СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
15. април 2014.

Година VI
број 3

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

67.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице, ''Службени лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 15.04.2014. године, донела је

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2014.
годину: 2.000,00 динара

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 352-460/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ЗАКЉУЧАК
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
I

ДОНОСИ СЕ Програм одржавања и
уређења градске плаже у Сремској Митровици
за 2014. годину.

II

Саставни део овог Закључка је Програм
одржавања и уређења градске плаже у Сремској
Митровици за 2014. годину.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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68.

28.01.2014. године, број 352-58/2014-I и то
тако што се додају три нове локације за
апарате за кокице у пешачкој зони, те сада
укупно има шест локација.

На основу члана 7 Одлуке о
постављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 5/2011,
9/2011, 18/2012 и 8/2013) и члана 35 тачка 7
Статута
Града
Сремска
Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

Како се промене односе само на
графички прилог то саставни део измена
Програма чини прегледна карта локација у
пешачкој зони у Сремској Митровици у
прилогу.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2014.
ГОДИНУ

Број: 352-461/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Мења се Програм за постављање
мањих монтажних и других објеката на јавним
површинама за 2014. годину донет од стране
Скупштине
Града
Сремска
Митровица

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

15.04.2014.

Биланс површина
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Површине јавне намене
Претежна намена земљишта
УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
КАО И УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО
ПРИКЉУЧЕЊЕ
1.3.1. Регулација и нивелација јавних
површина
1.3.1.1. План регулације
1.3.1.2. План нивелације
1.3.1.3. Површине (парцеле) планиране
за јавне садржаје и објекте
1.3.2. Трасе, коридори и капацитети за
инфраструктуру
1.3.2.1.Саобраћајна инфраструктура
1.3.2.2.Водопривредна инфраструктура
1.3.2.3.Електроенергетска
инфраструктура
1.3.2.4.Телекомуникациона
инфраструктура
1.3.2.5.Зелене површине
1.3.2.6.Комунална инфраструктура
1.4.
СТЕПЕН
КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПО
ЦЕЛИНАМА
ИЛИ
ЗОНАМА
ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА,
КОЈИ
ЈЕ
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ
И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
1.5.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ИМЕРЕ
ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ
1.5.1. Евидентирани и заштићени
делови природе и
непокретна културна добра
1.5.1.1. Заштићена природна добра
1.5.1.2. Заштићена непокретна културна
добра
1.5.2. Општи и посебни услови и мере
заштите живота
и здравља људи и заштите од
пожара, елементарних непогода,

69.

На основу члана 35 став 10 Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", број: 72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС и 50/2013УС) 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
15.04.2014. године донела је

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „PANONIA
ENERGY“ у к.о. Шуљам
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације радне зоне „PANONIA ENERGY“,
у к.о. Шуљам, Град Сремска Митровица, ( у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
План детаљне регулације саставни је
део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
Текстуални део садржи:
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНИ ДЕЛА
УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА
ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И
ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
II ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И
ИЗГРАДЊЕ
И
ОСНОВНИ
ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1.1. Опис границе обухвата плана
1.1.2. Подела
простора
на
функционалне зоне и целине
10
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техничко-технолошких несрећа
и ратних дејстава
1.5.3. Општи и посебни услови
заштите животне средине
1.5.4. Мере енергетске ефикасности
2.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА
КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИУ
ПОЈЕДИНАЧНИМ
ЗОНАМА
ПОД
УСЛОВИМА
УТВРЂЕНИМ
ПЛАНСКИМ
ДОКУМЕНТОМ,
ОДНОСНО
ВРСТУ И НАМЕНУ ОБЈЕКАТА
ЧИЈА
ЈЕ
ИЗГРАДЊА
ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА
2.1.1. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
НА
ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
2.1.1.1.Правила за изградњу мреже и
објеката
саобраћајне инфраструктуре
2.1.1.2.Правила за грађење мреже и
објеката
комуналне инфраструктуре
2.1.1.3.Правила за изградњу мреже и
објеката
електроенергетске
инфраструктуре
2.1.1.4.Правила за изградњу мреже и
објеката
телекомуникационе
инфраструктуре
2.1.1.5.Правила за озелењавање јавних
површина
2.1.2. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
НА
ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ
НАМЕНЕ
2.2. ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И
ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
2.3
ПОЛОЖАЈ
ОБЈЕКАТА
У
ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И
У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
2.4
НАЈВЕЋИ
ДОЗВОЉЕНИ
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ИЛИ
ИЗГРАЂЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
2.5.
НАЈВЕЋА
ДОЗВОЉЕНА
ВИСИНА ИЛИ СПРАТНОСТ
ОБЈЕКТА
2.6.
УСЛОВИ
ЗА
ИЗГРАДЊУ
ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
НА
ИСТОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ

2.7.

2.8.

2.9.

Број 3

УСЛОВИ
НАЧИНА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПРИСТУПА
ПАРЦЕЛИ И И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА
КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ОБАВЕЗА
ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
ЕТАПЕ
И
ФАЗЕ
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО
1. ПОЛПЖАЈ ОБУХВАТА ПЛАНА У
ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ
1:10 000
2. ПЛАНИРАНА
ПРОСТОРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА
ФУНКЦИОНАЛНЕ
ЦЕЛИНЕ
И
ЗОНЕ
1:1 000
3. ПЛАН
ПОВРШИНА
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
1:1 000
4. ПЛАНИРАНА
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА РЕГУЛАЦИЈА
И
НИВЕЛАЦИЈА
И
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ
1:1 000
5. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ИНФРАСТРУКТУРЕ
1:1 000
6. ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
1:1 000
Члан 3.
Елаборат Плана детаљне регулације
урађен је у три истоветна примерка у аналогном
и пет примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације
у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“ - као
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
председник Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне
регулације у аналогном облику оверава ЈП
„Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица“,
одговорни
урбаниста
и
Скупштина Града Сремска Митроваца.
Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у
аналогном облику и један примерак у
11
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дигиталном облику чувају се у архиви
Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у
аналогном облику и два примерка у дигиталном
облику чувају се у Градском органу управе
надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату
надлежном за
послове урбанизм.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља се
Републичком
геодетском
заводу
ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

15.04.2014.

28, по објављивању Одлуке о изради
планског документа (бр.350-105/2012-I) и
израђеног Концепта ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''PANONIJA
ENERGY'' У К.О. ШУЉАМ - ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, а у свему у складу са чланом
29 и 33 Правилника о садржини, начину и
поступку израде планских докумената
(''Сл.гласник РС'', бр.31/2010., 69/2010. и
16/2011.) обрађивач плана ЈП Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица
израдила
је
ПЛАН
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''PANONIA
ENERGY'' У К.О. ШУЉАМ - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА (у даљем текту:
план).

Члан 5.
О
спровођењу
Плана
детаљне
регулације стараће се Градска управа за
урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу Града
Сремска Митровица".
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-59/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

План соларне елктране изра-ђује се
пре свега на основу исказаних по-треба
Инвеститора ''PANONIA-ENERGY'' d.o.o.
Фрушкогорска бб, Велики Радинци и
обавезе
проистекле
из
спровођења
одредаба
ППО
Сремска
Митровица
(''Службени
лист
Града
Сремска
Митровица'', бр.9/2009.).
Основни разлог за израду овог
плана је формирање комплекса соларне
електране у атару насеља Шуљам са
основном наменом изградње фотонапонске електране за производњу
електричне енергије из енергије сунца
максималне инсталисане снаге до једног
мегавата.

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

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''PANONIA ENERGY''
У К.О. ШУЉАМ, ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
УВОД
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009.
81/2009.- испр, 64/2010. – одлука УС и
24/2011. 121/2012, 43/2013– одлука УС и
50/2013. – одлука УС и 54/2013.) члан 27 и

Изградња фотонапонске електране у
Шуљму је допринос подстицајним мерама
12
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за коришћење обновљивих извора енергије
за производњу електричне енергије.
Потенцијал простора у обухвату
плана је пре свега осунчаност простора,
природна повољна експозиција терена и
близак енергетски објекат (постојећи
електроенергетски вод 20kV) за испоруку
произведене енергије.

Градске управе за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове, утврђено је да није
потребна израда стратешке процене с
обзиром да је израђен Извештај о
стратешкој процени за ППО Сремска
Митровица, а да изградња соларног парка
(фотонапонске
енергане)
и
пратеће
инфраструктурне мреже неће имати битан
утицај на животну средину.

Стратегија
развоја
енергетике
Републике Србије, до 2015. године,
промовише : “Селективно коришћење нових
и обновљивих извора енергије, са циљем
успоравања стопе раста увоза енергената,
смањивање негативног утицаја на околину
и отварања једне додатне активности за
домаћу
индустрију
и
запошљавање
локалног становништава, укључујући и
прилагођавање пракси и регулативи ЕУ у
овој области”.

Просторним
планом
Општине
Сремска
Митровица
дефинисано
је
правилима уређења и грађења да се на
пољопривредном
земљишту
могу
формирати радни комплекси који су пре
свега у функцији пољопривреде, али и
комплекси за коришћење минералних и
природних ресурса.
Правни основ за
израду плана је Закон о планирању и
изградњи, (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009.
81/2009.- испр, 64/2010. – одлука УС и
24/2011., 121/2012, 43/2013– одлука УС и
50/2013. – одлука УС ), Правилнико о
садржини, начину и поступку израде
планских докумената (''Сл.гласник РС'',
бр.31/2010., 69/2010. и 16/2011.), Закон о
енергетици (''Сл.гласник РС'', бр.57/2011.) и
други законски и подзаконски акти који се
односе на проблематику у обухвату плана.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ИЗВОД
ИЗ
ТЕКСТУАЛНОГ
УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Број 3

ДЕЛА

Простор обухвата плана соларне
електране налази се у атару насеља
Шуљам Границом планског подручја
дефинише се простор на ком ће се
дешавати битне, али привремене промене.
Пољопривредно земљиште, ораница ће се
привести намени, односно формирати
радни комплекс за изгрању соларне
електране, односно постављање соларних
панела за претварање енергије сунца у
електричну енергију. Уз комплекс соларне
електране формираће се комплекс за
изгрању
објеката
у
функцији
пољопривреде, а компатибилни претежној
намени.

Обавезе, услови и смернице из
Просторног плана услове коришћења
енергије из одрживих извора у складу са
одрживим развојем. Развојем оваквог
концепта, у складу са заштитом животне
средине потиче се инвентивност у приступу
енергетској
ефикасности
у
процесу
планског развоја подручја.
Правилима за изградњу радних зона
планирано је да се у атару могу формирати
радне зоне ради груписања објеката
односно комплекса који у погледу простора,
саобраћаја, инфраструктуре или радног
процеса могу потенцијално да угрозе стање
животне средине у насељима или су
локацијски везани за сировине.
Радна зона мора имати довољно
простора за потребе одвијања производног
процеса,
одговарајућу
комуналну
инфраструктуру и мора задовољити услове
заштите животне средине (земље, воде и
ваздуха).

Границом
планског
подручја
дефинисан је простор површине око 3,0ха.
Плански основ за израду плана
соларне електране је Просторни план
општине Сремска Митровица (''Службени
лист
Града
Сремска
Митровица'',
бр.9/2009.). Ршењем бр. 501-110/2013-VI od
23.07.2013. године, за израду стратешке
процене утицаја Плана радне зоне
''PANONIA ENERGY'' у К.О. Шуљам – Град
Сремска Митровица на животну средину,
13
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Планира се да простор радне зоне
буде чисто пословне намене (нема
становања).

(мицеларни). Производне вредностии овог
педолошког типа су добре и могу се
користити за ратарске културе, укоико има
довољно влаге у току вегетације.

Намене објеката комплекса су оне
које неће угрожавати животну средину,
природне и створене вредности.

Клима на простору обухвата плана је
умерено
континентална
са
микроклиматским специфичностима због
утицаја планинског подручја Фрушке горе.

Планиране су следеће намене
радних комплекса : продаја, услужне
делатности,
прерада,
производња,
складишни простори, дистрибутивни центри
и слично.

Средња
годишња
температура
ваздуха износи 10,9оC. Најхладнији месец
је јануар са средњом температуром од 1,4оC, а најтоплији јули са +24,4 оC. Први
мраз се јавља од 1-16 новембра, а у вишим
пределима од 16. новембра до 1.
децембра. Ово се објашњава утицајем
шумског појаса у нижим брдовитим
пределима.

Комплекс
се
организује
на
сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз,
паркирање,
манипулативне
површине,
објекти, инфраструктура – шахтови, јаме,
цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
У зонама зеленила комплекса нису
планирани објекти, али је могућа изградња
инфраструктуре како је планом предвиђено.
Није дозвољена изградња стамбених
објеката и објеката са штетним утицајем на
животну средину.

Највише падавина има у пролеће и
лето, а најмање у јесен и зиму.
Кише падају у облику пљускова у
јуну месецу. Просечна количина падавина
је 650л/м2. Падавине у облику снега су
ограничене на период од децембра до
половине марта.

