогасног
дома – торањ, око 0,004ха ;
а3- дечија, предшколска установа са
двориштем, око 0,23ха.
Урбанистичка целина B
Комерцијално – стамбени комплекси са
уређеним
слободним
и
саобраћајним
површинама –око 1,5ха
b1- комерцијални центар са подземном
гаражом и смештајно- угоститељским објектом,
око 1,16ха;
b2- комплекс старог ватрогасног дома са
биоскопом, око 0,30ха.
Урбанистичка целина C
Слободностојећи објекти вишепородичног
становања са уређеним слободним и
саобраћајним површинама на јавном
грађевинском земљишту –око 4,7ха
c1- слободностојећи објекти П+3+Пк,
вишепородичног становања са припадајућим
слободним
површинама,
тј.
уређеним
парковским површинама, дечијим и спортским
игралиштем сервисним саобраћајницама са
паркинзима,
двоетажним,
самосталним
површинским паркиралиштима или гаражама,
око 4,2ха;
c2слободностојећи
објекти
П+6,
вишепородичног становања у источном делу
насеља са уређеним слободним површинама и
сервисним саобраћајницама из Водне улице са
припадајућим површинама за паркирање , око
013ха;
c3- планирани слободностојећи објекат
вишепородичног становања П+3+Пк, висином
кровног венца и изгледом усклађен са суседним
објектима вишепородичног становања, са
паркирањем на јавној површини и уређеном
слободном површином унутар блока, око
0,03ха;

6.2. Урбанистичке целине одређене
Планом
Површина у обухвату Пана од 10.50ха
подељена је на две основне функционалне зоне:
· регулациони појас ободних улица,
око 1.7ха и
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c4- постојећи слободностојећи објекат
П+8, вишепородичног становања са уређеном
слободном површином око објекта, сервисном
саобраћајницом из Ул. Бранка Радичевића и
припадајућом површином за паркирање, око
0,04ха;
c5- паркинг гараже или самостална
површинска паркиралишта затвореног типа са
припадајућим сервисним саобраћајницама, око
0,25ха.
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паркирање на јавној површини у унутрашњости
блока, око 0,04ха.
Урбанистичка целина F
Објекти вишепородичног становања у
непрекинутом низу са паркинг простором на
сопственој парцели уз могућност за
половину потребног броја паркинг места на
околној јавној поршини са паркирањем –око
0,80hа
f1- низ стамбено-пословних објеката
П+2+Пк, источни део обода блока, средишњи
део Водне улице, са обезбеђењем пловине
потребног броја паркинг места на сопственој
парцели, а друга половина је могућа на јавној
површини и сервисном саобраћајницом која
дели низ од постојећих слободностојећих
објеката П+6, око 0,22hа;
f2- низ стамбено-пословних објеката
П+2+Пк, источни део обода блока, средишњи
део Водне улице, уз могућност препарцелације
и формирања јединствене парцеле за изградњу
слободностојећег објекта са обезбеђењем
пловине потребног броја паркинг места на
сопственој парцели, а друга половина је могућа
на
јавној
површини
и
сервисном
саобраћајницом која дели низ од постојећих
слободностојећих објеката П+6, око 0,11hа;
f3- низ стамбено-пословних објеката
П+2+Пк, југо-источни део обода блока,
средишњи део Водне улице, уз могућност
препарцелације и формирања јединствене
парцеле за изградњу слободностојећег објекта
са обезбеђењем пловине потребног броја
паркинг места на сопственој парцели, а друга
половина је могућа на јавној површини и
сервисном саобраћајницом која дели низ од
постојећих слободностојећих објеката П+6, око
0,11hа;
f4- низ стамбено-пословних објеката П+3,
на јужном делу обода блока, средишњи део
улице Променада, са обезбеђењем пловине
потребног броја паркинг места на сопственој
парцели, а друга половина је могућа на јавној
површини и сервисном саобраћајницом која
дели низ од дечије установе и формира зелени,
заштитни појас уз ограду вртића, око 0,25hа;
f5- низ стамбено-пословних објеката
П+2+Пк, западни део обода блока, средишњи
део улице Бранка Радичевића, уз могућност
препарцелације и формирања јединствене
парцеле за изградњу слободностојећег објекта
са обезбеђењем пловине потребног броја
паркинг места на сопственој парцели, а друга

Урбанистичка целина D
Објекти вишепородичног становања у
непрекинутом низу са паркирањем на
сопственој парцели –око 0,70hа
d1- стамбено-пословни објекат П+2+Пк,
северни део обода блока, између два
комерцијалностамбена
комплекса
са
површином за паркирање на сопсвеној парцели
и унутрашњим двориштем, око 0,18ха;
d2- низ стамбено-пословних објеката
П+2+Пк, северо-источни део обода блока, Ул.
Водна до комплекса старог ватрогасног дома, са
гаражама и паркинг простором на сопственој
парцели и сервисном саобраћајницом, око
0,52ха;
Урбанистичка целина E
Грађевинска
целина
два
објекта
вишепородичног становања са гаражом на
сопственој парцели и паркинг простором за
половину потребног броја места на околној
јавној поршини–око 0,22ха
е1- грађевинска целина два стамбенопословна објекта П+2+Пк са атријумом и
акцентом на углу у виду веће спратности П+3,
на западној страни обода блока уз комплекс
комерцијалног
центра
са
садржајима
угоститељства и вишепородичног становања;
половина потребних паркинг места планирана
је гаражом у подземној или надземној етажи, а
остало паркирање је на јавној површини у
унутрашњости блока, око 0,11ха;
е2- грађевинска целина два стамбенопословна објекта П+3 са светларником и
акцентом на углу и дуж јужне фасаде у виду
веће спратности П+3+Пк, са половином
потребних паркинг места у подземној или
надземној гаражи, а остало паркирање на јавној
површини у унутрашњости блока, око 0,07ха;
е3- грађевинска целина два стамбенопословна објекта П+3 , на јужној страни обода
блока са половином потребних паркинг места
у подземној или надземној гаражи , а остало
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половина је могућа на јавној површини и
сервисном саобраћајницом, око 0,12hа.

16.11.2012.

Планирани простори за Јавно грађевинско
земљиште подразумевају парцеле:
Планирани простори за Јавно грађевинско
земљиште подразумевају парцеле: 4885, део
4886/1, део 4886/2, део 4888/1, 4889, део
4890, део 4891, део 4893, део 4894, део 4895,
део 4896, део 4897, део 4898, део 4899/1, део
4900, део 4902, део 4903, 4904, 4905, део
4907, 4908, део 4909, део 4911, део 4912, део
4914, део 4916/1 , део 4917/1, део 4917/2, део
4918, део 4919/2, део 4921/1, део 4921/2, део
4921/14, 4921/15, део 4921/16, део 4921/17,
део 4925, део 4927, део део 4928, део 4930,
део 4932, део 4936, део 4938, део 4945, 4946,
део 4947, 4948, део 4949/1, 4950, део 4958,
део 4959, део 4961, део 4963, део 4965, део
4968, део 4973/1, део 4975, део 4976/1, део
4976/3, 4978, 4979/1, 4979/2, 5849/, 5849/3 и
5851/3.

У урбанистичким целинама D, E и F, за
нову градњу,
на постојећим парцелама
обавезна је израда Пројекта парцелације и
препарцелеције (члан 65, Закон о планирању и
изградњи, Сл. Гласник РС, бр.72/2009, 81/2009,
64/2010 и 24/2011) за формирање парцела
према планираној намени површина.
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 која је овим Планом предвиђена за
јавну употребу.
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.
За урбанистичке целине b1 и b2, пре
издавања локацијске дозволе обавезна је израда
урбанистичког пројекта са
урбанистичкоархитектонским решењем планиране изградње.
У осталим урбанистичким целинама могуће је
издавање локацијске дозволе без претходне
израде урбанистичког пројекта као услова
разраде овог Плана детаљне регулације.
У урбанистичким целинама D, E и F, за
нову градњу, прописује се
минимална
дозвољена спратност која износи један спрат
мање од максимално дозвољене спратности.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Јавне саобраћајне површине
Концепт саобраћаја заснива се на
постојећој мрежи саобраћајница уз предвиђено
дограђивање, проширење и реконструкцију
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 број 11 - "План
саобраћаја са хоризонталном и вертикалном
регулацијом".
Јавне саобраћајнице
Основну функционалну класификацију
јавних саобраћајница чине:
а. Ободне саобраћајнице
б. Унутарблоковске саобраћајнице
а. Ободне саобраћајнице представљају
део основне градске путне мреже и саобраћајни
прстен у оквиру границе предметног плана.
Траса ових саобраћајница се поклапа са
улицама
Пиварска,
Бранка
Радичевића,
Променада и Водна. Овим саобраћајницама
одвија се локални транзитни саобраћај и
истовремено се путем њих врши повезивање
унутарблоковских саобраћајница са градском
мрежом путева. У улицама Водна и Бранка
Радичевић формиране су нове регулационе

6.3. Урбанистички услови за јавне
површине
Услови за формирање јавних површина
детерминисани су ПГР-ом и Правилником о
општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу (“Службени гласник РС”, бр.50/2011),
као
и
специфичним
урбанистичким
одредницама овог ПДР-а датим у делу Правила
градње.
Сви услови за урбанистичко и геодетско
димензионисање
и
дефинисање
јавних
површина дати су у графичким прилозима бр.5
и бр.5а.
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линије са циљем проширења регулације
саобраћајница. У оквиру регулације ободних
улица планиране су површине за мировање
возила и површине за кретање пешака. Додатно
проширење регулације ободних саобраћајница
преиспитаће се при изради планова за граничне
блокове.
б. У поступку израде ситуационог
плана саобраћајница у унутрашњости бока и
просторног усклађења осталих елемената
попречног профила знатан утицај имају
просторна
и
урбанистичка
ограничења,
диспозиција планираних и постојећих објеката
у блоку као и технички услови и стандарди
везани за област саобраћаја. Намена ових
саобраћајница је приступ до планираних
паркиралишта,
као
и
приступ
за
противпожарна, комунална и возила за
снабдевање.