Расположиве подлоге на којима се
ради план су копија плана Републичког
геодетског завода, Служба за катастар
непокретности у Сремској Митровици бр.
953-1/2013-473 од 25.06.2013. године и
оверени Катастарско топографски план
израђен од стране ДОО ГЕОПЛАН-СРЕМ из
Сремске Митровице јуна 2013. године и
оверен у РГЗ Служба за катастра
непокретности Сремска Митровица под
бројем 922-74/2013 од 23.07.2013. године.
АНАЛИЗА
СТАЊА

И

ОЦЕНА

Облачност, која спречава осунчање
и смањује интезитет сунчеве инсолације, је
најмања
у
августу
(3,6
десетина
покривености неба или 36%) док је највећа
облачност у децембру (75%) Просечна
годишња облачност је 57% што не
представља велику вредност. У величину
облачности улазе и високи, танки и
прозирни облаци а и они који нису у зениту
и на путу сунчевих зрака, те добијене
вредности тако треба и посматрати.

ПОСТОЈЕЋЕГ

Ведри дани су заступљени са 16,3%
и има их просечно годишње око 60 дана.
Мутни дани, просечна годишња учесталост
је 28,8% или 105 дана. Највећи број дана у
години долази на умерену облачност.

Простор обухвата плана се налази
на благом побрђу Фрушке горе, на јужној
лесној тераси на 45о 02' северне географске
ширине и 19о 40' источне географске
дужине.
Терен је благо нагнут од севера ка
југу, са просечном висином од 110мНВ и
омогућава
квалитетно
функционисање
постојећих канала
за одводњавање
терена.
на

15.04.2014.

Учесталост дана са маглом која у
току дана спречава осунчавање има
просечну годишњу честину од око 35 дана
са најчешћим јављањем у децембру. У
вегетационом
пероду,
односно
лети
затупљеност је око 6 дана.

Педолошка формација заступљена
терену је чернозем карбонатни
14
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Учесталост дана са градом је око 2
дана годишње, са најчешћом појавом у јуну.
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Грађевинско
подручје
насеља
Шуљам се налази северно на око 3км од
локације, а грађевинско подручје насеља
Велики Радинци налази се непосредно уз
простор обухвата плана, односно парцела
бр.2025/2 к.о. Шуљам сучељава парцелеу
бр. 1 к.о. Велики Радинци, односно
грађевинско подручје.

Средње трајање периода са снегом
је од 120 до 160 дана годишње са првом
појавом снега у новембру са задњим
снегом у априлу.
Најчешћи ветрови на овом подручју
су источни – кошава у јесен, зиму и
пролеће, а у летњем периоду преовладају
западни и северозападни ветрови. Северац
се јавља лети, а јужни ветар у пролеће.

Простор у обухвату Плана налази се
ван граница грађевинског подручја оба
насеља, односно у атару Шуљма. Парцеле
наведене у табеларном приказу, а према
подацима
из
извода
из
листа
непокретности,
имају
следеће
карактеристике:

Хидолошке карактеристике терена
типичне су за фрушкогорске прилике у
целини.

Бр.

Број
парцеле к.о.
ШУЉАМ

Потес

Начин
коришћења

Површин
а м2

Врста
земљишта

Корисник
Власник

1.

2025/1

ДОЛОВИ

Њива 2.
класе

2. 28

пољоприв
редно

PANONIJA AGRAR Veliki
Radinci

пут

Укупно
5.47
Део у
обухвату
0.72

остало
земљиште

ГРАД
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

2.

2120

ОВСИШ
ТЕ

Табела 1. : Евиденција парцела
Постор обухвата плана заузима око
3,0ха атара, углавном пољопривредног
земљишта. Из ове површине издваја се део
земљишта у површини од
око 2,28ха
осталог земљишта, а преостало земљиште,
0,72ха, је земљиште под објектом, у нарави
делови путева који се налазе у обухвату
плана.

Постоји изграђена саобраћајница и
електро - енергетски вод дв 20кВ ( траса ДВ
и у обухвату плана са три стуба ).
На удаљености око 100м од границе
обухвата плана а у насељу Велики Радинци
изграђена је јавна водоводна мрежаДН
63мм у ул. Фрушкогорској, односно Дн 90мм
у ул. Виноградарској, тако да постоје
технички услови продужења мреже а за
потребе снабдевања планираних садржаја
у обухвату плана – односно планиране
радне зоне.

У западном делу обухвата у смеру
север – југ протеже се постојећа
саобраћајница у путном коридору од око
15,0м са изграђеним асфалтним коловозом
ширине око 5,5м. Саобраћајница повезује
насеље Велики Радинци са Шуљмом и
Гргуревцима и изграђена је са завршним
асфалтним.

Простор у обухвату плана је
аутохтон,
односно
не
промењен.
Агротехничке мере кoје су примењиване на
пољопривредном земљишту су у току
припрема за ангажман овог простора у
радну зону постале неприметне.

На простору обухвата плана постоје
изграђени темљи габарита 11,0м х 20,0м.
15
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Стање животне средине у простору
обухвата плана није битно угрожено другим
утицајима, а пре свега саобраћаја.

15.04.2014.

систем који има мрежни систем, а то значи
да произведену електричу енергију предаје
у електроенергетски систем.
Фотонапонске електране омогућују
директно претварање сунчеве енергије у
електричну и представљају један од
најелегантнијих начина кориштења енергије
Сунца.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И
ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Циљ уређења простора у обухвату
плана је стварање планског основа за
изгрању соларне електране чија је
планирана снага мања од 1 мегавата али и
објеката у функцији пољопривреде који су
компатибилни основној намени радне зоне.
Утицај
појединачних
намена
по
урбанистичким целинама неће имати
штетене утицаје јадна на другу.

Начин рада фотонапонског (ФН)
система заснива се на фотонапонском
ефекту. Основни електронички елементи у
којима се догађа фотонапонско претварање
називају се сунчане ћелије. У практичним
применама сунчане ћелије су међусобно
повезане у веће целине које се зову
фотонапонске плоче или фотонапонски
модули.

Соларна електрана или сунчева
фотонапонска електрана је фотонапонски

Осим фотонапонских плоча, ФН
систем се састоји
од претварача
(инвертер), батерија за чување електричне
енергије, регулатора пуњења батерија и
довода енергије потрошачима, заштитних
уређаја, носача модула и потребних
електричних инсталација.

Ови
системи
су
директно
прикључени на јавну енергетску мрежу и
сву произведену електричну енергију
предају у електроенергетски систем. За њих
је карактеристична већа снага и углавном
се уграђују на већим површинама, у
близини електроенергетске мреже. За ове
системе се може рећи да представљају
праве сунчеве фотонапонске електране.
16
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бично захтијевају од 30 до 40 m2 површине
за један kV снаге.
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својим изгледом, габаритима, вертикалним
и хоризонталним неће имати утицаја на
соларни парк и постављене панеле у
смислу заклањања, јер урбанистичке
целине имају више него довољно простора
за реализацију планираних садржаја .

У том смислу простор ће се пре свега
уредити, односно земљиште минимално
изнивелисати, тако да се на њему могу
градити-постављати
стубови-носачи
појединачних соларних панела и поставити
неоходна
инфраструктура за
пренос
енергије до електроенергетског реципијента
(стуба).

Остали простор резервисан је за
остале намене као што су зелене површине
и инфраструктурни коридор-саобраћајницу.
Формирање
радних
зона
и
пословних
садржаја,
потенцијални
позитивни утицај на становништво у смислу
запошљавања је минималан, али посредно
преко утицаја на животну средину како
насеља тако и непосредног окружења је
веома значајан.

Планирани комплекс биће ограђен и
опремљен
унутрашњом
саобраћајном
мрежом и површинама за одржавање
планираних објеката (панела). Поред тога
уредиће се контакти, односно прикључци
планираног
комплекса
на
постојећу
инфраструктуру, пре свега саобраћајницу пут и електроенергетску мрежу.

У
складу
са
принцишпима
енергетске ефикасности оправданост
уређења простора обухвата плана са
основном
наменом
производње
електричне енергије из обновљивих
извора енергије је велики.

Концепција
развоја
планског
подручја дефинисана је ППО Сремска
Митровица (9/2009) као обавеза израде
урбанистичких планова за радне зоне у
атару, на пољопривредном земљишту.
Дефинисано је место постојећег
прикључка на постојећи локални пут,
планирана приступна саобраћајница, зона
соларне електране, место прикључења на
електроенергетску мрежу и други просторни
елементи
добијени
као
услови
и
сагласности надлежних ЈП.
На основу анализе документације и
доступне
литературе,
домаћих
и
иностраних
искустава,
програмских
елемената плана и анализе постојећег
стања одређен је простор за планирани
комплекс соларне електране у централном
делу обухвата плана са најповољнијом
експозицијом
терена,
као
основног
потенцијала локације.

II

ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

1.1.1.

Опис границе обухвата плана

Простор обухвата плана радне зоне
налази се у крајњем јужном делу атара
насеља Шуљам на јужним обронцима
Фрушке горе. Границом планског подручја
дефинише се простор на ком ће се
дешавати
битне промене na уређењу
пољопривредног
земљишта.
Пољопривредно земљиште - ораница ће се
привести намени, односно формирати
комплекс за изгрању соларне електране и
објеката у функцији пољопривреде.

Планирани објекати у функцији
пољопривреде су
пољопродавница са
канцеларијама на спрату, више наменски
пољопривредни објекат, услужни објекат,
објекат за смештај животиња – коња и
слично). Планирани објекти се укалапају по
својој намени у амбијент пољопривредних
површина али и потреба насељених места
у блиском окружењу. Планирани објекти
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део простора 1,40 ha(62,6%) и
попвршину
део
заштитног
електроенергетског објекта (ТС)
заштитног појаса канала ( канал
обухвата плана) од 0,44 ha (19,6%).

Границом
планског
подручја
дефинисан је простор комплекса соларне
електране, површине 2,68ha.
Граница планског подручја полази из
тачке 1. која се налази на крајњем југу
парцеле бр. 2025/1 и из ње полази на запад
секући постојећи пут Велики Радинци –
Шуљам под правим углом, а потом мења
смер и западном страном пута – парцеле
бр. 2120 иде на север ( ка Шуљму) и долази
у тачку 2. Тачка 2. се налази у југоисточној
талки парцеле бр. 2206. Из таче 2. граница
поново мења смер, полази ка истоку секући
постоујећи пут Велики Радинци – Шуљам
тако да погађа северозападну тачку
парцеле бр. 2025/1, а онда граница
северном страном те парцеле долази до
тачке 3. Тачка 3 се налази у североисточној
тачки парцеле бр. 2025/1. Из ње граница
мењајући смер полази на југ све пратећи
источну страну парцеле бр. 2025/1 и долази
у тачку 1. затварајући границу обухвата
плана.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
соларне електране

А

-

уз ту
појаса
и део
је ван

Урбанистичка целина А – комплекс
соларне електране обухвата централни део
обухвата плана и има скоро правилан
троугаони облик. Прикључење комплекса је
на постојећу асфалтирану саобраћајницу –
локални пут Велики Радинци - Гргуревци. У
комплексу соларне електране постављеју
се фотонапонски панели повезани у
соларне модуле, интерна мрежа за
прикључење
на
планирани
објекат
разводног постројења, а преко њих на
постојећу ЕЕ мрежу, на месту новог
гвозденорешеткастог
стуба
јужно
од
обухвата плана.
Соларни панели (240W) формирани
у соларне модуле, постављају се на
металне конструкције са усмерењем ка југу.
Према прорачуну Инвеститора могуће је
поставити преко 4000 панела тако да сви
заједно обезбеде максималну снагу до
једног мегавата.

1.1.2. Подела простора на
функционалне зоне и целине
Простор у обухвату плана могуће
поделити у две урбанистичке целине.

15.04.2014.

је
Соларни панели су фиксни, са
нагибом од 300 са азимутом 00 (одклоном од
јужне
стране
неба),
а
очекивана
температура панела је 250.

зона

Основна урбанистичка целина А
дефинише простор за изгрању соларне фотонапонске електране и заузима највећи

Годишња очекивана производња
соларне електране је око 1 500 000kWh.

0

0

Распоред постављања ФН модула нагиб = 30 азимут = 0
Нd
Ed
Em
МЕСЕЦ

Просечна
дневна
производња
ее у kWh

Просечна
месечна
производња ее
у kWh

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август

1550.00
2230,00
3060,00
3670,00
4160.00
4250,00
4570,00
4360,00,

48 000
62 400
94 800
110 000
129 000
128 000
142 000
135 000
18

Просечна
дневна
радијација ПВ
генератора
2
kWh/m
1.80
2.66
3.78
4.70
5.46
5.69
6.15
5.83

Hm

Просечна
сума енергије
радијације ПВ
генератора
2
kWh/m
55.9
74.4
117
141
169
171
191
181

15.04.2014.
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Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Годишње
просечно
Годишње сума

3800,00
2900,00
1810,00
1350,00
3150

114 000
90 000
54 200
41 800
95 700
1 150 000

Број 3

4.92
3.65
2.18
1.57

148
113
65.3
48.6

4.04

123
1470

Табела 2. Распоред постављања ФН модула
·

укључен је губитак снаге услед рефлексије и прашине на инсталацијама модула, губитци на
електроинсталацијама и инвертору око 21,8%. ( PLAN/NET SOLAR , Presje).

Између
фотонапонских
панела,
однсоно модула, обезбеђује се простор за
несметан пролаз за одржавање панела
(кошење траве, чишћење панела, поправке,
замене и сл.)

Поред овог објекта изградиће се и
објекат – складиште у функцији основног
објекта. Поред објекат у комплексу ће се
изградити интерне саобраћајне и зелене
површине са неопходном инфраструктуром.

Комплекс соларне електране је
ограђен. Улаз у комплекс је обезбеђен у
јужном делу са планиране јавне површине
на којој се налази и електроенергетски
објекат (ТС) и паркинг за возила надлежне
електродистрибуције
и
корисника
комплекса.

Објекти и уређене зелене површине
овог комплекса не смеју нарушавати
осунчаност суседног комплекса – односно
планираних панела.

Унутар комплекса је траса постојећег
ДВ 20 кV и три гвозденорешеткаста стуба.
Око ДВ се обезбеђује, у складу са условима
ЕД заштитини коридор од 10m , односно по
5m обострано.

Зона путног коридора

Приступ комплексу је са постојеће
локалне саобраћајнице.

Зону
путног
коридора
чини
Општински пут Велики Радинци – Шуљам
(Гргуревци) што је детаљно описано у
претходном
тексту
и
планирани
саобраћајни
прикључак
у
зони
фотонапонске трафо станице.

Унутар комплекса нема високог
зеленила. Зеленило је представљено
уређеном травнатом површином
на
укупном простору комплекса.

Простор планиране радне зоне је
нешто умањен у односу на постојеће стање
површине парцеле бр. 2025/1 јер се од те
парцеле обезбеђује део простора за јавну
намену а у функцији основне намене –
соларне елктране.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б – зона
објеката у функцији пољопривреде
Целина Б дефинише простор од
0,40ha (17,8%) за изградњу објеката у
функцији пољопривреде.

1.1.3. Биланс површина

Основни објекат на новоформираној
парцели,
односно
комплексу
је
пољопродавница. Објекат ће имати прстор
за продају, канцеларијски део и неопходне
просторије за функционисање пословнокомерцијалног објекта.

Обухват плана ангажује простор од
око 2,68ha. Планирана радна зона заузеће
83,5% укупне површине.
Радна зона се организује у два комплекса:
·
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Комплекс соларне електране
површини од 1,4ha (52,2%),

у
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постојећег пута са површином планираном
за изградњу пристуног пута са паркинг
местом
и
изградњу
неопходног
електроенергетског објекта – трафостанице
у функцији соларне лектране или 32,9%
површине.

Комплекс пољопривредних објеката
у површини од 0,40ha ( 14,9%).

Преостали простор је заштитни
коридор
постојећег
надземног
електроенергетског вода у комплексу,
заштитни појас поатојећег канала ван
обухвата плана који тангира обухват плана
са источне стране и путни коридор
Планирана намена простора

Радна
зона

15.04.2014.

Површина ха

Проценат %
52,2

Комплекс соларне електране

1,40

Комплекс пољопривредних
објеката

0,40

14,9

Заштитни коридор ЕЕ и
заштитни појас канала

0,44

16,4

2,24
0,44
2.68

83,5
16,5
100

Укупно РЗ
Саобраћајни коридор
Укупно

Табела 3. Планирани биланс површина
1.2.

Преостали простор или 83,5% укупне
површине је остало земљиште
у
власништву инвеститора планирано за
изградњу највећим делом за комплекс
соларне елктране и комплекс објеката у
функцији пољопривреде. У овај простор
планира се и условима надлежних
институција предвиђен заштитни икоридор
инфраструктурних објекта.

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

1.2.1. Површине јавне намене
У јавној намени је 16,4% укупне
површине обухвата плана и мења се
незнато од површине у постојећем билансу.
Овај простор чини постојећи део коридора
пута Велики Радинци – Шуљам од 0,40 ha и
додаје му се део простора од 0,4 ha на ком
ће се обезбедити део јане површине за
приступ техничким возилима и изградњу
енергетских објеката у функцији соларне
електране.
ЈАВНА НАМЕНА
ПУТНИ
КОРИДОР

Пут

Приступи
пут са ТС
ОСТАЛА НАМЕНА
РАДНА ЗОНА

Соларана електрана
и пољопривредни
комплекс
УКУПНО

ПОВРШИНА
ХА

1.2.2. Претежна намена земљишта

ПРОЦЕНАТ
%

Претежна намена земљишта је
остало
грађевинско
земљиште
са
планираном
радном
зоном
–
производња електричне енергије из
енергије сунца - соларна електрана.
Пољопривредни комплекс је пратећа
компатибилна намена.

0,40
0,04

16,4%

2,24

83,6%

2.68

100

Табела 5. : Биланс површина у јавној и
осталој намени
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УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ
И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО И
УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО
ПРИКЉУЧЕЊЕ

начелно придржавати. Постојећи терен је у
паду, усмерен од севера ка југу, на висини
од 128 до 125 метара надморске висине.
Овим планом пројектоване су коте
нивелете осовине приступне саобраћајнице
која прати постојеће коте терена. Нагиб
коловоза може бити једнострани и
двострани, нагиба око 2,5%.

1.3.1. Регулација и нивелација јавних
површина
1.3.1.1.

Нивелациja површина на осталом
грађевинском земљишту остаје у затеченом
стању. Површинске воде са грађевинске
парцеле одводиће се природним путем ка
постојећем каналу ван обухвата плана.

План регулације

Условима регулације дефинишу се
регулационе линије и грађевинске линије,
одваја се земљиште за јавне намене од
осталог.

Нивелациони план на осталом
грађевинском
земљишту
у
смислу
усмеравања површинских вода не сме да
угрози постојећи пут.

На основу планом утврђеног режима
коришћења земљишта у обухвату плана
извршена је подела земљишта на :
·

Површине за јавну намену, 0,44ha
или 16,4% укупно посматраног
простора, и

·

Површине остале намене, 2,24ha
или 83,6% простора.

У простору урбанситчке зоне А –
соларне електране вршиће се минималне
интервенције у простору : побијање носећих
металних стубова ноцача за соларне
панеле,
изградња
електроенергетских
објеката и приступна саобраћајница до тих
објеката само за потребе возила ЕД и
сопствена возила.
Планом је дефинисана нивелација
јавних површина из које произилази
нивелација простора за изградњу објеката.

Грађевинска линија утврђена је
овим планом у односу на регулациону
линију и представља линију до које је
дозвољено да се гради објекат и на којој
може да се гради објекат.

Висинске коте на раскрсницама су
базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака. Нивелација свих површина
је генерална и мора се прецизније
разрадити кроз спровођење овог Плана
односно израду техничке документације.

Планом
радне зоне, комплекса
соларне елктране и пољопривредног
комплекса, дефинисане су предње и
задње грађевинске линије. Предње прве
грађевинске линије су обавезујуће и објекат
не сме да пређе ову линију. Задње
грађевинске линије представљају смернице
за оптималну изградњу простора и очување
зелених и отворених простора, али нису
обавезујуће.
1.3.1.2.

Број 3

1.3.1.3.

Површине (парцеле) планиране
за јавне садржаје и објекте

Површине планиране за јавне
садржаје су постојећи путни коридор
општинског пута Велики Радици –
Гргуревци, парцела бр.2120, односно део
те парцеле који је у обухвату плана и део
парцеле 2025/1 к.о. Шуљам који ће се
пројектом
препарцелације
припојити
парцели пута 2120 и заједно чинити
простор за јавне намене и садржаје.

План нивелације

Нивелационим планом дате су
основне смернице нивелације, којих се при
изради техничке документације треба
21
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1.3.2. Трасе, коридори и капацитети за
инфраструктуру
1.3.2.1.

15.04.2014.

1.3.2.3. Електроенергетска
инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура

У обухвату плана се планира
изградња соларне електране и њено
прикључење на дистрибутивни систем
електричне енергије (у даљем тексту:
ДСЕЕ) у складу са издатим мишљењем о
условима и могућностима прикључења
електране на ДСЕЕ бр. 1.31.3-8667/7 од
13.11.2012. године.

Поред приступног пута за планирану
трафостаницу,
постојећи
саобраћајни
капацитети готово у потпуности испуњавају
услове за реализацију планираних садржаја
дефинисаних овим планом.
Регулациони
појас
постојећег
општинског пута Велики Радинци-Шуљам Гргуревци
има
довољну
ширину
регулационог појаса (око 12m) за додатно
планирање и изградњу пешачких и
бициклистичких стаза, што зависи од
будућих захтева за овим саобраћајним
површинама.
На
основу
планираних
садржаја у обухвату плана, процена је да
није
оправдана
изградња
поменутих
саобраћајних површина, јер се не очекује
да ће доћи до значајног повећања
интезитета бициклистичког и пешачког
саобраћаја.

За прикључење соларне електране
на ДСЕЕ потребно је на граници парцеле
бр. 2025/1 К.О. Шуљам, уз постојећи пут
Велики Радинци - Шуљам (парцела 2120),
обезбедити простор димензија 5,55 m x 6,30
m (дужа страна треба да буде према путу)
за изградњу монтажно бетонског објекта (у
даљем тексту: МБО) (грађевински објекат
сличан типском објекту МБТС ЕБ-21А) у ком
ће бити смштена електроенергетска опрема
потребна за прикључење предметне
електране на ДСЕЕ. Планирани МБО мора
имати улаз са јавне површине – пута, којим
ће бити обезбеђен несметан приступ
овлашћеним лицима дистрибутера. Од
МБО према гвоздено решеткастом стубу
који је предвиђен изван границе обухвата
плана потребно је обезбедити трасу за
полагање кабловског вода типа ХНЕ 49А
3х1х150 mm2 којим ће бити остварена
електрична
веза
између
предметне
електране и ДСЕЕ.

Планиране потребе корисника у
обухвату плана су апроксимативне с
обзиром да је на простору урбанистичке
целине планирано постављање соларних
панела и неопходне инфраструктуре.

1.3.2.2. Водопривредна инфраструктура
У обухвату плана не постоји водоток.
Канал – Шуљамачки поток се налази ван
обухвата плана.

За 20 kV надземни вод, који пролази
кроз обухват плана односно соларну
електрану (20 kV извод „Велики Радинци“
из ТС 110/20 kV/kV „Сремска Митровица 1“),
је потребно предвидети заштитну зону
ширине 10 m (по 5 m са обе стране осе
далековода мерено од осе далековода),
односно коридор како би био омогућен
приступ надземном воду за машине и
овлашћена лица ради одржавања вода или
отклањања квара.

У Мишљењу о поступку издавања
водних услова, бр. I-918/6-13 од 01.10.2013.
године надлежног ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
из Новог Сада дати су водни услови за
израду техничке документације.
У Решењу о водним условима, бр.
104-925-1718/2013-04
од
17.12.2013.
године, издатог од стране Покрајинског
Секретаријата
за
пољопеивреду,
водоприверу и шумарство из Новог Сада
дати су водни услови за уређење простора
обухвата плана.
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оред претходно наведених објеката
у власништву „Електровојводина“ д.о.о.
Нови Сад, планом се планира и простор за
изградњу објекта у који ће бити смештен
енергетски трансформатор за прилагођење
напона на 20 kV прикључног вода од тог
објекта до МБО.

Технички услови прописују да:
1. Електрана
задовољава
критеријуме дозвољене снаге, у
складу са Правилником о раду
дистрибутиног
система,
на
основу чега је извршен избор
места прикључења ДСЕЕ.
2. Напон на који се прикључује
електрана је 20кV.
3. Укупни фактор снаге електране
треба да буде изнад 0.95.
4. Место прикључења на ДССЕ је
ново расклопно постројење.

Енергетске услове неопходне за
избор апаратуре која се уграђује у
електрану нису дефинисани, а у циљу
поузданог и сигурног функционисања
ДСЕЕ. Услови ЕД нису довољни за израду
техничке документације електране. У
складу са тим неопходно је да се у
процедури издавања локацијске дозволе
општински орган по службеној дужности
обрати „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад
ради исходовања услова за израду
техничке документације у складу са чланом
54 Закона о планирању и изградњи.