Број 17

намењене за мирујући саобраћај моторних
возила и могу бити: отворена и јавне гараже.
На Графичком прилогу број 11. – План
саобраћаја са хоризонталном и вертикалном
регулацијом, приказана су ситуациона решења
за отворена паркиралишта на јавној површини.
При пројектовању, због уклапања са високим
зеленилом, инфраструктурним објектима /
инсталацијама и колским улазима, може се
одступити од задатих шема паркирања али само
у оквиру планираних јавних површина. На
графичком приказу, " Шеме паркирања" и
табели П.1. дате су граничне вредности
димензија паркинг места и приступних
саобраћајница за путничка возила на отвореним
паркиралиштима. За јавна паркиралишта
предвиђене су вредности које се односе за
краткотрајно паркирање.
Јавне гараже су објекти веће
спратности, јавног карактера, намењене само за
мирујући саобраћај путничких аутомобила. Овај
тип гаража планира се ради повећања
капацитета јавних паркиралишта, за потребе
решавања дефицита у броју паркинг места у
блоку, у виду рационалнијег коришћења јавног
грађевинског земљишта кроз повећање индекса
изграђености. На графичким приказима Г.1. и
Г.2. дате су граничне/минималне вредности за
димензинисање паркинг места и приступне
саобраћајнице.
Пешачке саобраћајне површине
Пешачки саобраћај планира се преко
саобраћајних површина намењених за пешачке
комуникације
које
су
функционално
дефинисане као:
а) самосталне пешачке стазе –
интегрисане су у оквиру уређених зелених
површина, намењене искључиво за пешачки
саобраћај. Ради се о постојећим стазама које се
могу реконструисати у смислу ситуационог и
нивелационог уклапања са осталим пешачким
комуникацијама.
б) пешачке стазе у оквиру регулације
саобраћајница – правци ових стаза поклапају се
са правцима саобраћајница. По правилу, ради се
о обостраним пешачким стазама вођеним уз
ивицу коловоза намењеног за кретање или
мировање возила уз обавезну денивелацију у
односу на коту коловоза.
ц) заштитни тротоари – за све објекте у
блоку, уз грађевинску линију, планирају се
заштитни тротоари . Ови тротоари имају и
функцију пешачких стаза , а наспрам улаза у
објекте интегришу се са осталим пешачким
стазама.

Планиране интервенције на
саобраћајним површинама:
• Формирање саобраћајне мреже у
циљу осваривања оптималне саобраћајне
комуникације унутар
блока и саобраћајне
повезаности са ободним саобраћајницама.
Планирају се нове саобраћајнице: крак од
темена Т0 – Т1; Т10 – Т11; Т4 – Т5 и Т12 – Т13.
•
Раконструкцијом
постојећих
саобраћајних површина планира се формирање
саобраћајних профила који испуњавају услове
за
безбедније
одвијање
саобраћаја
и
побољшање
саобраћајне
проточности.
Планираним решењем, у оквиру расположивог
простора, поред сегрегације врши се ново
димензионисање
саобраћајних
површина
намењених за кретање пешака и мировање
возила.
• За реконструкцију раскрснице улица
Водна, Пиварска, Кузминска и Змај Јовина у
смислу семафоризације и пројектовања трака за
лево скретање, потребно је извршити анализу
саобраћајних токова на раскрсници, на основу
које ће се применити оптимално решење.
Планираним проширењем регулације улице
Водна резервисан је простор за пројектовање
траке за лево скретање.
Јавна паркиралишта
Јавна паркиралишта су саобраћајне
површине, планиране на јавној површини,

55

Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

д) интегрисане пешачке површине –
кретање пешака обавља се преко коловоза
намењеног за кретање моторних возила,
углавном у виду колско-пешачких пролаза и на
унутарблоковским паркиралиштима.
Бициклистички саобраћај
На основу расположивог простора и
већ формираних регулационих линија, на
правцима ободних улица не постоје могућности
за
просторну
сегрегацију
саобраћајних
површина
планирањем
посебних
бициклистичких
стаза.
Бициклистички
саобраћај интегрисан је са осталим видовима
саобраћаја и одвија се преко коловоза
немењеног за кретање возила и пешака.
Израдом планова детаљних регулација
за граничне блокове, могу се формирати нове
регулационе линије и кроз нови регулациони
појас дефинисати песебне бициклистичке стазе.
Могуће варијације геометријског попречног
профила односе се на површине намењене за
мировање возила и на пешачке стазе.

16.11.2012.

Услови за уређење слободних зелених
површина:
Слободне
зелене
површине
уличних коридора биће озелењене у складу,
како са расположивим простором тако и са
уобичајеним урбаним елементима озелењавања
улица (травњаци, високо и ниско зеленило,
дрвореди и сл.) у централним градским зонма.
Дуж саобраћајнице, поред места за паркирње
возила неопходно је планирати саднице
лишћара са богатом крошњом које ће у врелим
летњим данима штитити паркирана возила од
прекомерне инсолације . Између паркинга и
пешачких стаза планира се травна површина на
којој је могуће местимично формитари
групације ниског и полеглог шибља и цвећа.
Дуж праваца свакодневног кретања , неопходно
је планирати садњу лишћарског дрвећа са
широким крошњама, које пешацима стварају
заштиту од директних сунчевисх зрака .
7ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
СА
УСЛОВИМА
ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

Колски прилази до парцеле
Свака грађевинска парцела мора да
има приступ на јавни пут и то непосредно или
посредно преко друге парцеле(а) према уговору
о службености пролаза преко те парцеле.

У просторном обухвату ПДР уочена су
два просторна блока. Обзиром да је северни
блок простор који је у ПГР одређен као
простор унутар зидина античког Сирмијума, за
северни део просторног обухвата важе правила
градње мање или више одређена условима и
мерама заштите Завода за заштиту споменика
културе, које су посебно дефинисане у ПДР.
За јужни део просторног обухвата важе
правила градње дата у Плану кроз општа и
посебна правила за поједине урбанистичке
целине дате у граф прилогу бр.3.

Саобраћајне површине на осталом
грађевинском земљишту
Изградњу и доградњу 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
нормативима дефинисаним у правилима
градње.
Саобраћајно решење ( осим за
реконструкцију и доградњу објеката у смислу
санације равних кровова) 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
• диспозицију посуда за прикупљање одпадака
Потребе за паркирањем/гаражирањем
на сопственој парцели могу се обезбедити
изградњом отворених паркиралишта или гаража
које могу бити подземне , надземне и надземно
- подземне.

7.1 ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. Постојеће грађевинске парцеле у обухвату
ПДР, по ободу блока, намењене су изградњи
стамбених или стамбено-пословних објеката
вишепородичног становања, величине до
1000м2 изузев парцела два комерцијално стамбена комплекса. Величина парцела за
изградњу нових стамбених или стамбенопословних објеката вишепородичног становања
се одређује овим ПДР-ом (планом парцелације).
У делу 6.2. Урбанистичке целине одређене
Планом, дефинисане су урбанистичке целине за
које је при издавању локацијске дозволе
неопходно приложити оверен Урбанистички
56

16.11.2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

пројекат (члан 61, Закона о планирању и
изградњи, ''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2010,
64/2010,
24/2011),
са
урбанистичкоархитектонским решењем планиране изградње.
За остале делове блока планирана је
израда Пројеката препарцелације и парцелације
према граф. прилогу бр.5 ради спровођења
Плана.
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15м, минимална ширина 3м, минимална висина
3м, уколико противпожарним условима не буде
строжије одређено на појединим местима .
Мања вредност максималне дужине ајнфорта
одређена је код објеката чија је дубина
детерминисана постављањем задње грађевинске
линије на 10м.
5. Обавезно је обезбеђење паркирања на
сопственој парцели , изузев ако овим планом за
неке локације није другачије одређено (зона A,
C, и делимично зона E), тј. дефинисано уз
могућност паркирања или на сопственој
парцели или на јавној површини , а према
Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште.
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
240цм, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од
конструктивних елемената пода и плафона, одн
међуспратних конструкција.

2. Планира се изградња објеката у
непрекинутом и прекинутом низу по ободима
постојећих улица, Ул. Водна, Ул. Променада,
Ул. Бранка Радичевића и Ул. Пиварска, и
доградња постојећих објеката вишепородичног
становања у циљу санације равних кровова,
изузев ако за посебну локацију није другачије
одређено.
3. Планира се формирање јавних површина:
- градске саобраћајнице која дели просторни
блок на северни и јужни део од улице Бранка
Радичевића на парцели 4921/2, преко парцела
4921/1, 4905 и 4904 до Улице Водна;
- проширење регулационог појаса улица Водна
и Бранка Радичевића (у већем делу) и
реконструкција
раскрсница
са
улицом
Пиварска;
- сервисне саобраћајнице паралелно са Улицом
Водном између постојећих слободностојећих
објеката унутар блока и планираних објеката у
непрекинутом
низу на ново-планираној
регулацији;
- сервисне саобраћајнице за потребе
снабдевања дечије установе и прилаза до
паркинга од Улице Променада преко парцела
4975, 4976/3, 4976/1, 4921/1 и 4968 до Улице
Водна ;
- пешачког пролаза из ајнфорта ватрогасног
торња поред планираног комерцијалног центра
до сервисне саобраћајнице , парцеле бр. 4886/1,
4886/2, 4888/1, до парцеле 4894.

6. Код издавања локацијске дозволе елементи
градње се задају регулационим и грађевинским
линијама
и
осталим
урабанистичким
елементима дефинисаним за сваку појединачну
урбанистичку целину
7. Максимална планирана спратност објеката је
одређена планом на правцима постојећих или
планираних саобраћајница и креће се од П+1 до
П+3+Пк. Максимални дозвољени нагиб
кровних равни је до 35ст, са могућношћу
искоришћења поткровног дела испод слемена а
изнад званичног поткровља (уколико постоји)
искључиво у сврхе проширења доњих станова
(формирање дуплекса), а не формирања
засебних станова. Максимална дозвољена
светла висина назитка од пода до тачке прелома
крова је 200цм. Код објеката који немају
поткровље могуће је искоришћење таванског
простора за формирање засебних станбених
јединица. Величина као и
архитектонскотехничке и функционалне карактеристике
станова у таванском простору се одређују на

4. Грађевинска линија је обавезујућа, на свим
планираним локацијама одређена је у
графичком делу плана (граф. прилог бр.2,
ПЛАНСКА РЕШЕЊА). По ободима обухвата
плана, ка постојећим улицама, грађевинска
линија је на месту планиране регулационе
линије, у Улици Бранка Радичевића и Водној
док се у улицама Пиварској и Промнада
поклапа са постојећом и планираном
регулационом линијом. Максимална дужина
колскопешачког
пролаза
ајнфорта
вишеспратних објеката по ободу блока, која
одређује и ширину објекта , је ограничена на
57
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основу важећих и уобичајених стандарда за ову
врсту станова.
Могуће је привођење стамбеној или
пословној намени простора са нестамбеном
наменом (гаражног, таванског простора...)
постојећих стамбених или стамбено-пословних
објеката. Приликом претварања таванског
простора у користан простор обавезна је уплата
накнаде за изградњу паркинг места на јавној
површини према утврђеним критеријумима.
Приликом
претварања постојећих
гаража за путничка возила у користан простор
са стамбеном или пословном наменом, обавезна
је уплата накнаде за изградњу паркинг места на
јавној
површини,
према
утврђеним
критеријумима и уплата накнаде за паркирање
на јавној површини за свако укинуто гаражно
место.
При формирању парцеле према
планском решењу површина ново-формиране
грађевинске парцеле ће се узимати у обзир при
обрачуну потребног броја паркинг места, с тим
да ће се потребан број паркинг места умањити
за једно паркинг место на сваких, започетих
30m² површине која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу.