Да би се стекли услови прикључења
електране на ДСЕЕ потребно је да :
·

На граници парцеле бр. 2025/1 к.о.
Шуљам, уз јавну површину, у јужном
делу
парцеле,
изградити
нови
грађевински објекат за смештај новог
префабрикованог 20кV расклопног
постројења, мерне опреме и опреме
за даљински надзор и комуникацију. У
планираном 20кV постројењу уградиће
се расклопна опрема потребна за
прикључење планиране електране на
ДСЕЕ у оквиру које је : једна доводно одводна
ћелија
предвиђена
за
мерење примопредаје ЕЕ између
планиране електране и ДСЕЕ, као и
једна доводно – одводна ћелија
предвиђена за прикључење вода
предметне електране.
Доводно –
одводне ћелије ће бити опремљене
троположајном
склопком
–
растављачем и потребном опремом за
даљински надзор и управљање.
Мерне ћелије ће бити опремљене
мерним
трансформаторима
за
мерење електричне ненергије. Ново
расклопно постројење би уједно било
и место прикључења електранена
ДСЕЕ. Објекат мора имати улаз са
јавне површине, којим ће бити
обезбеђен несметан приступ 20 кV
расклопном постројењу овлашћеним
лицима Дистрибутера.

·

У планираном објекту за смештај
новог
префабрикованог
20кV
расклопног
постројења
поставити
даљински надзор, управљање и

Електровојводина д.о.о. Нови Сад је
издала
Мишљење
о
условима
и
могућностима
прикључења
на
дистрибутивни систем електричне енергије
објеката
за
производњу
електричне
енергије ( бр. 1.31.3-8667/7 од 13.11.2012.
године).Према том мишљењу објекат
планиране соларне електране се може
прикључити на ДСЕЕ:
·
·
·
·
·
·
·
·

Број 3

У ДСЕЕ се предаје сва произведена
енергија ( изузев
сопствене
потрошње електране ),
Основна
намена
објекта
је
производња електричне енергије,
Производња електричне енергије се
одвија конверзијом енергије сунца,
Укупна назначена привидна снага
електране износи 999,84кVA,
У електрани ће бити инсталисано 57
инвертора, појединачне назначене
привидне снаге 17,41 кVA,
Фактор снаге електране је 0,976,
Максимална
снага
електране
приликом
предаје
енергије
у
дистрибутивни систем је 999,84кW,
Максимална
снага
електране
приликом преузимања енергије из
дистрибутивни система је 10кW.
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комуникацију
са
диспечарским центром.
·

надређеним

омогућио приступ
интервенције.
1.3.2.4.

У траси надземног 20кV извода
''Велики Радинци'' из ТС 110/20кV/кV
''Сремска Митровица 1'' ( део 20 кV
деоница надземног вода између ТС
20/0,4 кV/кV ''Фрушкогорска'' и ТС
20/0,4 кV/ кV ''Б.Салаш'' који је у
власништву Дистрибутера'') уградити
нови стуб (ГРС) са верткалним
растављачем снаге. Од вертикалног
растављача на ГРС-у до новог 20 кV
расклопног постројења
поставити
нови 20 кV кабловски вод типа ХНЕ
49А 3х1х150 мм2 и увезати га у ново
20 кV расклопно постројење.

·

Од расклопног постројења електране
до места прикључења електране на
ДСЕЕ потребно је обезбедити 20 кV
прикључни вод одговарајућег пресека
и карактеристика.

·

У
електрани
трансформатор за
напона на 20 кV.

за

техничке

Телекомуникациона
инфраструктура

Планиране потребе Инвеститора у
ТТ саобраћају решиће се повезивањем
радне зоне оптичким кабловским водом са
поштом у насељу Vелики Радинци. На овај
начин
биће
омогућено
даљинско
управљање и надзор над радом појединих
делова соларне електране.
1.3.2.5.

Зелене површине

У простору обухвата плана јавне
зелене површине су зелене површине
путног коридора које су не уређене и
запуштене.
Зеленило
представља
самоникла ниска травна вегетација. Те
површине је неоходно уредити како би тај
простор обезбедио заштиту, односно
смањио
последице
загађења
евидентираног саобраћаја ( промета).

предвидети
прилагођавање

1.3.2.6.

Комунална инфраструктура

Вододвод

На основу ових услова издају се
услови за израду техничке документације.
·

воду

15.04.2014.

У циљу повезивања планираних
комплекса на постојећу јавну водоводну
мрежу ДН 63мм у ул. Фрушкогорској,
односно Дн 90мм у ул. Виноградарској, а
према техничким услови продужења мреже
важећим прописима и стандардима.
На планираним комплексима неопходно је
предвидети хидрантску мрежу али и мрежу
за орошавање панела.

Услови укрштања и паралелног
вођења енергетских водова

Електровојводина доо Нови Сад
Електродитрибиција Сремска Митровица
под бројем 3-206/13 од 23.08.2013. године
издала је услове за укрштање и паралелно
вођење.
За прикључење планиране соларне
електране на ДСЕЕ из постојећи пут Велики
Радинци – Шуљам обезбедити простор за
изградњу
објекта
за
смештај
електроенергетске опреме потребне за
прикључење соларне елктране на ДСЕЕ.
Од овог објекта се води кабловски вод до
планираног решеткастог стуба, а ван
обухвата плана, за прикључење на јавну
мрежу.

Алтернативни начин за евентуално
снабдевања водом планираних садржаја у
обухвату плана могућ је изградњом нових
објеката (бунара, каптажа). За изградњу тих
објеката за снабдевање водом неопходно је
прибавити сагласност ЈП Водовод и водна
акта
Покрајинског
секретаријата
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
и Потврда о резервама подземних вода
Покрајинског секретаријата за енергетику и
минералне сировине.

За постојећи надземни вод који
пролази кроз обухват плана, поребно је
планирати заштитну зону
како би се

Отпадне, санитарно-фекалне воде
одводити у планиране водонепропусне
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септичке
јаме,
предтретманом.

са

одговарајућим

Број 3

изградњу енергетског објекта), а затим и
формирање
парцела
за
планиране
појединачне комплексе.
Минимална комунална опремљеност
за појединачне зоне је приступ на постојећи
пут Велики Радинци – Гргуревци.

Канализација
Планира се сепаратни систем
канализационе
мереже
посебно
за
сакупљање условно чистих атмосферских
вода, посебно за зауљене атмосферске
воде и посебно за санитарно – фекалне
воде.

1.5.

Како у обухвату плана, али ни у
близини не постоји фекална канализација ,
као привремено решење до изградње
насељске канализационе мреже, отпадне,
санитарно-фекалне воде одводити у
планиране
армиранобетонску
водонепропусну септичку јаму одговарајуће
запремине, без упијајућег бунара, коју ће
празнити надлежно комунално предузеће.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ

1.5.1. Евидентирани и заштићени
делови природе и непокретна
културна добра
1.5.1.1.

Заштићена природна добра

Покрајински завод за заштиту
природе Нови Сад, је под бројем 03-1175/2
од 31.07.2013.године издао Решење о
условима заштите природе.

Атмосферска канализација
Одвођење чисте атмосферке воде
са кровних површина и чистих бетонских
површина се врши нагибима терена ка
псотојећем каналу ( тангира источну ивицу
комплекса соларне електране)
са
уређеним испустом који су осигурани од
ерозије и
ка планираним риголима у
путном појасу.
Евентуалне запрљане, зауљене
воде морају проћи кроз третман у
талижнику и сепаратору уља и масти да би
се као воде друге класе упустиле у
реципијент ( Уредба о категоризацији
водотока и Уредба о класификацији вода (
''сл.гл. СРС''бр. 5/68)и Правилник о опасним
материјама у води (''Сл.гл.СРС'', бр. 31/82).

Простор у обухвату плана се не
налази на простору под заштитом, нити на
станишту заштићених и строго заштићених
врста.
Услови заштите приороде односе се
на заштиту биолошке разноврсности, а
остварује се спровођењем мера заштите и
унапређења врста, њихових популација,
природних станишта и екосистема, а
спроводе се очувањем биодиверзитета у
њиховом непосредном и ширем окружењу.
Очување
биодиверзитета
руралних
површина заснива се на стварању и
одржавању зелених површина. Очување
биолошке и предеоне разноврсности
станишта унутар агроекосистема спроводи
се очувањем и заштитом рубних станишта,
живица, межа и појединачних стабала и
слично.
Неопходно је спречавати ширење
инвазивних врста у складу са Конвенциојом
о биолошкој разноврсности.

1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ
ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА,
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ
За издавање локацијске дозволе
земљиште у обухвату плана мора пре свега
поступком
парцелације
дефинисати
простор за потребе одвајања земљишта у
јавној намени за изградњу потребних
инфраструктурних објеката ( прикључак на
постојећи пут за соларну електрану и

1.5.1.2.

Заштићена непокретна културна
добра

Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица, је под бројем 32825

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

03/13-3 од 26.07.2013. године дао Услове
чувања, одржавања и коришћења и мера
заштите.

појавама. У зависности од процене степена
угрожености,
планирање
и
уређење
простора за потребе одбране, подразумева
примену
одговарајућих
просторних
и
урбанистичких мера.

У простору обухвата плана нема
евидентираних археолошких локалитета. У
утицајном подручју обухвата плана, на југу,
евидентиран је локалитет под претходном
заштитом ''Човинац''. Пронађена је већа
количина опеке римског формата и римске
керамике што указује на мање насеље или
вилу рустикану из римског периода.
У циљу остаривања планиране
статегије
заштите и презентације
културних вредности подручаја потребно је
издвојити
објекте
и
целине
који
представљају окосницу даљих активности у
планираном
периоду.
Извршено
је
степеновање по значају и процењеном
потенцијалу који објекти носе културноисторијску презентацију Града Сремска
Митровица.
1.5.2.

15.04.2014.

Просторна
решења и планирана
изградња обухваћеног подручја мора бити
урађена у складу са законском регулативом
из области заштите од пожара, заштите од
елементарних непогода и заштите у случају
потреба значајних за одбрану.
Према сеизмолошкој карти, подручје
је угрожено земљотресом јачине 70МЦС.
Како би се објекти заштитили од оштећења
од земљотреса, а поготово индустријски
објекти
да би се избегли акциденти,
потребно
је
приликом
планирања,
пројектовања
и
изградње
објеката
применити све законом прописане мере
заштите које се односе на изградњу
објеката на подручјима могућих трусних
поремећаја јачине 70МЦС. Новопланиране
садржаје реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за
изградњу
објеката
високоградње
у
сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр.
52/9), као и у складу са Правилником о
привременим техничким нормативима за
изградњу објеката који не спадају у
високоградњу у сеизмичким подручјима
(Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64).

Општи и посебни услови и мере
заштите живота и здравља људи
и заштите од пожара,
елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и
ратних дејстава

Претходним условима заштите од
пожара не постоје посебни услови осим да
се граде саобраћајнице одговарајуће
ширине и носивости за несметан приступ и
пролаз ватрогасних возила и њихово
маневрисање за време гашења пожара.
Услови Министраства унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Сремској Митровици,
Одсек за превентивну заштиту бр.07/29 бр.
217-552/13,
од
04.07.2013.
године.
Потребно је приликом планирања и касније
приликом пројектовања придржавати се
Закона о заштити од пожара и свих
правилника који третирају ову област.

Заштиту од пожара за предметне
садржаје извести тако да се обезбеди
немогућност ширења пожара, у складу са
Законом о заштити од пожара. Планом су
обезбеђени
приступи
противпожарним
возилима до свих грађевинских парцела.
Водити
рачуна
о
техничким
нормативима за заштиту нисконапонских
мрежа и припадајућих трансформаторских
станица. Ради предупређивања заштите од
пожара
потребно
је
обезбедити
алтернативну саобраћајну приступачност,
лимитирану
спратност
и
густину
изграђености, и адекватну међусобну
удаљеност објеката. Објекте треба градити
од негоривих материјала (опеке, бетона и
сл.). Поред тога конструкција објеката
треба да буде прописане сизмичке
отпорности, а елементи конструкције треба

Заштита од елементарних непогода
техничко-технолошких удеса и организација
простора од интереса за одбрану земље
базира се на минимизацији ризика по
људско здравље и животе, природне и
створене вредности, као и на санацији
простора који су евидентно угрожени овим
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да имају одређени степен ватроотпорности
који одговара пожарном оптерећењу.
Услови везани за заштиту од елементарних
непогода такође подразумевају примену
истих мера, уз додатну мере (снегобрани,
ветрозаштитне
шумске
и
вештачке
баријере, громобрани, итд.).

Број 3

Националном програму заштите животне
средине.
Повећање енергетске ефикасности
потребно је разматрати, не само као начело
и циљ, већ и као велики потенцијални извор
енергије.
*извод из ППРС

1.5.3. Општи и посебни услови заштите
животне средине

Енергетска ефикасност која даје елемнте за
уређење пољопривреног земљишта у
урбане радне комплексе (за гринфилд
инветсиције), обезбеђује се следећим
мерама
за
унапређење
енергетске
ефикасности и енергетских својстава
објеката :

Простор у обухвату плана је
аутохтон,
односно
не
промењен.
Агротехничке мере кје су примењиване на
пољопривредном земљишту су у току
припрема за ангажман овог простора у
радну зону постале неприметне.

·

Стање животне средине у простору
обухвата плана није битно угрожено другим
утицајима, а пре свега саобраћаја.

·

Заштита
животне
средине
обезбедиће се елиминисање негативних
дејстава појединачних радних комплекса
или свођење негативних дејстава на
минималне утицаје, а што се постиже
применом позитивних законских прописа,
норми и техничких услова у пројектовању и
изградњи.
Планирани
комплекс
соларне
електране терен оставља у постојећем
стању,
евентуално
са
минималним
корекцијама. Комплекс се уређује кошењем
и заливањем. Приступ комплексу имају
једино
запослени
са
минималним
коришћењем радних машина (косилица,
прскалица и сл.).
Мере за заштиту животне средине
обухватају активности на заштити околине
од негативног дејства природних фактора и
негативног случајног и намерног дејства
људског фактора.

·

·

·

·
1.5.4. Мере енергетске ефикасности
Повећање енергетске ефикасности у
производњи, преносу дистрибуцији и
коришћењу енергије препознато је кao један
од пет основних приоритета у Стратегији
развоја енергетике Србије до 2015., као и у

·
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детаљно
сагледавање
стања
потрошње
енергената
(према
структури и врсти енергетских
услуга) у појединачним комплексима,
стварно потроцењену или оцењену
количину енергије која задовољава
различите потребе које су у вези са
стандардизованим
коришћењем
објекта
(то
укључује
грејање,
припрему топле воде, хлађење,
вентилацију и осветљење),
смањење потрошње свих врста
енергије,
уштеду
енергије
и
обезбеђење
одрживе
градње
применом
техничких
мера,
стандарда и услова пројектовања,
планирања и изградње објекта,
примена техничких решења при
изградњи
саобраћајне
инфраструктуре, објеката, система
грејања, водоснабдевања, уређења
зелених површина,
примена техничких
прописа
и
стандарда усклађених са прописима
ЕУ, који се односе на све секторе
потрошње енергије;
повезивање
више
појединачних
комплекса на система даљинског
грејања, развој гасоводне мреже,
која ће омогућити супституцију
коришћења електричне енергије и
класичних фосилних енергената;
пројектовање
нових
енергетски
ефикасних
објеката (зграда) уз
поштовање принципа енергетске
ефикасности избором одговарајућег

Број 3

·

·
·

·
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облика, оријентације и положаја
објекта као и одговарајућим избором
конструктивних
и
заштитних
материјала,
примена мера које се спроводе у
погледу
рационалне
употребе
енергије и коришћење отпадне
топлоте и обновљених извора
енергије колико је то могуће,
у планираним објектима и код јавне
расвете користити тзв. штедљиве
сијалице,
код
изградње
комплекса
производних предузећа користит
савремене технолошке поступке са
рационалном потрошњом енергије,
организација
саобраћајне
комуникације у склопу комплека у
складу са минималном потрошњом и
ангажовањем возног парка.

претежној намени производња електричне
енергије из енергије сунца.
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ
НЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА
У обухвату Плана није дозвољена
изградња стамбених објеката, нити било
којих објеката који нису компатибилни
претежној намени - производња електричне
енергије из енергије сунца. Није дозвољена
изградања објеката која производе било
какав штетан утицај пре свега на саму
локацију али ни на становништво из
непосредног окружења, као и штетан утицај
на животну средину објекте културне
башотине уопште.
2.1.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.1.1.1. Правила за изградњу мреже и
објеката саобраћајне
инфраструктуре

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.

15.04.2014.

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА
КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У
ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД
УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ,
ОДНОСНО ВРСТУ И НАМЕНУ
ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА
ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА

Постојећи општински пут Велики
Радинци-Шуљам-Гргуревци
представља
саобраћајницу преко које се остварује
непосредна
саобраћајна
повезаност
планираних
садржаја
комплекса
са
системом
јавне
саобраћајне
инфраструктуре.
Поред
редовног
одржавања предметног пута и припадајућих
путних објеката, овим планом нису
предвиђене значајније интервенције у
појасу регулације предметног пута.
У јужном делу обухвата плана,
планирана је трафостаница и приступни пут
за потребе исте, за чега је предвиђена
додатна јавна површина, како је приказано
на графичким прилозима. Новопланирана
саобраћајница димензионисана је тако да
се омогући једносмерни саобраћај за
потребе
сервисирања
планиране
трафостанице
за
меродавно
возило
(камион са механичком руком). Ситуационо
решење ове саобраћајнице приказано је на
графичким прилозима и на геометријском
попречном
пресеку.
Нивелационо,
приступни пут за трафостаницу се уклапа
са постојећом котом (оквирна кота је
126,30мнв) пута Велики Радинци-ШуљамГргуревци.

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ
МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА
У обухвату Плана дозвољена је у
комплексу соларне електране изградња постављање само
соларних панела и
минимално
потребне
инфраструктурне
мреже и објеката које су неопходне за
функционисање фотонапонске енергане –
производња енергије и дистрибуција
енергије до енергетског реципијента (ДВ) :
приступни пут за потребе возила ЕД и
возила (радне машине косилице) за
одржавање комплекса, трафостаница и
подземни кабловски водови.
У обухвату плана у комплексу за
изградњу
објеката
у
функцији
пољопривреде дозвољена је изградња
само оних објеката који су компатибилни
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2.1.1.2. Правила за грађење мреже и
објеката комуналне
инфраструктуре

Број 3

2.1.1.3. Правила за изградњу мреже и
објеката електроенергетске
инфраструктуре
Електроенергетска инфраструктура

Водовод
У заштитној зони далековода 20
kV минимално 5м обострано, забрањена је
градња објеката. Евентуална изградња
планираних
садржаја
условљена
је
Техничким
прописима
за
изградњу
надземних ел.енергетских водова (Сл.лист
СФРЈ бр. 65/88) и за то јенеопходна је
сагласност власника далековода.

Атмосферске отпадне воде
Одвођење атмосферских вода са
планиране соларне електране и будућих
манипулативних
платоа
минималне
површине се не очекује у већем обиму него
упсстојећем стању са пољопривредних
површина.
Планира
се
изградња
зацевљене атмосферске канализације само
на деловима комплекса где је то неопходно,
која путем сливника, ревизионих окана и
цеви треба да прихвата атмосферске воде
и најкраћим путем одведе до постојећег
реципијента – Шуљмчког потока – канала са
уређеним испустом који су осигуарани од
ерозије и планираног путног канала.
Коришћење потока-канала мора
обезбедити слободан протицајни профил
потока, стабилност дна канала и косина
потока,
несметан
пролаз
службеним
возилима
и
механизацији
(радноинспекциона стаза 7,0). Не сме се нарушити
пројектовани водни режим овог дела
система за одводњавање ( деоница од км
3+ 82 до км 3+352 ДЕО ПАРЦЕЛЕ БР. 2024
К.О. Шуљам).
Све
евентуално
зауљене
атмосферске воде се пре испуштања у
планирани путни канал морају одвести на
сепаратор уља и масти и тако пречишћене
се упуштати у канал.

Електроенергетска мрежа
МБО и ТС градити на прописаним
растојањима од постојећих и планираних
објеката.ТС се могу градити и унутар
објекта као посебне просторије. Капацитет
ТС треба да буде од 1.000 kVA. ТС по
правилу градити на сопственим парцелама
или на парцелама у јавној намени.
Планирану 20kV мрежу у радним зонама
градити подземно електричним кабловским
водовима. Мрежу по правилу градити на
сопственим парцелама или на парцелама у
јавној намени.
Нисконапонску
мрежу
градити
подземно,
подземним
кабловским
водовима. ТС по правилу градити на
сопственим парцелама или на парцелама
ЈГЗ.
Јавну
расвету
поставити
на
постојеће
челичне
цевасте
стубове
стубове. ЈР саобраћаница мора бити на
вишим стубовима, а детаље као што су број
стубова, светиљки, врсту светиљки и др.
одредити главним пројектом у складу са
условима
надлежног
Југословенског
комитета за осветљење.
Заштиту од атмосферског пражњења
извести
класичним
громобранским
инсталацијама према важећим законским
прописима.

Одвођење отпадних вода - канализација
До изградње канализационе мреже,
отпадне воде се привремено спроводе у
армиранобетонску
водонепропусну
септичку јаму. Запремина септичке јаме
рачуна се према потрошњи воде и броју
лица. Септичке јаме поставити:
-

мин. 5m од објекта,

-

мин. 2m од ограде комплекса,

-

мин. 10m од регулационе линије и

-

мин. 20m од бунара.

Услови за изградњу електроенергетске
мреже
Електроенергетска мрежа и објекти
граде се у складу са главним пројектом
према важећим законским прописима.
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Услови за изградњу Трафостанице
20/0,4кВ
-

·

ТС градити као МБТС или зидану ТС.
Минимална удаљеност енергетског
трансформатора од суседних објеката
је 3.0м ;
ТС у склопу објекта мора задовољити
прописе ''Правилника о техничким
нормативима
за
заштиту
електроенергетских
постројења
и
уређаја
од
пожара
(''Сл.лист
СФРЈ'',бр.74/90) ;
ТС градити за напонски ниво x/20 kV.
Локација ТС мора бити између
планираног МБО и далековода 20 kV;
Прикључни водови треба да буду што
краћи, а расплет водова
што
једноставнији;
обезбедити лак приступ ТС (приступни
пут – чврста подлога);
ТС мора имати што мањи утицај на
животну средину (бука).

-

-

·

·

·

Услови за подземну ел.мрежу
·

·

·

·

·

дубина
рова
за
полагање
електрокаблова
је минимално
0.70m, односно 0.90m за каблове
20kV;
ел.мрежу полагати на милималном
растојању од 0.5m од темеља
објеката и 1.0m од коловоза; по
могућности
мрежу
полагати
у
простору зелених површина;
укрштање ел.кабловског вода са
саобраћајницом, ван насеља, врши
се полагањем кабловског вода у
бетонски ров или бетонску односно
пластичну
цев
увучену
у
хоризонтално избушен отвор у циљу
лакшег одржавања вода. Дубина
између горње ивице кабловске
канализације и површине пута је
минимално 0.80m;
међусобни
размак
електоенергетских каблова у истом
рову одредити на основу струјног
оптерећења, а минимално растојање
је 0.07m код паралелног вођења и
минимално 0.2m код укрштања.
Обезбедити кабловске водове од
међусобног контаката како код
паралелног вођења тако и код

·

·
·
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укрштања;
код паралелног вођења електро и
телекомуникационих
каблова
минимално растојање је 0.50m за
каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а
1.0m за каблове напона 35kV.
растојање приликом укрштања са
телекомуникационим
кабловима
несме бити мање од 0.50m;
укрштање са телекомуникационим
каблом
у насељу
је
под
минималним углом од 30о
по
могућству што ближе 90о, а ван
насеља минимални угао од 45о. По
правилу електроенергетски кабл се
полаже испод телекомуникационог
кабла.
није
дозвољено
паралелно
полагање електроенергетског кабла
испод или изнад водовоних и
канализационих цеви.
хоризонтални размак енергетског
кабла
од
водоводне
и
канализационе цеви је минимално
0.5m за каблове 20kV, односно 0.4m
за остале каблове.
вертикални размак ел.енергетског
кабла код укрштања са водоводном
или канализационом цеви може да
буде испод или изнад цеви на
минималној удаљености од 0.4m за
каблове 35kV или минимално 0.3m
за остале каблове.
у ситуацијама када није могуће
постићи
прописане минималне
удаљености,
односно
размаке,
ел.кабл се провлачи кроз заштитну
цев.
није
дозвољено
паралелено
полагање ел.каблова ни изнад ни
испод гасоводних цеви.
размак између ел.каблова и
и
гасовода
при
укрштању
и
паралелном вођењу у насељеним
местима је минимално 0.80m, а
изван насеља 1.2m. У ситуацијама
када
су
просторни
услови
неадекватни
ел.кабл
се
мора
полагати у заштитној цеви на
минималном
расојању
0.30m,
дужина цеви мора бити најмање
2.0m са обе стране укрштања или
целом дужином паралелног вођења.
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0,20m.
2.1.1.4. Правила за изградњу мреже и
објеката
телекомуникационе
инфраструктуре

Мобилна телефонија

Комуникациони системи

Код пројектовања и изградње
Објекта мобилне телефоније обавезно је
поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове
области.