16.11.2012.

регулације мању од 12,00м нису дозвољени
испади преко регулационе линије.
9. На калканском зиду објекта породичног или
вишепородичног типа
према суседној парцели који је од границе са
њом удаљен:
-2,50м или више – дозвољени су отвори
стамбених виталних просторија
-између 0,60 и 2,50м – дозвољени су
отвори
помоћних
просторија
и
степеништа, са минималним парапетом
180цм и
-мање од 0,60м – нису дозвољени отвори.
10. Код објеката вишепородичног становања
међусобна
удаљеност
слободностојећих
објеката као и међусобна удаљеност група
објеката типа непрекинутог низа износи
најмање половину висине вишег објекта . Ова
међусобна удаљеност не може бити мања од
10м , ако планом није другачије одређено за
посебне локације. Нови објект не може
заклањати директно осунчање другом објекту
више од половине трајања директног осунчања.
11. На калканском зиду новог објекта у
непрекинутом низу који је на граници парцеле
забрањени су било какви наспрамни отвори, а
дозвољена је изградња светларника објекта.
Светларник једног објекта је наткривени или
ненаткривени простор са три одн. са четири
стране
затворен
сопственим
зидовима,
максималне површине до 20м2. У светларнику
објекта дозвољени су само отвори помоћних
просторија (купатила, оставе, кухиње исл) и
степеништа, и то са парапетом 180цм. На
калканском зиду новог објекта у непрекинутом
низу према суседном постојећем објекту на
граници парцеле који има изграђен светларник
објекта, уколико се гради светларник новог
објекта, обавезна је изградња симетричног
светларника објекта.

Кровне равни планираних објеката
формирати тако да слив воде генерално буде
двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим
детаљима у виду кровних баџа и другачијег
слива. За осветљење корисног простора у
поткровљима
могуће
је
постављање
вертикалних кровних прозора – кровних баџа и
то тако да на једном објекту може бити само
један ред кровних баџа на истој висини а
максимална дозвољена светла висина кровне
баџе је 260цм од коте пода. За објекте код којих
је
могуће
висином
акцентовати
угао
саобраћајница планира се да максимална
дозвољена
спратност
буде
заступљена
максимално на половини дужине зграде одн.
максимално до 15м. Из разлога проветравања и
инсолације,
није
дозвољена
изградња
дворишних објеката - између уличног низа и
унутарблоковских слободностојећих објеката спратности веће од П+0, изузев на местима где
је то планом другачије одређено.

12. Постојеће објекте породичног становања је
могуће реконструисати, адаптирати, а нова
изградња и доградња се мора ускладити са већ
започетом трансформацијом блока.

8. Испади на фасади су дозвољени на висини
минимално
3,0м
изнад
тротоара,
са
максималним испадом од 1,20м преко
регулационе линије улице, односно
преко
грађевинске линије у оквиру сопствене парцеле.
Код саобраћајница које имају ширину

7.2. Просторна концепција
Простор обухвата Плана подељен је на две зоне:
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П+1+Пк
П+2
П+2+Пк
П+3
П+3+Пк

Зона1. - северни део обухваћеног простора.2,6
ха
Зона2. - Јужни део обухваћеног простора 6,2
ха
Примарна саобраћајна мрежа
Постојеће саобраћајнице ( улице које чине
границу обухвата плана ) су : Улица Водна ,
Улица Променада , Улица Бранка Радичевића и
Улица Пиварска.

h
h
h
h
h

≈ 9m
≈ 10m
≈ 12m
≈ 13m
≈ 15m

7.5. Услови за саобраћајнице
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ
Јавне саобраћајне површине
Овим планом одређене су регулације
за јавне саобраћајнице са геометријским
дефинисањем попречних профила и елементима
нивелационог плана. Планира се задржавање
постојеће
саобраћајне
матрице,
уз
реконструкцију и доградњу и формирање нових
саобраћајница у блоку. Одвијање саобраћаја са
дозвољеном једним смером предвиђено је на
делу саобраћајне мреже од темена Т2 - Т3 и од
темена Т4 - Т5.
Свим објектима у обухвату плана мора
бити обезбеђен прилаз са јавне површине на
начин дефинисан у правилима уређења и 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).
У оквиру регулација свих улица налазе
се коловозне површине за кретање и мировање
возила и пешачке стазе димензионисане према
напред наведеним вредностима:
• коловоз за кретање возила на правцима
ободних улица
- ширина 6.00 метара;
- оспособљен за осовинско оптерећење од
11.5 тона, минимум 6.0 тона;
- меродавно возило за димензионисање
ситуационог плана је комунално возило.
• коловоз за кретање возила у унутрашњости
блока
- ширина
коловоза
за
двосмерни
саобраћај je minimum 5.5 м;
- ширина коловоза за једносмерни
саобраћај је минимум 3.5 м;
- оспособљен за осовинско оптерећење од
минимум 6.0 тона;
- меродавно возило за димензионисање
ситуационог
плана
је
путнички
аутомобил.
• коловоз за мировање возила – отворена
паркиралишта

7.3. Хоризонтална регулација
Елементи хоризонталне регулације за
простор око изграђених објеката, дефинисање
регулационих и грађевинских линија директно
проистиче из планиране организације простота
(граф. прилог бр.2, ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ),
постојећег саобраћајног решења и реализованих
инфраструктурних објеката и траса градских
инфраструктурних система.
Сви елементи хоризонталне регулације
саобраћајница као и елементи техничких
решења и нивелације дати су у графичком
прилогу бр.4., а регулационе линије јавних
простора
(са
графичком-геодетском
дефиницијом тачака регулације) на графичком
прилогу бр.5.
Графичко-геодетска дефиниција тачака
регулације је приближна и одступања, до мере
која не мења задати урбани концепт, су могућа,
а коначна решења до мере грађевинских
парцела ће се дефинисати урбанистичким
пројектима за предметне блокове.
7.4. Вертикална регулација
У
Плану
вертикалне
регулације
дефинисане су планиране коте саобраћајница
које прате постојећу нивелацију улица дате у
правилима
градње
јавних
саобраћајних
површина.
Правилима грађења дефинише се однос
нивелације осталог према јавном грађевинском
земљишту (нивелација стамбене парцеле мора
бити виша од јавне површине) као и правилима
градње задата максимална спратност објеката.
Висина
планираних
објеката
дефинисана је висином кровног венца у односу
на планирани заштитни тротоар око објекта:
·спратност
објекта
максимална
висина кровног венца
П+0 h ≈ 4m
П+Пк h ≈ 6m
П+1 h ≈ 7m
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- димензионисање и приказ граничних
вредности дати су у табели П.1. и
графичким прилозима: Графички прилог
број 4. – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
саобраћајнице са уређењем јавних
површина,
Геметријски
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;
- коловоз паркиралишта се гради са
завршним
асфалтним
слојевима,
оспособљен за истоветно саобраћајно
оптерећење као и коловоз приступне
саобраћајнице;
- оивичење
коловоза за
мировање
превиђено је са бетонским ивичњацима
издигнутим максимално + 4цм у односу
на коту коловоза намењеног за кретање
возила. Пројектом се може изоставити
поменуто оивичење под условом да се
на адекватан начин реши одвођење
атмосферских вода;
Оивичење за управно и косо паркирање
на месту контакта са пешачким стазама
или са зеленим површинама предвидети
са бетонским ивичњацима издигнутим
за +10цм у односу на коту паркинга , а
за подужно паркирање за +12цм у
односу на коту паркинга.
- код отворених паркиралишта извршити
засенчавање садњом високог зеленила.
При реализацији, шеме паркиралишта
ускладити са постојећим зеленилом,
планираним и постојећим колским
приступима до парцеле, као и са
диспозицијом планиране и постојеће
инфраструктуру.
• пешачке стазе
- пешачке стазе у оквиру регулације
саобраћајнице су минималне ширине
2,00 метра, изузетно 1,50 метара уз
регулациону линију;
- ширина заштитних тротоара око објекта
koji imaju ulogu pe{aчких стаза је
минимум 1,00 метар;
- одводњавање је гравитационо, са
попречним нагибом максимално 2%
усмереним ка осовини саобраћајнице;
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- обавезна
је
денивелација
са
дефинисаним
максималним
вредностима:
а) +12цм - на месту контакта са
коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним
паркингом
б) +10цм - на месту контакта са управним
и косим паркинзима;
- при пројектовању обавезна је примена
одредби из Правилника о условима за
планирање и пројектовање објеката у
вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних
лица ("Сл. Гласник РС", број 18/97).
• јавне паркинг гараже
- димензионисање и приказ граничних
вредности приступне саобраћајнице,
паркинг места и бочних ограничења
дати су у графичким прилозима
Г.1.,Г.2.( 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 метара за једносмерни саобраћај и
5,50 метара за двосмерни саобраћај. Код
кружних рампи обавезан је приказ
проходности за меродавно возило;
- подужни нагиби су максимално 15% за
праве наткривене рампе и максимално
12% за откривене и кружне 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).
• колски прилази до парцеле
- на делу јавне површине, ситуационо нивелационо решење ускладити са
планираним и постојећим колским
прилазима до парцеле;
- ширина колских прилаза је минимум 3,0
метра мерено на регулационој линији,
односно
минимум
6,0
метара,
симетрично у односу на позицију
колског улаза, мерено на ивици коловоза
јавне саобраћајнице;
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- у улицама Бранка Радичевића и
Пиварска предвидети увођење траке за
лева скретања у функцији саобраћајног
повезивања комплекса комерцијалног
центра са садржајима угоститељства и
вишепородичног становања.
- колски прилаз и излаз са парцеле за
урбанистичке целине d1 и d2 (графички
приказ
бр.3)
дефинисан
је
са
једносмерним кретањем возила како је
приказано на графичком прилогу бр.4.

Број 17

заштитну дубину није могуће постићи и
ако је терен над теменом цеви оптерећен
још
са прометним оптерећењем,
потребно је цеви додатно заштити (нпр.
са армиранобетонском плочом или
заштитном цеви) – Услови ЈКП
"Топлификација" број 2410/08 од
24.11.2008.године;
- саобраћајнице за прилаз контејнерским
местима требало би да имају минималну
ширину 3,5м и висину пролаза 4,5м и
носивост коловоза већу од максималне
носивости комуналних возила чија је
просечна бруто тежина 18 тона.
Потребно је извршити уређење простора
за
одлагање
комуналног
отпада,
прилагођених контејнерима запремине
1,1 м3. Предвиђена места морају бити у
нивоу коловоза или са обореном ивицом
према коловозу, због покретљивости
контејнера и лакше манипулације –
Услови ЈКП "Комуналије", број 36901/08 од 06.11.2008.

- за
прикључак
на
саобраћајну
инфраструктуру, односно колско –
пешачки прилаз до парцеле потребно је
прибавити услове и сагласност од ЈП
"Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица".
• посебни услови за изградњу и реконструкцију
саобраћајних површина
- услов који претходи реконструкцији
саобраћајница је изградња фекалне
канализације у улицама где иста не
постоји са реконструкцијом водоводне
мреже – Услови ЈКП "Водовод" број
1637/2, од 0.12.2008.;
- градити саобраћајнице одговарајуће
ширине и носивости за несметан пролаз
ватрогасних
возила
и
њихово
маневрисање за време гашења пожара
(Правилник 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)) –
Услови РС МУП, Сектор за заштиту и
спасавање – Одсек за заштиту и
спасавње у Сремској Митровици 06/26
број 217-1328/08 од 05.11.2008.године;
- преко парцеле број 4894, 4896, 4897,
4899/1 и 4901/1 прелази топловод ДН
200 и планирани пут и паркинг. Такође
на парцели број 4921/1 паралелно са
зградама број 5 и 8 предвиђен је пут
односно паркинг прелази преко трасе
топловода. Имајући у виду наведено...
пожељно је избећи изградњу пута
односно
паркинга
преко
трасе
постојећих топловода. Уколико није
могуће избећи изградњу пута преко
топловода неопходно је предузети мере
заштите топловода.
Заштитна дубина између врха цеви и
терена мора бити преко 50цм,
оптимална дубина износи 70цм. Ако ову

Саобраћајне површине на осталом
грађевинском земљишту
Приликом
изградње, обавезно је
обезбеђење паркирања на сопственој парцели ,
изузев ако овим планом за неке локације није
другачије дефинисано – могућност паркирања
на сопственој парцели, део на сопственој и део
на јавној површини или на јавној површини
(графички прилог број 3), а према Одлуци о
мерилима и критеријумима за одређивање
накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне
саобраћајнице
морају
се
обезбедити
истовремено са изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања на
сопственој парцели обавезно је обезбеђење по
једног паркинг места "ПМ" на један стан или
пословни простор, односно у случају
формирања
већих
пословних
простора,
минимум је једно паркинг место на сваких 70м2
збира нето површине већих пословних
јединица.
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.
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Граничне вредности саобраћајних
површина за кретање и мировање возила
димензионисане су према напред наведеним
вредностима:
• коловоз за мировање возила – отворена
паркиралишта
- димензионисање и приказ граничних
вредности приступне саобраћајнице и
паркинг 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;
- за парцеле код којих је овим планом
предвиђено
померање регулационе
линије ( Пример: улица Водна)
планирано решење паркиралишта може
да захвата и део јавне површине у
ширини парцеле мерено на планираној
регулацуоној линији. Услови за колски
прилаз до парцеле дефинисани су у
правилима
градње.
При
изради
пројектног
решења
потребно
је
прибавити услове и сагласност од стране
ЈП "Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица" .
Приликом
претварања
таванског
простора у користан простор обавезна је уплата
накнаде за изградњу паркинг места на јавној
површини према утврђеним критеријумима.
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4921/12 и 4921/13. Новим решењем проширен је
паркинг на простору између поменуте две
зграде и остварено је спајање унутарблоковских
саобраћајних кракова са улицом Променада. На
овај начин повећава се саобраћајна проточност
и укупан број паркинг места на планираној
јавној површини.
• 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
препоручено 15% према важећим
стандардима, а максимално 15% за
наткривене
рампе
са
обавезном
применом елемената заобљења на
вертикалним кривинама и максимално
12% за откривене рампе;
- позиција рампе мора бити унутар
грађевинске
линије,
осим
у
унутрашњости блока где су дозвољене
рампе на делу између унутар блоковске
грађевинске и регулационе линије;
- 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.

Приликом претварања постојећих
гаража за путничка возила у користан простор
са стамбеном или пословном наменом, обавезна
је уплата накнаде за изградњу паркинг места на
јавној
површини,
према
утврђеним
критеријумима и уплата накнаде за паркирање
на јавној површини за свако укинуто гаражно
место.
Површина
ново-формиране
грађевинске парцеле ће се узимати у обзир при
обрачуну потребног броја паркинг места, с тим
да ће се потребан број паркинг места умањити
за једно паркинг место на сваких, започетих
30m² површине која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу.
Измене
саобраћајног
решења
подразумевају реорганизацију саобраћајних и
зелених површина у источном делу унутар
блока и делу површине између постојећих
стамбених зграда, саграђених на парцелама
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парцели. Насипање терена не сме угрозити
објекте на суседним парцелама.
При пројектовању обавезна је примена
одредби из Правилника о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са
несметаним
кретањем
деце,
старих,
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл.
Гласник РС", број 18/97).
Услови за прикупљање и евакуацију
комуналног отпада
За прикупљање отпадака – кућног
смећа потребно је поставити судове –
контејнере на сопственој парцели, изузетно
могуће је постављање наведених судова и на
јавној површини уз прибављену сагласност од
стране ЈП "Дирекција за изградњу Града
Сремска митровица" .
Услови су дефинисани на основу
услова ЈКП "Комуналије", број 3690-1/08 од
06.11.2008.
- тренутне локације контејнерских места
у стамбеном насељу Деканске баште
својим
положајем
задовољавају
несметан
прилаз
специјалних
комуналних возила;
- потребно је извршити уређење простора
за одлагање комуналног отпада,
прилагођених контејнерима запремине
1,1 м3. Предвиђена места морају бити у
нивоу коловоза или са обореном
ивицом
према
коловозу,
због
покретљивости контејнера и лакше
манипулације ;
- за новоизграђене објекте до 500м2
корисног
стамбеног
простора,
минималан број контејнера је један
контејнер запремине 1,1м3. У случају
изградње пословних објеката, број и
врста судова за смеће зависи од њихове
намене;
- планом организације простора у
стамбеном
насељу
требало
би
предвидети посебне просторе за
постављање контејнера за примарно
селектовање
отпада
(рециклажна
дворишта);
- саобраћајнице за прилаз контејнерским
местима требало би да имају
минималну ширину 3,5м и висину
пролаза 4,5м и носивост коловоза већу
од максималне носивости комуналних
возила чија је просечна бруто тежина
18 тона.

Нивелација
Нивелациони план јавних површина
На графичком прилогу број 4 - " План
ско решење саобраћаја са уређењем јавних
површина" приказане су планиране коте
саобраћајница.
Одводњавање површинских вода врши
се
гравитацио
ка
систему
затворене
атмосферске
канализације,
са
нагибом
усмереним од грађевинске/регулационе линије
ка саобраћајници. Основ за утврђивање
нивелационог плана су постојеће коте 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 условима за
планирање
и пројектовање објеката у вези са
несметаним
кретањем
деце,
старих,
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл.
Гласник РС", број 18/97).
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 утврује 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
савладава се унутар објекта, изузев зa jaвнe
oбjeктe и кoмплeксe зa кoje je oбавeзнa изрaдa
урбaнистичког пројекта.
Површинске воде са једне грађевинске
парцеле не могу се усмеравати према суседној
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канализације. Сви постојећи објекти у насељу
су
прикључени
или
имају
могућност
прикључења на канализациону мрежу.
Пре реконструкције саобраћајница у Улицама
Бранка Радичевића и Променада потребно је у
тим улицама изградити уличну мрежу фекалне
канализације. Планирани вишестамбени објекти
на локацији постојећих објеката добијају нове
прикључке због недовољног пречника или
недовољне дубине постојећег прикључка на
канализациону мрежу

Правила грађења инфраструктурних
система
Изградња објеката и постављање
инсталација у појасу регулације јавног пута
Објекти и инсталације могу се градити
у земљишном и заштитном појасу поред, испод
и изнад јавних путева у складу са одредбама
чланова 27. 28. 29. 30. 31. 33. и 34. Закона о
јавним путевима ("Сл. Гласник РС", број
101/2005) . Претходне услове и сагласност за
полагање инсталација и постављање објеката у
регулационом појасу саобраћајница, односно на
јавним површинама издаје ЈП "Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица".

3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА:
Град Сремска Митровица има усвојен
сепаратни систем одвођења отпадних вода.
Улице у насељу Деканске баште имају
изграђену атмосферску канализацију која
попречним
и
подужним
падовима
саобраћајница одводе воду преко сливника и
зацевљене
атмосферске
канализације
у
реципијент реку Саву.

7.6. Услови за водове комуналних
инфраструктурних система
Простор у обухвату ПДР-а у постојећем
стању потпуно је опремљен градским
инфраструктурним системима.
ПДР-ом планирају се решења елемената
градских инфраструктурних система у свему
према програмима рада надлежних Јавних
предузећа и издатим претходним условима :

4. СНАБДЕВАЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈОМ:
Планирани
стамбени,
стамбенопословни и радно-комерцијални објекти у
стамбеном насељу “Деканске баште” у
Сремској
Митровици
напајаће
се
електроенергијом из четири постојеће трафостанице 20/0,4 кВ,630 кВа и једне планиране,
нове 20/0,4 кВ, 2х 630 кВА која треба да се
изгради на простору бивше фабрике пива.
У том циљу потребно је од наведених
трафо-станица па до будућих објеката
положити прикључне НН кабловске водове
трасама датим у графичкој прилогу.
Кабловске водове 1 кВ положити по техничким
прописима, на дубину 0,8 м од коте планираног
терена. Сва укрштања и паралелна вођења са
другим подземним 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 мм. 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.

1. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:
Насеље Деканске баште има решен систем
водоснабдевања. У насељу постоји мрежа
довољног капацитета за планиране објекте, и
није је потребно проширивати. Приликом
реконструкције саобраћајница потребно је
извршити
реконструкцију
и
измештање
водоводне мреже (једним делом се налази испод
саобраћајнице) јер је већина водова стара око 40
година и изведена је од азбест цемента (
реконструкцију водоводне мреже извршити у
складу
са
Правилником
о
техничким
нормативима за хидрантску мрежу“Сл.лист
СФРЈ” бр 30/91). Планирани вишестамбени
објекти на локацији постојећих објеката
добијају нове прикључке због недовољног
пречника постојећег прикључка на водоводну
мрежу
2. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА:
Град Сремска Митровица има усвојен
сепаратни систем одвођења отпадних вода.
Насеље Деканске баште су покривене
канализационом мрежом (главни фекални
колектор Ø1100/600 пролази кроз насеље). У
Улици Бранка Радичевића и делу Улице
Променада не постоји улична мрежа фекалне
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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.
Напомињемо да је за реализацију
изградње планираног објекта на простору
бивше фабрике пива потребно извршити
измештање дела трасе постојећег кабловског
вода 20 кВ између МБТС 20/0,4 кВ “Др.Хаxије”
и 20/0,4 кВ “Јанка Чмелика”, а што је приказано
у графичкомприлогу.
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
живиним или 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.
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телекомуникациони објекат повезао би се
оптичким кабловским водом са најближим
комутационим центром (телефонска централа у
згради Поште) када се за то стекну услови.
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. ГАСИФИКАЦИЈА :
У ободним саобрађајницама блока
“Деканске баште“ у Сремској Митровици је
рализована дистрибутивна гасоводна мрежа
(полиетилен).
Планира
се
проширење
дистрибутивне гасоводне мреже на цео
унутрашњи простор блока “Деканске баште”.
7. ТОПЛИФИКАЦИЈА :
Претходни услови и начин заштите
топловода садржани су у условима ЈКП
"Топлификација"
број
2410/08
од
24.11.2008.године.
"Траса постојећег и планираног
топловода приказана је на графичком прилогу
број 10 – План инфраструктуре. Постојећи
топловод је пречника ДН 40 до ДН 200, изведен
од предизолованих цеви у земљаном рову на
дубини од око 0,5 – 1,0м од површине тла.
На делу парцеле 4886/1, као и на
парцели 4886/4 предвиђа се изградња објекта
П+2+Пк који једним делом прелази преко трасе
постојећег топловода ДН 200, а такође и преко
једне шахте на топловоду у којој су смештени
аксијални компезатори.