·
·
·
·

·

·

·

·

·

·

ТТ мрежа мора бити каблирана до
телефонских извода,
минимална дубина полагања ТТ
каблова је 0,80m,
ТТ мрежу по правилу градити на
сопственим парцелама или на
парцелама ЈГЗ.
ТТ мрежу полагати у зеленим
површинама поред тротоара или у
тротоару на минималном одстојању
од регулационе линије 0,50m,
код
укрштања
са
другим
нсталацијама ТТ кабл се полаже у
заштитну цев, а угао укрштања мора
бити 900,
код
паралелног
вођења
са
електроенергетским
кабловима
напона 1kV, 10kV и 20kV минимално
одстојање мора бити 0,50m,
код
паралелног
вођења
са
електроенергетским
кабловима
напона 35kV минимално одстојање
мора бити 1,0m,
код
укрштања
са
електроенергетским
кабловима
минимално вертикално растојање је
0,50m изнад; угао укрштања у
насељу мора бити што ближи 900 а
минимално 300, а ван насеља
минимално 450; у случају да не могу
да се задовоље ови услови
телекомуникациони
кабл
се
провлачи кроз заштитну цев са
размаком не мањим од 0,300,
код
паралелног
вођења
са
водоводом,
канализацијом,
гасоводом и топловодом минимално
растојање мора бити 1,0m, а код
укрштања минимално растојање је
0,50m а угао укрштања што ближи
900,
ТТ каблове који служе искључиво
електродистрибуцији водити у истом
рову
на
растојању
који
се
прорачуном
покаже
задовољавајућим али не мањим од

КДС
Генерално, мрежа КДС поставља се
у режиму у ком се поставља и мрежа тт
инсталација
и
електроинсталација
–
подземно или надземно. У изградњи нове
инфраструктурне мреже на простору ЈГЗ
улица обавезно је полагање окитен црева
за полагање кабловских водова.
2.1.1.5. Правила за озелењавање јавних
површина
Озелењавање комплекса соларне
елктране није предвиђено, осим уређивања
постојеће вегетације пашњака (крчење
корова и кошење траве).
Код подизања нових зелених површина
у
комплексу
објеката
у
функцији
пољопривреде важе следећи услови:
·
·
·
·

·
·
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избор врста прилагодити висини
објеката поебно у зони ограде према
суседној еоларној електрани,
садњу
усагласити
са
синхрон
планом, односно свим вртсама
инфраструктурних водова,
најмање растојање између садница
прилагодити
врсти
дрвећа
у
дрвореду и станишним условима,
предвидети
садњу
школованих
садница (висина садница 3,5m,
стабло чисто од грана до висине од
2,5m и прсног пречника најмање
10cm) најмање 2m од ивице
коловоза .
ширина зеленог појаса између
коловоза и тротоара треба да буде
између 2,5m и 3,5 m.
ради
безбедности
саобраћаја
дрвеће садити 1.5m-2m од ивице
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се збир површина бруто исказане
површине габарита објеката на парцели.

коловоза, а шибље 1m-2 m од ивице
зелене траке.
растојање стабала од објеката не би
требало да буде мање од 5,0m –
7,0m, што зависи од избора врста.
растојање
између
дрворедних
садница је најмање 5m, а у
зависности од врсте креће се од 5m–
15m.
принципи озелењавања треба да
стварају максималне погодности за
кретање саобраћаја и пешака и
заштиту
околине
од
буке
и
атмосферских гасова.

С обзиорм на специфичност радне
зоне,
односно
комплекса
соларне
електране, соларни панели се постављају
на укупној површини комплекса а унутар
грађевинских граница .

2.2.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

Правила парцелације за грађевинске
парцеле појединачних комплекса у радној
зони условљена су пре свега постојећим
стањем.

2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ
НАМЕНЕ

Парцелацијом и препарцелацијом
постојећих парцела може се формирати:
§ парцела за дефинисање планиране
приступне саобраћајнице, спајањем
постојеће парцела локалног пута и
дел парцеле 2025/1, како би се
формирао
довољан
габарит
саобраћајног коридора за изградњу :
приступне
саобраћајнице
и
неопходне
инфраструктуре
у
функцију
планиране
соларне
елктране. Добијена парцела имаће
статус земљишта у јавној својини.
§ парцела за потребе формирања
појединачног
радног
комплекса
соларне елктране и пољопривредног
комплекса, а све у складу са
потребама
поризводног
и
технолошког
поступка,
деобом
парцеле 2025/1 у две
мање
парцеле.

Правила грађења израђују се за
претежне намене, односно зоне у
обухвату плана, а односе се на
појединачне грађевинске парцеле у мери
довољној да буду основ за издавање
локацијске
дозволе
на
укупном
земљишту обухваћеном планом, осим за
грађевинско
земљиште
обухваћено
планом за које је одређена обавеза даље
планске разраде.
Правила грађења утврђују се
према месним приликама или у складу
са актом којим се уређују општи услови
о парцелацији и изградњи.
Правила грађења у зависности од
врсте планског документа могу да
садрже и друге услове архитектонског
обликовања, материјализације, завршне
обраде, колорита и друго.

Правилима препарцелације утврђује
се обавезна површина комплекса не мања
од 0.2 ха и ширином уличног фронта
парцеле не мањом од 30м.

Општа правила за изградњу објеката
Општим
правилима
изградње
дефинишу се основни урбанистички
праметри
којима
су
исказане
максималне могућности изградње.

2.3.

Степен
заузетости
парцеле
представља
однос
површине
под
објектима у односу на површину
парцеле и исказује се процентуално. Под
површином под објектима подразумева

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ
НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

Грађевинске
линије
унутар
појединачних комплекса су скуп линија на
које се лоцирају архитектонски објекти у
32
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односу на регулационе линије и границе
парцела бочних суседа, као и међусобна
растојања објекат у комплексу.
Простор
између
успостављених
грађевинских линија је простор за изградњу
у складу са просторним параметрима.
Лоцирање објеката у појединачним радним
комплексима ће зависити од потреба
технолошког процеса, а биће регулисано
кроз спровођење (идејног решења и
организације простора).
Уз постојећу саобраћајницу важи
обавезна грађевинска линија на мин.5,0м
од регулационе линије, осим за планирани
приступни пут где се грађевинска линија
може поставити на 2 метра у односу на
регулациону линију приступног пута.

Број 3

стазе,
улично
зеленило,
расвету,
инфраструктуру, и канале за пријем
атмосферских вода и мелиорацију терена.
Грађевинска линија утврђена је
овим планом у односу на регулациону
линију и представља линију до које је
дозвољено да се гради објекат и на којој
може да се гради објекат.
Планом је дефинисана нивелација
јавних површина из које произилази
нивелација
простора
за
изградњу
објеката.
Висинске коте на раскрсницама су
базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака. Нивелација свих површина
је генерална и мора се прецизније
разрадити кроз спровођење овог Плана,
израду урбанистичких пројеката и израду
техничке документације.

Простор у обухвату Плана налази се
на надморској висини од 126.80мНВ на
северу и југу простора обухвата до
126.58мНВ
у
централном
делу
са
генералним падом од севера ка југу
простора обухвата. Планом нивелеације
терен се задржава у постојећем стању (или)
са евентуалним земљаним радовима.
Унутар комплекса планирају се
интерне саобраћајнице – колско пешачке
саобраћајнице, манипулативне површине,
паркинзи.

Висинска регулација је дефинисана
означеном спратношћу, односно висином
објеката по целинама и то као максимална
вредност, где се један ниво рачуна са
просечном спратношћу од 3.5м - 4 м.
2.4.

Условима регулације дефинишу се
регулационе линије и грађевинске линије,
одваја се земљиште за јавне намене од
осталог.

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС
ЗАУЗЕТОСТИ ИЛИ
ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

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

Регулационим
линијама
је
разграничен простор предметног плана на
површине у оквиру јавног грађевинског
земљишта и површине у оквиру осталог
грађевинског земљишта.
Јавни
или
урбани
простор
дефинисан је: регулационим линијама
блокова које га окружују и елементима
физичке структуре блокова непосредно уз
јавни простор (објектима на парцелама уз
регулациону линију).

2.5.

Регулационе линије су постављене
тако
да
обезбеде
несметано
функционисање саобраћаја, и да у
простору
улице
укључе
поред
саобраћајница и тротоара, бициклистичке

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА ВИСИНА
ИЛИ СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА

У зависности од намене
произилази и њихова спратност:
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У простору обухвата плана за
изградњу
објеката
у
функцији
пољопривреде – урбанистичка целина Б
дозвољена је изградња више објеката на
парцели.
Складишни
и
инфраструктурни
простори и објекти, организују се у простору
који
није
непосредно
окренут
потенцијалним корисницима.
Помоћни објекти који су у функцији
главног објекта, а гради се на истој парцели
на којој је саграђен главни пословни или
објекат јавне намене (гараже, оставе,
септичке јаме, бунари, цистерне за воду и
сл.) организују се у простору који није
непосредно
окренут
потенцијалним
корисницима.
Планирани објекти могу да се граде
као слободностојећи и у низу.
Изградња радних објеката у низу
(међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј.
за ширину дилатационе разделнице) може
се дозволити ако то технолошки процес
производње захтева и ако су задовољени
услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих
објеката је минимално половина висине
вишег објекта, с тим да не може бити мањи
од 5.0 м.
Међусобно одстојање је минимално
1/3 висине вишег објекта, а у складу са
потребама организовања противпожарног
пута.
Међусобно одстојање објеката у
оквиру комплекса не може бити мање од
4.0m.
Није дозвољено упуштање делова
објеката преко земљишта у јавној намени
(јавних површина).

Објекти у функцији пољопривреде
П+0 или П+1,
складишни
простори
П+0,
евентуално П+1,
помоћни објекти П+0.

Код радних објеката у складу са
технолошки поступком одређује се највећа
дозвољена висина објеката.
За све објекте који подразумевају
корисну БРГП висина не сме бити већа од
18m, односно 24m за поједине делове
објекта. Ова већа висина се дозвољава на
највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП под
објектом.
Дозвољава се изградња посебних
објеката који не подразумевају корисну
БРГП, као што су инфраструктурни димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви
или рекламни стубови.
Изградња оваквих објеката је у
оквиру грађевинских линија. Дозвољена
висина за рекламне стубове је 30m, а за
инфраструктурне објекте се утврђује
изузетно
и
већа
висина,
према
технолошким потребама. Уколико су виши
од 30m неопходно је прибавити мишљење
и сагласност институција надлежних за
безбедност ваздушног саобраћаја.
Овакви
посебни
објекти
се
постављају тако да не представљају
опасност по безбедност и, да не ометају
значајно сагледивост објеката.
У зависности од специфичне намне
комплекса соларне елктране и намене
објеката – соларни панели, произилази и
њихова висина која је задата технолошким
поступком и техничког решења постављања
панела.
Највећа
2.6.

15.04.2014.

Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша
од 2.2 м. Ограда на регулационој линији
мора
бити
транспарентна,
односно
комбинација
пуне
и
транспарентне.
Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0.3 м, а код
комбинације пуне и транспарентне пуни део
не може бити виши од 1.0 м.
Бочне и задње ограде могу бити и
пуне у потпуности.
Ограда, стубови ограде и капије
морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

У простору обухвата плана за
изградњу
соларне
елкетране
–
урбанистичка целина А дозвољена је
изградња, односно постављање соларних
панела у складу са технолошко-техничким
условима.
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Дозвољено
је
преграђивање
функционалних
целина
у
оквиру
грађевинске парцеле уз услов да висина те
ограде не може бити виша од спољне
ограде и да је обезбеђена проточност
саобраћаја.

Број 3

Фасаде
објекта
могу
бити
малтерисане у боји по жељи инвеститора,
од фасадне опеке и других природних и
вештачких фасадних облога.
Архитектонским
облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора
се тежити ка успостављању јединствене
естетски визуелне целине у оквиру
грађевинске парцеле.

Заштита суседних објеката:
Испади на објекту не могу прелазити
грађевинску линију више од 1.2м и то на
делу објекта вишем од 3.0 м.
Изградњом објеката
у функцији
пољопривреде уз бочне границе парцеле
не сме се нарушити ваздушна линија
суседне парцеле комплекса соларне
елктране, а одвођење атмосферских вода
са кровних површина мора се решити у
оквиру грађевинске парцеле на којој се
гради објекат.
Уз бочне границе парцеле за
изградњу
објеката
у
функцији
пољопривреде не сму се формирати
ободне зелене површине које ћеформирати
засену
суседног
комплекса
соларне
електране.
Нивелацијом
саобраћајних
површина одвођење атмосферских вода
решити у оквиру парцеле.

2.7.

УСЛОВИ НАЧИНА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА
ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

За комплекс соларне елктране мора
се обезбедити приступни део на земљишту
у јавној намени за потребе заустављања и
паркирања возила ЕД и корисника
простора.
У комплексу соларне елктране
обезбеђују се услови за кретање радних
возила и машина за одржавање комплекса.
За потребе комплекса објеката у
функцији пољопривреде
приступ се
планира са постојећег локалног пута.
Паркирање се планира на парцели.
Паркирање посетиоца треба да буде
организовано у оквиру комплекса на начин
да буде добро приступачно и сагледиво. На
паркинг површинама је обавезна садња
континуалних дрвореда.

Архитектонско
односно
естетско
обликовање
појединих
елемената
објекта:
Изградња
односно
постављање
соларних панела и осталих објеката у
комплексу ( ограда, електроенергетски
објекти ) граде се у складу са техничкотехнолошким захтевима и решењима.
Објекти у функцији пољопривреде
могу бити грађени од сваког чврстог
материјала који је тренутно у употреби, на
савремен начин или
традиционалан
сремски начин за радне објекте и објекте за
пружање услуга.