5. ТТ МРЕЖА:
Планирани објекти у стамбеном насељу
“Деканске баште” повезаће се на постојећу
месну ТТ мрежу Сремска Митровица преко
планираних нових ТТ капацитета, с обзиром да
су постојеће телекомуникационе резерве у тој
зони исцрпљене.
Да би се телекомуникационо опремио
простор обухваћен Планом, треба изградити
нови
објекат
(просторију)
за
телекомуникациону опрему у којој би била
концентрација свих ТТ инсталација будућих
објеката са тог подручја, као и неких постојећих
објеката у сврху ослобађења капацитета у
постојећој ТТ кабловској мрежи на локацијама
нових објеката који су удаљени од овог објекта.
На тај начин би се извршила реконфигурација
постојеће ТТ мреже у стамбеном насељу. Овај

Имајући у виду наведено неопходно је
избећи градњу објекта П+2+Пк који једним
делом прелази преко трасе постојећег
топловода или уколико то није могуће потребно
је предвидети измештање трасе топловода на
том делу."
За објекте чија би изградња угрозила
постојећи топловод неопходна је израда
Урбанистичког пројекта за изградњу, уз
прибављене услове и сагласност ЈКП
"Топлификација".
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декоративне врсте као што су: руже, ниски и
полегли четинари, сезинско цвеће, трајнице .
Паркинзи су простори на којима је
неопходно извршити засену нарочито током
врелих летњих дана. Листопадно дрвеће које је
најидеалније за овакве просторе је: кугласти
јавор, кугласти јасен, липа, целтис и др.

7.7.

Услови за уређење слободних зелених
површина
Озелењавање комплекса « Деканац» има
за циљ побољшање микролокацијских услова
радне и животне средине, као и побољшање
архитектонско – визуелног ефекта .
Простор око грађевинских објеката,
саобраћајних и манипулативних површина
комплекса
уредити
као
травњак
са
комбинацијом листопадног и четинарског
дрвећа и шибља, у циљу постизања естетског ,
микроклиматског и визуелног ефекта као и
обезбеђења сенки, нарочито у летњем периоду.
При избору садног материјала предност
дати лишћарским врстама које су доминантне
на предметној локацији.
У оквиру комплекса постојећа и
планирана паркинг места засенити садницама
високих
лишћара.
Предвидети
садњу
школованих садница на сваком другом паркинг
месту. Планирати врсте лишћара са богатом
крошњом које у врелим летњим данима дају
засену.
Мале и уске површине уз саобраћајницу
решити линеарно постављеним зеленилом које
је у зони раскрснице, ниског раста и не заклања
визуре .
У
оквиру
граница
предметног
комплекса, уређење зелених и слободних
површина решити посебним пројектом, а у
складу са саобраћајним, архитектонскограђевинским решењем као и трасама
подземних инсталација.
Главне пројекте уређења и озелењавања
радити на основу претходно израђеног
геодетског снимка постојећег стања зеленила и
мануала валоризације вегетације.

7.8.

Услови и мере чувања и заштите
неопкретних културних добара

Утврђују се следећи услови ,чувања
,одржавања и коришћења и мере заштите за
простор обухвађен Планом детаљне регулације
насеља „Деканске баште„ у Сремској
Митровици:
Општи услови су:
Очување
постојеће регулације и
грађевинске линије у улици Пиварској ;
Очување амбијенталних вредности у
зони
обухваћеној
просторно-културноисторијском целином Старо језеро Сремске
Митровице;
Очување постојећих реперних објеката,
Ватрогасни торањ, без промене волумена,
габарита, вертикалне регулације и стрилских
архитектонских елемената;
Није дозвољена промена висинске
нивелације ободних улица;
У зони припадајућег дела просторнокултурно-историјске целине Старо језеро
Сремске Митровице обезбедити зону тротоара
уз објекте у минималној ширини од 1.00 м´
Услови заштите НКД-архитектура:
Дозвољена изградња објеката за
наткривање локалитета 1а-Царска палата на КП
4889 у функцији јавног објекта за заштиту и
презентацију археолошких остатака Царске
палате
Сирмијума
са
свим
пратећим
садржајима;
Грађевинске линије овог објекта
ускладити са општим условима заштите;
Високу регулацију коте приземља овог
објекта
прилагодити
постојећој
висини
регулације
улице
Пиварске
и
Бранка
Радичевића;
Дозвољена изградња нове структуре на
локацији централних објеката комплекса „Стара
пивара“, КП 4888/1- пословни објекти и торањ,
са очувањем претходне висинске регулације и
позиционирање масе у простору и решавање
кровних равни;

Избор биљних врста за уређење
слободних површина
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: црвенолисни јавор,
сребрна липа, Панчићева оморика, бреза, црни
бор, разни пачемпреса, хамеципариса и
сл.Однос лишћарских врста према четинарима
треба да је 80% : 20%.
На деловима слободних површина које
се налазе у зони раскрсница или уз
саобраћајницу користе се растом ниже
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У обликовању и материјализацији
фасаде делова овог комплекса, а посебно
објекта
торња
применити
принципе
интерполације са објектом над локалитетом 1а
на КП 4889;
Дозвољена
адаптација,
санација,
реконструкција или замена објеката Управне
зграде комплекса „Стара пивара“ КП 4888/1,на
адреси Пиварска 2, уз обавезно очување
грађевинске линије у улици Пиварска, замена
објекта је могућа новим уз очување постојеће
висинске регулације;
Висинска
кота
платоа
будућег
комплекса на локацији „Стара пивара“ –КП
4888/1 мора бити у потпуности прилагођена
висинској коти тротоара у улици Бранка
Радичевића и Пиварска, односно коти приземља
објеката на локацији КП 4889;
Дозвољава се формирање јавног
пешачког пролаза са источне стране објекта на
КП 4889 само уколико се обезбеди функција
обавезе јавности пролаза и коришћења
контактне зоне на КП 4888/1 – формирања трга
на западном делу КП 4888/1 у минималној
ширини од 10 м´ од западне регулационе линије
КП 4888/1;
Ватрогасни дом са торњем на КП 4886/1
и 4886/3 може се адаптирати,
променити намене , санирати, конзервирати,
рестаурирати у складу са посебним мерама
техничке заштите без угрожавања споменичких
својстава објекта и целине;
Није дозвоњена промена фасде објекта и
стилских одлика фасаде објекта Ватрогасног
дома;
Дозвољена је доградња дела објекта на
КП 4886/1 , исте ширине хоризонталног и исте
висине вертикалног габарита, на постојећој
грађевинској линији улице Пиварске, са
обликовањем
фасаде
по
принципу
интерполације у односу на објекат на КП
4886/3, уз апсолутно поштовање висине венца и
слемена на објекту на КП 4886/3;
Дозвољена је изградња дворишног
објекта спратности П+2+Пк на делу парцела КП
4886/1 и КП4886/4 на минималној удаљености
од 20 м у односу на јужну грађевинску линију
објекта на КП 4886/3, односно минимално 5 м у
односу на најистуренију зашпадну тачку објекта
на КП 4886/3.
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одговарајуће пројектне документације за
презентацију, конзервацију и рестаурацију
локалитета;
- није дозвољено затварање или
уклањање археолошких остатака у саству
локалитета 1а;
2. локалитет 8:
- дозвољава се откривање јужног бедема
ради тачног лоцирања;
- дозвољава се изградња на локацији
локалитета 8;
дозвољава
се
презентовање
археолошких остатака у оквиру новог објекта је
његова конзервација и затварање по посебним
условима заштите;
3. локалитет „Стара пивара“:
- Пре било какве изградње и израде
пројектне документације за изградњу обавезна
заштитна
археолошка
истраживања
до
здравице;
- Након завршених археолошких
истраживања и валоризације резултата, биће
одређени конкретни услови изградње, заштите
,презентације, конзервације и рестаурације
археолошких остатака на предметној локацији
„Стара пивара“ ,
4. КП 4886/1 –део комплекса Ватрогасни
дом:
- На парцели 4886/1 обавезна заштитна
археолошка истраживања;
5. Угао улице Бранка Радичевића и
Пиварска – локација раскрснице:
-На углу улице Бранака Радичевића и
Пиварске приликом интервенције /изградње
кружне раскрснице и слично/ радова на
инфраструктури ,
- Oбавезна су заштитна археолошка
истраживања до здравице;
6. Део источно од комплекса Стара
пивара у зони Сирмијума „унутар
бедема“:
- За део улице Водна који припада зони
Сирмијума „ унутар бедема“, као и за Пиварску
улицу приликом реконструкције пута ,
изградње инфраструктуре, програм заштите
обухвата обавезно праћење земљаних радова од
стране стручне службе овог Завода ;
- Уколико се на наведеној траси наиђе
на архитектонске остатке приликом ископа,
извођење земљаних радова се мора наставити
ручно;

Услови заштите археолошког наслеђа:
1. локалитет 1а Царска палата:
- обавезна презентација „ин ситу“ уз
обавезне посебне мере заштите за израду
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- Инвеститор је у обавези да обустави
радове уколико наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете од изузетног значаја,
ради истраживања предметне локације;
- Инвеститор је дужан благовремено, а
најкасније 2 дана пре почетка радова да пријави
заводу извођење земљаних радова на овим
локацијама;
7.9.

ванредним
ситуацијама
(''Сл.гласник
РС'';99/2009; 92/2011; 93/2012) у односу на
склањање и урбанистичке мере заштите
7.9.3 Мере зaштите живoтне средине:
Премa oдредницaмa ПГР-a Грaдa немa
пoсебних елеменaтa из дoменa зaштите живoтне
средине везaних зa предметну лoкaциjу, кojи би
били oд зaнaчaja зa кoнцепт и сaдржaj
предметних Измена и допуна Плана детаљне
регулације насеља „Деканске баште“ у Сремској
Митровици .
Сви елементи из дoменa зaштите
живoтне среидне ће бити oдређени премa
вaжећoj зaкoнскoj регулaтиви.

Остале мере заштите

7.9.1 Mере прoтивпoжaрне зaштите:
Премa oдредницaмa ПГР-a Грaдa немa
пoсебних елеменaтa мерa зa прoтивпoжaрну
заштиту везaних зa предметну лoкaциjу, кojи би
били oд зaнaчaja зa сaдржaj ПДР-а Насеља
„Деканске баште“.
Сви
елементи
oд
интересa
зa
прoтивпoжaрну зaштиту ће бити oдређени
премa вaжећoj зaкoнскoj регулaтиви и
регулисaнa крoз услoве и сaдржaj зa изрaду
Идеjних oднoснo Глaвних прojектa планираних
појединачних кoмплексa и објеката.

8.

Изузимање
грађевинског
земљишта
Откуп изграђеног
објекта
Саобраћајне
површине
-коловоз за
кретање возила,
паркиралишта
Саобраћајне
површине
-пешачке стазе

Адреса

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И
ПРОЦЕНА УЛАГАЊАИЗ ЈАВНОГ
СЕКТОРА

Улагање у јавни сектор подразумева
сва улагања везана за опремање планираног
земљишта за јавне намене. Поред прибављања
неопходног земљишта, потребно је обезбедити
средства за уређење свих саобраћајних и
зелених површина, као и средства за енергетску
инфрастрктуру, водовод, атмосферску и
фекалну канализацију.
У следећој табели приказана је
процена улагања из јавног сектора.

7.9.2 Мере oд интересa зa нaрoдну
oдбрaну и цивилну зaштиту:
На простору у обухвату овог Плана
детаљне
регулације
стамбеног
насеља
''Деканске баште'' у Сремској Митровици
примењују се све одреднице Закона о
Врста радова

16.11.2012.

Јед. мере

Кол.

Изградња
мил. дин.

Укупно
мил. дин

Обухват плана

м2

7227

-

18,07

Водна бр. 16

м2

80

-

6,00

18619

74,48

74,48

5135

10,27

10,27

737

11,05

11,05

1

1,10

1,10

Обухват плана

Обухват плана

Паркинг гаража

Централни део блока

Замена МБТС
400квА са
трафоом од
630кВА

Постојећа локација

м2

м2
м2

ком
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Јавна расвета
Атмосферска
канализација
Атмосферска
канализација
Атмосферска
канализација
Подизање
травњака
Дрворедне
саднице

Обухват плана

м

400

1,60

1,60

Улица Водна

м

480

5,28

5,28

Улица Пиварска

м

210

2,31

2,31

Доградња унутар
блока

м

240

2,64

2,64

Обухват плана

м2

1200

0,60

0,60

60

0,45

0,45

ком

Обухват плана

Рекапитулација:
Изузимање
изграђеног
и
неизграђеног
грађевинског земљишта 24.070.000, 00динара
Уређивање јавних површина 109.780.000,00
динара
УКУПНО:
133.850.000,00 динара

Табела:

Тип изградње
Вишепородично
становање
1. зона
Пословање
/комерцијалне делатности/
1. зона
Накнада за паркинг места
1. зона
УКУПНО
(у милионима дин.)

Нето површина
(m2)

Накнада за уређење ГЗ
(милиони динара)

7900

48,36

5550

39,96

60 паркинг места

7,20

---

95,52

Јединична цена накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта ( јун 2010.):

·
·

НАКНАДА
ЗА
УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА,
ПРВА ЗОНА

(Према Одлуци о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, Сл.лист града Сремска
Митровица бр.1/08 и 2/09)

Однос накнаде за уређење грађевинског
земљишта и потребних средстава за уређење
јавне површине

·
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милиона динара. Процена је да ће се кроз
накнаду за уређење грађевинског земљишта
прибавити око 95,52 милиона динара. На основу
наведеног, закључак је да се уређење јавних
површина може финансирати са око 70% из
средстава прикупљених кроз накнаду за
изградњу објеката на осталом грађевинском
земљишту. Уређење јавних површина вршиће
се сукцесивно у складу са планираном
динамиком прикупљања средстава за уређења
грађевинског земљишта.

вишепородични стамбени објекти 1.
зона
6120,94 динара по 1m²
пословни објекти 1.зона 7200,55 динара
по 1m²
накнада за паркинг место 1. зона
120.000,00 динара по 1ПМ

Укупна потребна средства за уређење
новоформиране јавне површине су око 133,85
71
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статусном смислу са свим осталим парцелама
једнопородичног становања у обунхвату плана.
Нова парцела и њена парцелација се
подређује одредницама овог ПДР-а као
планирани елемент грађевинске целине е2 и
околног планираног простора. Формирану
парцелу од 805м² није могуће даље
препарцелисати мимо одредница овог ПДР-а.
Локација 2: Парцела бр.4976/3 к.о.СМ,
површине 171м² представља габарит приземног
стамбеног објекта Ул.Променада бр.45. Парцела
бр.4976/1 површине 579м² такође је део ове
локације, а имаоц права коришћења је Град
Сремска Митровица.

9ФАЗЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ПЛАНСКИХ
РЕШЕЊА:
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.

Овим Планом детаљне регулације се
планира парцелација градске парцеле бр.4976/1,
површине 579м², тако да се мањи део парцеле
површине око 171м² придода парцели бр.4976/3
к.о.СМ као земљиште за редовну употрбу
објекта, док би остали део, од око 408м²
површине остао слободна јавна површина у
влаништву Града. Након решавања имовинскоправних односа, формира се јединствене
парцела од бр.4976/3 и нове парцеле од 171м²
укупне површине од 342м², тако да ова нова
парцела има степен изграђености од 50% (према
одредницама ПГР-а). Тиме би предметна
локација била изједначена у статусном смислу
са свим осталим парцелама једнопородичног
становања у обухвату плана.

За
реализацију
овим
ПДР-ом
предвиђених мера урбане обнове планира се
неопходна реализација Предфазе плана за две
локације: Угао ул.Променада бр.49 са Ул.Водна
бр.42 и Ул.Променада бр.45).
Предфазом
плана
одређују
урбанистичке мере за предметне локације које
деценијама коегзистирају са околином, а немају
дефинусан статусни оквир једнопородичних
стамбених објеката на припадајућим парцелама.
Видети графички прилог бр.7
Након реализације Предфазом плана
дефинисаних елемената парцеле и објекти могу
бити предмет планираних решења задатих овим
ПДР-ом у смислу раздвајања јавног од осталог
земљишта као и реализације планираних
грађевинских целина са ознаком е2, е3 и део ф4.

Нове парцеле се подређују одредницама
овог
ПДР-а
као
планирани
елементи
грађевинске целине е3 и део ф4 и околног
планираног простора. Формиране парцеле не
могу се даље препарцелисати мимо одредница
овог ПДР-а.

Предфаза плана
се односи на две
локације у обзухвату ПДР-а и то:

На простору у обухвату Плана, у
северној
зони,
предвиђа
се
израда
урбанистичких пројеката за два центра јавних
функција
са
комерцијалностамбеним
садржајима; за комплексе са уређеним
слободним и саобраћајним површинама, зоне
b1-b2 (граф.прилог бр.3- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
подела на урбанистичке зоне и целине).

Локација1: Парцела бр.4973/1 к.о.СМ, која
излази на две улице и то Ул.Променада бр.49 и
Ул.Водна бр.42, површине 708м². Уписани
терет на парцели бр.4973/1 се односи на делове
2 објекта без грађевинске дозволе, који се
налазе на 2 формирана парцеле и то 4921/24
(59м²) и 4921/25 (38м²)
Парцеле 4921/24 и 4921/25 су
формиране Пројектом препарцелације са циљем
да се припоје парцели бр.4973/1. Овим Планом
детаљне регулације планира се завршетак
процеса акумулације предметних парцела са
површином нове парцеле од 805м². Тиме би
предметна локација била изједначена у

ПДР-ом планирају се решења елемената
градских инфраструктурних система у свему
према програмима рада надлежних Јавних
предузећа и издатим претходним условима.
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240.

241.

На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
("Сл. гласник РС" број 16/02, 115/05 и 107/09) и
члана 35. тачка 7. Статута града Сремска
Митровица ("Сл. лист града Сремска
Митровица " бр 13/12), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
16.11.2012. године, донела је

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
16.11.2012.године, донела је

РЕШЕЊЕ
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ
ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ
ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ
I
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Дома здравља у Сремској
Митровици за 2012. годину, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
25.09.2012. године.

У Одлуци о пружању финансијске
помоћи породици за прворођено дете ("Сл. лист
града Сремска Митровица" бр 10/11), у члану 5.
став 1. новчани износ "10.000,00" иза речи "у
висини од", мења се у износ "30.000,00".

II
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Сремска Митровица", а примењиваће се
од 1. јануара 2013. године.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 553-1600/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-192/2012- I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р..
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242.

243.

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
16.11.2012.године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице ''Службени лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене
Програма пословања Центра за социјални рад
''Сава'' у Сремској Митровици за 2012. годину,
усвојен од стране Управног одбора на седници
одржаној 25.09.2012. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
измени и допуни Програма пословања
буџетског корисника ПУ „Пчелица“ у Сремској
Митровици за 2012. годину, усвојен од стране
Управног одбора дана 25.10.2012. године.

II

II

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-191/2012- I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-206/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р.
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244.

245.

На основу члана 80. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка
23. Статута Града Сремске Митровице
''Службени лист града Сремска Митровица'', бр.
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 16.11.2011.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
16.11.2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра
за социјални рад ''Сава'', који је Управни одбор
донео на седници одржаној 11.10.2011. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи
плана рада Предшколске установе ''Пчелица'',
из Сремске Митровице, за радну 2012/2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора дана
14.09.2012. године.

II
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-208/2012- I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-205/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р.
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246.

247.

На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/2009) и члана
35. тачка 32. Статута града Сремска Митровица
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 16.11.2012.
године, донела је

На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007) члана 35. тачка 21. Статута Града
Сремске Митровице, (“Сл.лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица на седници 16.11.2012.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I

I
У Изборну комисију града Сремска
Митровица, именују се:
- За председника
Мр ЗОРАН ЛЕВАЈАЦ из Сремске
Митровице, представник одборничке
групе
''Покренимо
Сремску
Митровицу
(Српска
напредна
странка, Покрет социјалиста, Нова
Србија, Покрет снага Србије- БК)''

ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу
Одлуке о буџету града Сремска Митровица за
период 01.01.-30.09.2012. године.

II
- За заменика председника
ВАСИЛИЈА БРОЦИЋ, дипл.правник
из Лаћарка, представник одборничке
групе Група грађана ''Бранислав
Недимовић- Вредна Митровица''

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у ''Службеном листу
града Сремска Митровица''.