2.8.

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

Услед специфичности планираних
садржаја
–
соларна
електрана
и
пољопривредни комплекс, а чији корисник
је познат и власник парцеле, није обавезна
израда Урбанистичких пројеката којима би
се дефинисали појединачни садржаји у
планираним
зонама
на
дефинисаној
грађевинској парцели.

Обавезна је израда косог крова, а
кровови могу бити једноводни, двоводни
или сложени. Раван кров се дозвољава
само у случајевима када то захтева
технолошки процес.
Кровна конструкција може бити
дрвена, челична или армиранобетонска, а
кровни покривач у складу са нагибом крова.

Овај План детаљне регулације
представља правни и урбанистички основ
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2.9.
ЕТАПЕ И ФАЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА

за израду пројеката парцелације и
препарцелације и издавање информација о
локацији и локацијске дозволе, у складу са
важећим Законом о планирању и изградњи
и Правилником о садржини, начину и
поступку израде планских докумената и
Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу.

Планом је предвиђена могућност
етапне реализације планских поставки.

70.
Ради
ефикаснијег
спровођења
Плана, неопходна је израда пројекта
парцелације и препарцелације за :
·

Формирање
инфратсуктурног,
односно саобраћајног коридора пута,
деонице пута која је у обухвату
плана а за формирање приступне
саобраћајнице
и
изградњу
електроенергетског објекта у ујавној
намени;

·

Формирање
радног
соларне елктране, и

·

Формирање
радног
комплекса
објеката у функцији пољопривреде.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013- одлукаУС и 98/2013 –
одлука УС), 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 15.04.2014 године, донела је

комплекса

Секундарне
и
сервисне
саобраћајнице у унутрашњости подручја
спровести
границама
катастарских
парцела.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРАК
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Информација
о
локацији
представља правни основ за издавање
одобрења за изградњу и израду техничке
документације.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана генералне регулације насеља Јарак, Град
Сремска Митровица (у даљем тексту: План
генералне регулације).

Информација о локацији се издаје
за:
§
§

појединачну
објеката,

парцелу

за

градњу

Члан 2.

појединачну деоницу саобраћајнице,
односно
дела
мреже
инфраструктуре.

Основни циљ израде и доношења Плана
је да се изврши анализа просторних и других
могућности, као и стварање амбијента за нове
друштвено-економске, привредне и друге
промене насеља Јарак.

За све блокове и појединачне
комплексе неопходна је израда пројеката
парцелације и препарцелације којим би
се дефинисале парцеле за намене јавног
и осталог грађевинског земљишта, тако
и тачна организација појединачних
парцела – комплекса.

Члан 3.
Граница
грађевинског
подручја
(прелиминарна) полази од тачке 1 која се налази
на источној страни улива канала Кудош у Саву.
Граница се успоставља дуж источне стране
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Кудоша до тачке 2. на југозападном углу
парцеле број 2192/2, а затим у правцу запада,
граница прелази на западну страну канала у
југоисточну тачку парцеле бр.278. тачка 2а. Из
те тачке граница прати северну границу парцеле
бр.2652/3 до тачке 3. Из тачке 3. граница полази
на север и сече парцеле бр.630/1, 636/2, 637/2,
637/1 прелази пут до тачке 3а на јужној граници
парцеле бр.661/2. Из те тачке граница наставља
ка сверу западном границом парцеле бр.663/1
пресеца ленију 668 источном границом парцеле
бр.671до тачке 3б. Граница прелази улицу
Кудошку и наставља на север западном
границом парцеле бр. 750/2 до тачке 4. Из тачке
4. граница скреће ка западу и сече низ парцела
под правим углом до тачке 4а а онда наставља
јужном границом парцеле бр.771 до тачке 5. Из
тачке 5. граница полази ка северу западном
границом леније 790 до тачке 5а у југозападном
углу парцеле бр. 785, даље прелази канал
Кудош до тачке 5б у југозападном углу парцеле
бр.823одакле креће на север до тачке 6. Из
тачке 6 граница сече низ парцела и долази до
таке 6а која се налази у југоисточној тачци
парцеле бр.830/4. Из те тачке северном
границом парцеле леније бр.875 граница долаѕи
до тачке 6б и северном границом парцеле
бр.1275 до магистралног пута Рума –Шабац,
парцела бр. 1523, до тачке 7. Западном страном
пута парцела иде ка југу до 7а. Прелази пут (ул.
Гробљанска) и јужном границом парцеле бр.
946 до тачке 8. Из тачке 8. граница полази на југ
и сече низ парцела под правим углом до
парцеле леније бр. 1236 и њеном северном
страном до тачке 8а. Из тачке 8а. северном
границом парцеле леније бр. 1236 долази до
тачке 9. источном границом парцеле леније бр.
1239 до парцеле леније бр. 1268 и тачке 10.
Тачка 10. се налази у југоисточној тачци
парцеле леније бр. 1268 на ивици канала
Јарчина. Из тачке 10. граница иде северном
страном канала Јарчина парцела бр. 1553 до
тачке 10а. Из те тачке граница иде ка југу
источном границом парцеле бр.1300/18 до
парцеле леније бр. 1352 и тачке 11. Из тачке 11.
граница иде јужном старном леније бр. 1352 до
магистралног пута Шабац – Рума (ул. Нова) до
тачке 11а. Из те тачке граница прелази улицу
односно пут и северном страном парцеле бр.
1371/3 и 1371/4 долаѕи до тачке 11б. Из тачке
11б граница иде источном границом парцеле
1371/5 до тачке 12. из тачке 12 граница иде
јужном границом парцеле бр. 1549 и пресеца
Копитнички пут парцеле бр. 1549 према реци
Сави до осовине тока реке и тачке 13. а онда

Број 3

осовином реке пратећи ток до тачке 14. Из
тачке 14. граница иде према северу и обали до
тачке 1. затварајући границу грађевинског
подручја.
Члан 4.
Садржина плана прописана је чл. 26
Закона, и у овом случају као обавеза његове
израде
одређена
претходно
донетим
Просторним
планом
Општине
Сремска
Митровица.
План генералне регулације садржи
нарочито:
1) границе плана и обухват грађевинског
подручја;
2) поделу простора на посебне целине и зоне;
3) претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4) регулационе и грађевинске линије;
5) потребне нивелационе коте раскрсница улица
и површина јавне намене;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7)
мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8) зоне за које се обавезно доноси план детаљне
регулације са прописаном забраном изградње
до његовог доношења;
9) локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10) правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11) друге елементе значајне за спровођење
плана.
Правила уређења за делове у обухвату
планских докумената за које је одређена даља
планска разрада су правила усмеравајућег
карактера за даљу планску разраду.
Правила
уређења
(чл.30
Закона)садржана у плану генералне регулације
садрже нарочито:
1) концепцију уређења карактеристичних
грађевинских зона или карактеристичних
целина одређених планом према морфолошким,
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планским,
историјско
амбијенталним,
обликовним и другим карактеристикама;

6) услове за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели;

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;

7) услове и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила.
Правила грађења из става 1. овог члана
израђују се за претежне намене, односно зоне у
обухвату плана, а односе се на појединачне
грађевинске парцеле у мери довољној да буду
основ за издавање локацијске дозволе на
укупном земљишту обухваћеном планом, осим
за грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза даље планске разраде.

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;

Правила грађења утврђују се према
месним приликама или у складу са актом којим
се уређују општи услови о парцелацији и
изградњи.

5) посебне услове којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности;
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;

Правила грађења у зависности од врсте
планског документа могу да садрже и друге
услове
архитектонског
обликовања,
материјализације, завршне обраде, колорита и
друго.

7) мере енергетске ефикасности изградње;

Графичким делом планског документа (
чл. 32 Закона) приказују се решења у складу са
садржином плана.

8) друге елементе значајне за спровођење
планског документа.
Правила уређења за делове у обухвату
планских докумената за које је одређена даља
планска разрада су правила усмеравајућег
карактера за даљу планску разраду.

Графички део урбанистичког плана
израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, односно овереном
топографском плану, односно овереном
катастарском плану.

Правила грађења у (чл. 31) плану
генералне регулације садржи 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;

Графички
део
плана
генералне
регулације, може се израђивати и на ажурним
геореференцираним
ортофото
подлогама,
сателитским снимцима или картама из
постојећих
географских
информационих
система.

2) услове за парцелацију, препарцелацију и
формирање грађевинске парцеле, као и
минималну
и
максималну
површину
грађевинске парцеле;

Графички део планског документа
израђује се у дигиталном облику, а за потребе
јавног увида презентује се и у аналогном
облику.

3) положај објеката у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле;

План генералне регулације
текстуални и графички део.

4) највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле;

садржи

Члан 5.

5) највећу дозвољену висину или спратност
објеката;

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

Члан 9.

За носиоца израде Плана генералне
регулације одређује се Ј.П. „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“.

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План генералне регулације насеља Јарак,
Град Сремска Митровица не израђује стратешка
процена утицаја на животну средину, број: 50133/2014-VI, донето од стране Градске управе за
урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.

Члан 7.
Средства за израду Плана генералне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом.

Члан 10.

Члан 8.

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

Предлог Плана генералне регулације,
пре подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање предлога Плана генералне
регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога
Плана генералне регулације на јавни увид,
начин на који заинтересована правна и физичка
лица могу доставити примедбе на предлог
Плана генералне регулације, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-60/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф. Милан Ковачевић,с.р.

39

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

71.

72.

На основу члана 92. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
испр. и 108/2013) и члана 35. став 1. тачка 33.
Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист
Града Сремска Митровица“ бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 15.04.2014. године,
донела је

На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр.129/2007) и члана 69. и 74. став 1. Статута
Града Сремске Митровице („Сл.Града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица на седници одржаној
15.04.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМA ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ УПРАВАМА

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ
РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
У члану 9. став 1. Одлуке о градским
управама („Сл.лист Града Сремска Митровица“
бр. 15/2012 и 1/2014), иза тачке 9) додаје се
нова тачка 10) која гласи:
„10) Обавља послове јавних набавки за
градске управе, службе и органе као наручиоце
у смислу Закона о јавним набавкама и то:
пружање стручне помоћи у планирању јавних
набавки, израда конкурсне документације и
спровођење поступака јавних набавки, израда
аката у поступцима јавних набавки, израда
уговора о јавним набавкама, пружање стручне
помоћи код праћења извршења јавне набавке и
обављање других послова који су повезани са
поступцима јавних набавки;“
Досадашње тачке 10),11),12) 13),14),15)
и 16), постају тачке 11),12),13),14),15),16) и 17).

Члан 1.
Екстерну ревизију Завршног рачуна
буџета Града Сремска Митровица за 2013.
годину извршиће Ревизорска кућа која
испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
За реализацију Одлуке одговорна је
Градска управа за буџет и финансије.
Члан 3.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

Иза члана 10. додаје се нови члан 10а.
који гласи:
„У оквиру Градске управе за опште и
заједничке
послове,
као
унутрашња
организациона јединица, образује се комунална
полиција“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 3.
Број: 02-33/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Члан 13. се брише.
Члан 4.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
У члану 29. став 1. иза тачке 14) додаје
се нова тачка 15) која гласи:

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Члан 2.
У члану 15. додаје се тачка 7. која гласи:
„На паркинг местима на јавним
паркиралиштима резервисаним у смислу члана
17. до члана 21. ове Одлуке“.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Члан 3.
Мења се члан 32. тако да сада гласи:
„Контролу и одржавање комуналног
реда у овој области обавља комунална
полиција, која може издати прекршајни налог,
уколико је за прекршај по овој Одлуци
прописана новчана казна у фиксном износу, и
предузети друге мере у складу са својим
овлашћењима прописаним законом.“

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 021-37/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

Члан 4.
Мења се члан 33. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000 до
250.000 динара казниће се за прекршај ЈКП:
ако се не стара о одржавању и
опремању јавних паркиралишта на
начин утврђен у члану 11. и 12. ове
Одлуке;
- уколико врши наплату таксе за
паркирање
на
јавним
паркиралиштима на којима се не
врши наплата таксе.
За прекршаје из претходног става
казниће се и одговорно лице у ЈКП
новчаном казном у износу од 1.000
до 10.000 динара.

73.

На основу члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и
члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана
16.став 1. тачка 7. и члана 35. став 1.тачка 7.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица" број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 15.04.2014. године, донела је

Члан 5.
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

Иза члана 33. додаје се члан 33а који
гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000 до
250.000 динара казниће се за прекршај ЈП
„Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица“:
ако се не стара о уређењу и
обележавању јавних паркиралишта
на начин утврђен у члану 11. ове
Одлуке;

ОДЛУКЕ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима
(„Службени лист Града Сремска Митровица“
бр. 14/2013 и 2/2014), у члану 14. став 1. тач. 5,
бришу се речи „Градске управе за урбанизам и
стамбено комуналне послове“ а уместо њих се
додају речи „Градске управе за урбанизам,
комуналне и инспекцијске послове“.