За чланове и заменике чланова
1. За члана ПЕТАР САМАРЏИЋ из
Сремске Митровице, представник одборничке
групе Група грађана ''Бранислав НедимовићВредна Митровица''
За
заменика
члана
ЗОЛТАН
ХЕГЕДИШ
из
Сремске
Митровице,
представник одборничке групе Група грађана
''Бранислав Недимовић- Вредна Митровица''
2. За члана ДАНИЦА КЕКИЋ из
Сремске Митровице, представник одборничке
групе Група грађана ''Бранислав НедимовићВредна Митровица''
За
заменика
члана
ЖИВАН
ПЕТРОВИЋ, представник одборничке групе
Група грађана ''Бранислав НедимовићВредна Митровица''

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 401-1248/2012- I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Милан Ковачевић,с.р.
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II

3. За члана ДРАГАНА МАКИВИЋ,
представник одборничке групе ''Покренимо
Сремску Митровицу (Српска напредна
странка, Покрет социјалиста, Нова Србија,
Покрет снага Србије- БК)''

Изборна Комисија града Сремска
Митровица именује се на период од четири
године.
III

За
заменика
члана
ЖЕЉКО
НОВАКОВИЋ, представник одборничке групе
''Покренимо Сремску Митровицу (Српска
напредна странка, Покрет социјалиста, Нова
Србија, Покрет снага Србије- БК)''
4.
За
члана
ДУШКО
ШАРОШКОВИЋ, дипл.правник из Сремске
Митровице, представник одборничке групе
Демократска странка Србије

Ступањем на снагу овог решења,
престаје да важи решење бр. 02-15/2012- I
Од 10.02.2012. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

За
заменика
члана
НЕНАД
РАДМАНОВИЋ из Сремске Митровице,
представник одборничке групе Демократска
странка Србије
5. За члана СНЕЖАНА БАБИЈ из
Сремске Митровице представник одборничке
групе Коалиција СПС, ПУПС, ЈС

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-34/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

За
заменика
члана
МИЛИЦА
ЖИВАНОВИЋ из Сремске Митровице,
представник одборничке групе Коалиција
СПС, ПУПС, ЈС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

6.
За
члана
ДРАЖЕН
ДАМЊАНОВИЋ, дипл. правник из Сремске
Митровице, представник одборничке групе
Демократска странка – Борис Тадић

Милан Ковачевић,с.р.

248.

За
заменика
члана
РУЖИЦА
ДОСТАНИЋ, дипл.правник из Сремске
Митровице, представник одборничке групе
Демократска странка – Борис Тадић
7. За члана ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ,
дипл.правник
из
Сремске
Митровице,
представник одборничке групе Демократска
странка – Борис Тадић

На основу члана 47. став 1. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

За
заменика
члана
ДАНКА
МАРТИНОВИЋ из Сремске Митровице,
представник одборничке групе Демократска
странка – Борис Тадић.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

За секретара
ДАНИЈЕЛА
МЕЂЕДОВИЋ,
дипл.правник,
Градска управа за буџет и финансије

I

За заменика секретара
ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, дипл.правник,
Секретар Скупштине града

Оснива се Савет за финансије
Скупштине града Сремска Митровица и у Савет
се именују:
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МИЛЕ МАНДИЋ из Сремске
Раче, Партизанска 21

249.

из

На основу члана 47. став 3. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

Лаћарка,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

- за заменика председника
УРОШ ВЕСЕЛИНОВИЋ
Раденковића, Борачка 76

За чланове:
1. АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
Железничка 89

из

Број 17

2. НИКОЛА САМАРЏИЋ из Срем.
Митровице, М.П. Камењар 1/10
3. БРАНИСЛАВ ШАРОШКОВИЋ из
Срем. Митровица, Славонска 25

I

4. ЈОСИП НОВОТНИ из Срем.
Митровице, Радиначки пут 120

Оснива се Савет за развој привреде
Скупштине града Сремска Митровица и у Савет
се именују:

5. ДРАГОЉУБ ИВИЋ из
Митровице, Масарикова 12

Срем.

- за председника
ДРАШКО ДАНИЛОВИЋ
Кузмина, Фрушкогорска 81

II

из

- за заменика председника
МИЛОРАД ПУРЕШЕВИЋ из
Лаћарка, Сремска 160

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

За чланове:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

1. МИЛАН
БУБАЛО
из
Митровице, Радничка 23

Срем.

2. ПАВЛЕ СИМИЋ из Мачванске
Митровице, Жарка Вучилића 28

Број: 02-80/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

3. МИЛЕНКО
ЈОВЕЛИЋ
Мартинаца, Сремска 56

из

4. СРЂАН КЛИЧКОВИЋ из Срем.
Митровице, М.П. Камењар 12/9

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

5. ЗОРАН ДОСТАНИЋ из Салаша
Ноћајског, Душана Достанића 5

Милан Ковачевић,с.р.

79
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II
- за заменика председника
ДЕЈАН УМЕТИЋ из Лаћарка,
Школска 111

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

За чланове:
1. ИВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Кузмина, Железничка 49

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

2. ЗОРАНКА СИМИЋ из
Митровице, 1. Новембар

Број: 02-81/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

из
Срем.

3. КОСТА
МАРИЋ
из
Срем.
Митровице, Петра Кочића 114
4. ДРАГИЦА ГЕМОВИЋ из
Митровице, 28. Августа 10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Мач.

5. ДУШАН СЛАДОЈЕВИЋ из Срем.
Митровице, Радиначки пут 137

Милан Ковачевић,с.р.

6. ЗОРАН
ЖИГИЋ
из
Митровице, Ђуре Јакшића 7

Срем.

7. ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ из Срем.
Митровице, Филипа Вишњића 10

250.

8. НОВКА РУНТИЋ из Мартинаца,
Железничка 34
На основу члана 47. став 5. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

9. СНЕЖАНА БАБИЈ из Срем.
Митровице, М.П. Камењар 11/11

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

Број: 02-82/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Оснива се Савет за урбанизам и
стамбено комуналне делатности Скупштине
града Сремска Митровица и у Савет се именују:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

- за председника
ВЕЉКО АНТОНИЋ из Чалме,
Митровачка бб

Милан Ковачевић,с.р.
80
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II

251.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

На основу члана 47. став 7. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-83/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Милан Ковачевић,с.р.

252.
I
На основу члана 47. став 9. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела
је

Оснива се Савет за друштвене
делатности
Скупштине
града
Сремска
Митровица и у Савет се именују:
- за председника
СТОЈА ГАВРАНОВИЋ
Митровице, Новосадска 31

из

Срем.

- за заменика председника
САША ВЕЛИМИРОВИЋ из Срем.
Митровице, Деканске баште 2/38

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

За чланове:
1. ДРАГО МИЛОШЕВИЋ из Срем.
Митровице, М.П. Камењар 12/17
2. ДРАГАН ШИВОЉСКИ из
Митровице, Матије Хуђи 25

Срем.

3. ДРАГАН
ЛЕЖАЈИЋ
из
Митровице, Карађорђева 26

Срем.

I
Оснива се Савет за развој локалне
самоуправе
Скупштине
града
Сремска
Митровица и у Савет се именују:

4. НАТАША
КОПЧИЋ
из
Срем.
Митровице, Бул. Константина Великог
92

- за председника
МАРКО
КОЗЛИНА
из
Митровице, Далматинска 18

5. ВЛАДИМИР ЖИВКОВИЋ из Срем.
Митровице, Матије Хуђи 57/21

81

Срем.
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- за заменика председника
ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ из
Митровице, Стари мост 10/20
-

253.
Срем.
На основу члана 47. став 17. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

За чланове:

1. МИЛАН МИЛИВОЈЕВИЋ из Салаша
Ноћајског, Станка Савића 19
2. НИКОЛА ГЛАВАШЕВИЋ из Срем.
Митровице, Стевана Мокрањца 65
3. РАДЕ ОРЕЉ из Срем. Митровице, Васе
Стајића 56/20

РЕШЕЊЕ

4. АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Марсилијева 2
5. БРАНИСЛАВ АНДРИЋ
Митровице, Ливадска 7

из

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Срем.

6. МИЛЕНКО МАРИЧИЋ из Лаћарка,
Воина Штрбачког бб
7. БРАНИСЛАВ
ЧОЛИЋ
из
Митровице, Радиначки пут 147

I

Срем.

8. ЂОРЂЕ ОРЛОВИЋ из Шашинаца, Саве
Зделара 35
9. БРАНКО ПУСТИЊА
Вашарска 16

из

16.11.2012.

Оснива се Комисија за признања
Скупштине града Сремска Митровица и у
Комисију се именују:

Лаћарка,

- за председника
ВАСО
ДАМЊАНОВИЋ
Босута, Сремска 18

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

из

- за заменика председника
БОЈАН БОЖИЋ из Срем.
Митровице, Јупитерова 83А/26

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

За чланове:
1. АНЂА
ВАСИЋ
Посавска 16

из

Шуљма,

2. ЉИЉАНА КУЗМИНАЦ из Срем.
Митровице, Пушкинова 17/7

Број: 02-84/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

3. ЈАСНИЦА СУБИЋ из Срем.
Митровице, Војводе Степе 16
4. МИРЈАНА
ТЕОДОРОВИЋ
Лаћарка, Радничка 25

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

из

5. Др НАДА ЗЕЦ ПЕТКОВИЋ из
Лаћарка, 1. Новембра 135

Милан Ковачевић,с.р.

82
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- за председника
ТАМАРА НИКОЛИЋ из Срем.
Митровице,
Арсенија
Чарнојевића 49

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

- за заменика председника
ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ из
Срем. Митровице, Светозара
Милетића 6

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
За чланове:
1. САЊА КЛИЧАРИЋ из Лежимира,
Задружна 40

Број: 02-85/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

2. ЗОРАН
СИМЕУНОВИЋ
Засавице II, А. Марковића 74
3. БОРИС
ПЕЛИЋ
из
Митровице,
Краља
Карађорђевића 46 б

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Милан Ковачевић,с.р.

из
Срем.
А.

4. МИЛАН ДАВИДОВИЋ из Срем.
Митровице, Радничка 1
254.

5. ИВО ШАРИЋ из Срем. Митровице,
Сремског фронта 32

На основу члана 47. став 19. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

РЕШЕЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-86/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

I
Оснива се Комисија за представке и
жалбе Скупштине града Сремска Митровица и
у Комисију се именују:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Милан Ковачевић,с.р.
83
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II

255.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

На основу члана 47. став 22. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ
Број: 02-87/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
I

Милан Ковачевић,с.р.

Оснива
се
Комисија
за
родну
равноправност Скупштине града Сремска
Митровица и у Комисију се именују:

256.

- за председника
СВЕТЛАНА ГРУЈИЧИЋ из
Срем. Митровице, Сремског
фронта 24

На основу члана 47. став 24. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11.2012. године, донела је

- за заменика председника
ВЕСНА МИЛИШИЋ из Мач.
Митровице, Трг жртава фашизма
9а
За чланове:

РЕШЕЊЕ

1. МИЛИЦА ДРОБАЦ из Лаћарка,
Железничка 89

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2. РАНКА ЂУРИЋ из Гргуреваца,
Фрушкогорска 66,
3. СВЕТЛАНА
ДЕЈАНОВИЋ
Гргуреваца, М.П.Камењар 14

из

4. ГОРДАНА БУРМУЏИЈА из Срем.
Митровице, Деканске баште 6/5
5. ИВАНА ДИВЉАК
Вашарска 10

из

I

Лаћарка,

Оснива се Комисија за одређивање
назива улица и тргова Скупштине града
Сремска Митровица и у Комисију се именују:
84
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- за председника
ЗДЕНКА ПЕТКОВИЋ из Срем.
Митровице, Јосифа Рајачића 15

257.

- за заменика председника
НИКОЛА
ЛАЗАРЕВИЋ
из
Бешенова, Ћуковац 1

На основу члана 47. став 26. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.11. 2012. године, донела је

За чланове:
1. ВЕРА САКАН из Срем. Митровице,
Паланка 7
2. КАРОЛИНА УЈВАРИ из
Митровице,
Краља
Карађорђевића 25

Срем.
А.

3. ДУШАН НИКОЛИЋ
Митровице, Водна 18

Срем.

из

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И ДОГАЂАЈА У
ГРАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

4. МИЛЕНКО
ЈАКОВЉЕВИЋ
из
Срем. Митровице, Радиначки пут 88

I

5. НИКОЛА БУДОШАН из Срем.
Митровице, Светог Димитрија 38/9

Оснива се Комисија за обележавање
значајних датума и догађаја у граду Скупштине
града Сремска Митровица и у Комисију се
именују:

II

- за председника
ЈЕЛИЦА
ЖИЛИЋ
Мартинаца, Савска 71

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

из

- за заменика председника
МОМИР АНИЧИЋ из Срем.
Митровице, Његошева 42

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

За чланове:
1. ЉУБИША
ЈАНКОВИЋ
из
Раденковића, Борачка 37
2. КРИСТИНА МИЛОВАЦ из Срем.
Митровице, Стари мост 16/20
3. ЖИКИЦА БЕЛОМАРКОВИЋ из
Засавице I, Пеке Дапчевића 66
4. ДАНИЈЕЛ МИМИЋ из Мартинаца,
Јованке Габошац 29
5. ЈАКОБ
ФЛАЊАК
из
Срем.
Митровице, Савска 37
6. ЖЕЉКО КОСАНИЋ из Сремске
Раче, Пионирска 36
7. НЕДЕЉКО ДОБРИЋ из Срем.
Митровице, Пиварска 4

Број: 02-88/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Милан Ковачевић,с.р.
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II

II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-89/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-184/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р.

258.

259.

На основу члана 132. став 6. Закона о
здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр.
107/2005) и члана 35. тачка 10. Статута града
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
16.11. 2012. године, донела је

На члана 52. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
81/2009-исправка и 24/2011) и члана 35.тачке
32. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“
бр. 13/2012), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
16.11.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
I
ДРАГАНА МИЈАТОВИЋ, дипл.
инж. арх. из Суботице, именује се за члана
Комисије за планове града Сремска Митровица,
на предлог Покрајинског секретаријата за

Мр. пх. спец. ДРАГАН БОЖИЋ из
Руме, именује се за директора Апотеке Сремска
Митровица на период од 4 године.
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урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине.

- ЉУБИЦА НИКОЛИЋ, Саве Шумановића
бб , Сремска Митровица

II

III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица.“

Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-77/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-1962012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р.

260.

261.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“бр.72/2009) и чл.35 тач.33. Статута
Града Сремске Митровице („Службени лист
Града Сремска Митровица“ бр. 13/2012),
Скупштина Града Сремска Mитровица, на
седници одржаној 16.11.2012.године, донела је

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.72/9 и 52/11) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Mитровица на седници одржаној
16.11.2012. године, донела је

РЕШЕЊE
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„9. МАЈ„ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ–ИЗ
РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I
I
Дужности члана Школског одбора
Средње школе „9. мај“ у Сремској Митровици
из реда локалне самоуправе разрешава се:
- ДАРКО ТУР, Петра Прерадовића 126,
Сремска Митровица

У
Управни
одбор
Предшколске
установе ''Пчелица'' у Сремској Митровици, из
реда запослених, именују се:
-

II
У Школски одбор Средње школе „ 9.
мај“ Сремска Митровица – из реда локалне
самоуправе именује се:

-
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II

III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „ Службеном
листу Града Сремска Митровица“ .

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-152/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-211/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р.

262.

263.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
16.11.2012. године, донела је

На основу члана 41. 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 16.11.2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ''ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ ''СИРМИЈУМАРТ'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

БОЈАНА ЖИВКОВИЋ САНТРАЧ из
Ср. Митровице, Д. Никшић 20, разрешава се
дужности члана Управног одбора ''Туристичке
организације'' града Сремска Митровица.

ГОРАН
ВУКОЛИЋ
из
Срeмске
Митровице, Задружна 8, разрешава се
дужности члана Управног одбора Центра за
културу ''Сирмијумарт'' у Сремској Митровици.

II

II

МИЛИСАВ ДАНИЧИЋ из Јарка,
Кудошка 65, именује се за члана Управног
одбора ове установе.

ДРАГАН
ПЕРИЋ
из
Сремске
Митровице, Босутски пут 128, именује се за
члана Управног одбора ове установе.
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III

III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-209/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

Број: 022-210/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

Милан Ковачевић,с.р.

264.

265.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
16.11.2012. године, донела је

На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Сл.гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005–исправка и 123/2007) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
16.11.2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ''СРЕМ-ГАС'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
ДАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ из Бешенова,
Лењинова 29, разрешава се дужности члана
Управног одбора Апотеке у Сремској
Митровици.

I
ГОРАН МАРЧЕТА из Ср. Митровице,
Радиначки пут 77, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора ЈП ''Срем-гас'' у
Сремској Митровици.

II
II
МАРКО КУСИЋ из Манђелоса, Саве
Согића Кусе 150, именује се за члана Управног
одбора Апотеке у Сремској Митровици.

ПЕТАР САМАРЏИЋ из Сремске
Митровице, М.П.Камењар 1/10, именује се за
члана Надзорног одбора овог предузећа.
89
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II
У Савет се именују:

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

-

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

-

Број: 023-113/2012-I
Дана: 16.11.2012. године
Сремска Митровица

-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
-

Милан Ковачевић,с.р.

-

ГРАДСКО ВЕЋЕ
-

САЊА КОВАЧЕВИЋ – локална
самоуправа
ЖЕЉКО НОВАКОВИЋ – локална
самоуправа
ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ – локална
самоуправа
СТЕВАН РОМАКОВ – Савез
самосталних
синдиката
Града
Сремска Митровица
РАДОСЛАВ
НЕШИЋ
–
Синдикална
организација
Митровачке гимназије
МАРИЈАНА
ГРАБИЋ
Национална служба за запошљавање
– Филијала Сремска Митровица
ДРАГАНА ЛАЈИЋ – Национална
служба за запошљавање – Филијала
Сремска Митровица
ДАНИЛО ЉЕВНАЈИЋ– Унија
послодаваца Србије – послодавци
Сремска Митровица
БОЈАН
ЛЕШЧУК
Унија
послодаваца Србије – послодавци
Сремска Митровица

266.
III
Задатак Савета је, да у складу са
Законом, даје
мишљења
и препоруке
надлежним органима локалне самоуправе у вези
са доношењем Програма активне политике
запошљавања, организовањем јавних радова и
радним ангажовањем незапослених у извођењу
јавних радова, додатним образовањем и обуком
незапослених и другим питањима од интереса
за запошљавање.

На основу члана 28. Закона о
запошљавању
и
осигурању
за
случај
незапослености („Сл. гласник РС“ бр.36/2009 и
88/2010) и члана 58. став 1. тачка 8. Статута
Града Сремске Митровице („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), и члана 45.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска
Митровица“ бр.14/2012)Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 10. седници
одржаној дана 14.11.2012. године донело је

IV
Стручне послове за потребе Савета за
запошљавање Града Сремска Митровица
обавља
Градска управа за привреду и
предузетништво

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

V

I

Ступањем на снагу овог решења
престаје да важи решење број 02-11/2009-III од
03.03.2009.године.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални Савет за
запошљавање Града Сремска Митровица (у
даљем тексту: Савет), на период од 4 године.
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II
Помоћник Градоначелника покреће
иницијативе, предлаже пројекте и даје
мишљења у вези са питањима од значаја за
развој Града у области за коју је постављен и
врши друге послове по налогу Градоначелника.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III
Број:022-79/2012-III
Датум: 14.11.2012.године
Сремска Митровица

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Бранислав Недимовић,с.р.

Број: 112-169/2012-II
Дана: 09.11.2012.године
Сремска Митровица

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДОНАЧЕЛНИК
267.

Бранислав Недимовић,с.р.

На основу члана 81. Статута Града
Сремске Митровице („Сл. лист Града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), члана 31. Одлуке о
градским управама („Сл. лист Града Сремска
Митровица“ бр. 15/2012), Градоначелник Града
Сремска Митровица, донео је

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ
И ФИНАНСИЈЕ

268.
РЕШЕЊЕ
ИСПРАВКА

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

У „Службеном листу Града Сремска
Митровица“ број 16 од 02.10.2012. године, у
Одлуци о ребалансу Града Сремска Митровица
за 2012. годину, приликом израде табеле у
члану 2. Одлуке о ребалансу буџета Града
Сремска Митровица за 2012. годину, дошло је
до техничке грешке због копирања података. У
делу табеле Рачун финансирања дошло је
померања редова са износима за два реда, тако
да:

I
МАРИНА
МАКСИМОВИЋ,
дипломирани инжењер пољопривреде из
Сремске Митровице, поставља се за помоћника
Градоначелника за област пољопривреде, у
оквиру Градске управе пољопривреду, почев од
13.11.2012.године, на период од четири године.
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Примања од задуживања „91 и 0,00“ су
померена на Неутрошена средстава из
претходних година,
Примања од продаје финансијске
имовине (9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
„92 и 7.000.000,00“ су померена на
Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од
вредности),
Неутрошена средства из претходних
година „3 и 39.938.286,81“ су померена
на Издаци за отплату главнице дуга,
Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од
вредности) „621“ су померени на Нето
финансирање (1+2+3) - (4+5),
Издаци за отплату главнице дуга „61 и
11.600.000,00“ су померени на Укупан

-

16.11.2012.

фискални суфицит / дефицит плус нето
финансирање,
Нето
финансирање
(1+2+3)-(4+5)
„35.338.286,81“ је померено на Додатни
приходи буџетских корисника,

тако да недостају
- Укупан фискални суфицит / дефицит
плус нето финансирање у износу од 0,00
и
- Додатни приходи буџетских корисника
у износу од 292.293.000,00 динара.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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