За прекршаје из претходног става
казниће се и одговорно лице у
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7. на паркинг местима на јавним
паркиралиштима резервисаним у смислу
члана 17. до члана 21. ове Одлуке“ (чл.
15. ст. 1. тач. 7).

Члан 6.
Члан 7.
Мења се члан 34. тако да сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од
5.000 динара казниће се за прекршај корисник
возила уколико на јавном паркиралишту:
1. паркира нерегистровано возило (чл. 14.
ст. 1. тач. 1);
2. паркира возило дуже од времена
предвиђеног за паркирање (чл. 14. ст.
1.тач. 2);
3. остави неисправно или хаварисано
возило дуже од 24 часа (чл. 14.ст. 1. тач.
3);
4. остави
прикључно
возило
без
сопственог погона, пловни објекат, као
и друге ствари и предмете (чл. 14. ст.1.
тач. 4);
5. поставља ограде или сличне препреке
без одобрења Градске управе за
урбанизам, комуналне и инспекцијске
послове (чл. 14. ст.1. тач. 5);
6. пере и врши поправку возила и друге
радње које доводе до прљања и
уништавања јавног паркинга (чл. 14. ст.
1. тач. 6);
7. предузима друге радње које нарушавају
и ометају нормалан саобраћај (чл. 14. ст.
1. тач. 7).

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 352-462/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

74.

На основу члана 2, 4, 9 и 13 Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени
гласник РС“, број 88/2011), члана 20 Закона о
заштити
животне
средине
(„Службени
гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и
72/2009), члана 32 тачка 6 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана 35 тачка 7 Статута града
Сремска Митровица („Службени лист града
Сремска
Митровица“,
број
13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 15.04.2014. године, донела
је

Новчаном казном у фиксном износу од
5.000 динара казниће се за прекршај корисник
возила ако паркира или заустави возило:
1. у пасажима и пeшачким пролазима
зграда (чл. 15. ст. 1. тач. 1);
2. на дечијим игралиштима, спортским
теренима и другим местима намењеним
за рекреацију(чл. 15. ст. 1. тач. 2);
3. испред пешачког и колског улаза у
стамбено-пословне објекте (чл.15. ст. 1.
тач.3)
4. на начин да омета коришћење
комуналних уређаја или објеката (чл.15.
ст. 1. тач.4);
5. на местима где је онемогућен приступ
посудама за одлагање смећа, возилима
ватрогасне и хитне помоћи и другим
местима где је то посебним знаком
забрањено (чл.15. ст. 1. тач.5);
6. парковима, скверовима и свим зеленим
површинама у граду (чл. 15. ст. 1. тач. 6)

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о уређењу и одржавању
паркова, зелених и рекреационих површина
(„Службени лист број 2/2010), мења се члан 19
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Члан 4.

став 1, тако да гласи:
„Сеча здравих стабала са јавне зелене
површине из члана 2. тачке 1. ове одлуке на
територији града Сремска Митровица може
се извршити само на основу сагласности
сталне стручне комисије (у даљем тексту:
Комисија) коју образује Градска управа за
здравствену, социјалну и заштиту животне
средине.“

Мења се члан 44 став 2, тако да гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара, и одговорно лице у Дирекцији односно
месној заједници.„
Члан 5.

Члан 2.

Мења се члан 45 став 2, тако да гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до
50.000,00 динара, и одговорно лице у ЈКП
односно месној заједници.“

Мења се члан 42, тако да гласи:
„Надзор над применом ове одлуке врши
Градска управа за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове, контролу и одржавање
комуналног реда врши Градска управа за опште
и заједничке послове путем комуналне полиције
а када је у питању заштита зеленила и Градска
управа за здравствену, социјалну и заштиту
животне средине.

Члан 6.
Мења се члан 46 став 2 и 3, тако да
гласе:
„За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до
50.000,00 динара, и одговорно лице у правном
лицу.“

Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и над обављањем
комуналне делатности врши комунални
инспектор, а када је у питању заштита
зеленила и инспектор за заштиту животне
средине.
На решења инспектора из става 2. овог
члана може се изјавити жалба Градском већу у
року од 15 дана од дана достављања решења.

„За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 10.000,00
динара до 100.000,00 динара, предузетник који
непосредно користи јавну зелену површину
или коме је та површина поверена на
управљање, уређење и одржавање.“

Жалба изјављена на решење из става 3.
овог члана не задржава његово извршење.“

Члан 7.
Мења се члан 47 став 2, 3 и 4, тако да

Члан 3.

гласе:
„За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до
50.000,00 динара, и одговорно лице у правном
лицу.“
„За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 10.000,00 до
100.000,00 динара, предузетник.“
„За прекршај из става 1.тачке 1), 2),
3), 4), 5), 6), и 9). Овог члана новчаном
казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара, казниће
се физичко лице.“

Мења се члан 43 тако да гласи:
„Одржавање комуналног реда у области
уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреационих површина у складу са овом
одлуком обавља комунална полиција, која
може да издаје прекршајни налог када је за
прекршај
овом
одлуком
од
санкција
предвиђена само новчана казна у фиксном
износу и предузима друге мере на основу
овлашћења која су им дата законом“.
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75.

Мења се и допуњује члан 48 став 1 тако
да гласи:
„Новчаном казном од 5.000,00 динара
у фиксном износу, казниће се за прекршај
физичко лице.
Тачка 21 тако да гласи:
„Паркира и зауставља возила на зеленој
површини (члан 35 тачка 21 ове одлуке)
Допуњује се 48 став 1, тако што се иза
тачке 29 додају тачке 30 и 31, тако да гласи.
30) ако физичко лице не одржава
зелену површину уз пословне и стамбене
објекте, ливаде и неизграђено грађевинско
земљишта, као и друге сличне површине које
се граниче са јавним површинама (члан 11 ове
Одлуке)
31) ако физичко лице не одржава јавну
зелену површину у дужини објекта, односно
земљишта које користи (члан 12 ове Одлуке)

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Мења се и допуњује члан 48 став 2, тако
да гласи:
„За прекршај из става 1. тачке 30 и 31
овог члана новчаном казном од 20.000,00
динара у фиксном износу, казниће се правно
лице и предузетник.“

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Бешеновачки Прњавор, који је
Савет месне заједнице донео на седници
одржаној 23.12.2013. године.

Мења се и допуњује члан 48 став 3, тако
да гласи:
„За прекршај из става 2. овог члана
новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се и одговорно лице у
правном лицу“.

II

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

Члан 9.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 016-49/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 352-463/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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76.

77.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Бешеново, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
23.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Босут, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
28.12.2013. 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: 016-50/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-48/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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78.

79.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Велики Радинци, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
29.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Гргуревци, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
26.12.2013. 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: 016-6/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-43/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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80.

81.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Дивош, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
29.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Засавица I, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
23.12.2013. 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: 016-46/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-22/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
47

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

82.

83.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Засавица II, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
21.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Јарак, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
24.12.2013. 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: 016-51/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-41/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица4

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 3

84.

85.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Кузмин, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
30.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Лежимир, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
26.12.2013. 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: 016-59/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-57/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

86.

87.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Манђелос, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
25.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Мартинци, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
01.07.2013. 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: 016-62/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-47/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 3

88.

89.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Ноћај, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
23.12.2014. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Равње, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
28.12.2013. 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: 016-4/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-21/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

90.

91.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Раденковић, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
27.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Салаш Ноћајски, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
25.12.2013. 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: 016-20/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-54/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
52

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 3

92.

93.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Сремска Рача, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
30.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Стара Бингула, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
31.12.2013. 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: 016-10/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-5/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

94.

95.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Шашинци, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
23.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Шишатовац, који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
26.12.2013. 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: 016-44/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-58/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 3

96.

97.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Шуљам, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
24.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Чалма, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
21.12.2013. 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: 016-53/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-60/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

98.

99.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Лаћарак, који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
31.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице Мачванска Митровица, који је
Савет месне заједнице донео на седници
одржаној 30.12.2013. 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: 016-7/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-61/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

100.

101.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’29. Новембар'', који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
26.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’22. Август'', који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
28.12.2013. 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: 016-52/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-63/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
57

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15.04.2014.

102.

103.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Блок Б'', који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
27.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Матије Хуђи'', који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
14.01.2014. 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: 016-45/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-9/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

104.

105.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Никола Тесла'', који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
26.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Сава'', који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
26.12.2013. 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: 016-3/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-55/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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15.04.2014.

106.

107.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Слободан Бајић-Паја'', који је
Савет месне заједнице донео на седници
одржаној 24.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Сутјеска'', који је Савет
месне заједнице донео на седници одржаној
23.12.2013. 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: 016-42/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 016-40/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
60

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 3

108.

109.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) и члана 32.
став 1. алинеја 1. Одлуке о месним заједницама
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
4/2013 и 10/2013), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 15.04.2014.
године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
15.04.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут
Месне заједнице ’’Центар'', који је Савет месне
заједнице донео на седници одржаној
27.12.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити Јавног предузећа ''Срем-гас''
у Сремској Митровици за пословну 2013.
годину коју је донео Надзорни одбор овог
предузећа на својој седници одржаној
26.02.2014.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 ''Сл.листу града
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 016-56/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 023-50/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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15.04.2014.

110.

111.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
15.04.2014. године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
15.04.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити Јавног комуналног предузећа
''Водовод'' у Сремској Митровици за пословну
2013. годину коју је донео Надзорни одбор овог
предузећа на својој седници одржаној
27.02.2014.године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити Јавног комуналног предузећа
''Комуналије'' у Сремској Митровици за
пословну 2013. годину коју је донео Надзорни
одбор овог предузећа на својој седници
одржаној 27.02.2014.године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-49/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 023-48/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

непосредне погодбе записник са одговарајућим
предлогом доставити Скупштини Града.

112.

IV
На основу члана 29. став 4. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011), и члана 3. став 2. Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 24/2012), и члана 35. тачка 17.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица на
седници одржаној 15.04.2014. године, донела је

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 46-22/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
о покретању поступка непосредне
погодбе, којим се отуђује непокретност из
јавне својине власника Град Сремска
Митровица у својину Српске православне
црквене општине Сремска Митровица, уз
накнаду.

113.

На основу члана 19 став 1 тачка 3, члана
21 став 1, члана 27 став 10 Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ ,број 72/2011),
члана 157 Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 70/09, 81/09измена, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13-УС) и члана 35 тачка 17
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 15.04.2014 године,
донела је

I
Град Сремска Митровица, Улица Светог
Димитрија број 13 је власник парцеле број
5276/35, шума друге класе у површини од
0.07.30 ха, остало грађевинско земљиште у
Државној
својини,
уписане
у
лист
непокретности број 1029 к.о. Сремска
Митровица, са објектом у изградњи храма
Светог Кирила и Методија у насељу „Марко
Перичин-Камењар“ у Сремској Митровици.

ЗАКЉУЧАК
II
О ПРЕНОСУ ПРАВА ПРИВРЕМЕНОГ
КОРИШЋЕЊА НА ОБЈЕКТИМА У
ОКВИРУ КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛНЕ
ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ИЗГРАЂЕНИХ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2803/6
К.О. ШАШИНЦИ, ВЛАСНИШТВО ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА У КОРИСТ ЈКП
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕММАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Град Сремска Митровица покреће
поступак непосредне погодбе за отуђење
непокретности из јавне својине, наведене у
тачки I овог закључка, у својину Српске
православне
црквене
општине
Сремска
Митровица, Улица Трг Ћире Милекића број 5,
уз накнаду.
III

I
Ради спровођења поступка непосредне
погодбе, Скупштина Града ће формирати
комисију која ће по окончаном поступку

ДАЈЕ СЕ на привремено коришћење
комплекс Регионалне депоније комуналног
отпада изграђеног на парцели број 2803/6 к.о.
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Шашинци, уписане у лист непокретности број
649 к.о. Шашинци, која у оквиру функционалне
целине обухвата:

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења.

1. тело депоније које подразумева формирање
касета за одлагање отпада и
2. технички део
објектима:

депоније

са

15.04.2014.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

следећим

Број: 023-51/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

1. портирница,
2. колска вага,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

3. дезобаријера – каде за дезинфекцију,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

4. реконструисан постојећи објекат за
потребе Управне зграде простора за
смештај
радника,
специјализоване
радионице,
пријемног
објекта,
лабораторије, оставе алата, ватрогасно
спремиште,

114.

5. перионица возила,
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
15.04.2014. године, донела је

6. паркинг за возила,
7. паркинг за возила запослених,
8. откривени плато за балирано смеће,
9. плато за грађевински отпад,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

10. лагуне,
11. привремено одлагање, разврставање и
складиштење кабастог кућног отпада,
12. привремено одлагање и складиштење,
примарно селектованог отпада за даљу
продају и

I
ТАТЈАНА ПОЗНИЋ из Шида, Јелице
Станивуковић 7/6, именује се за директора
Установе Туристичка организација Града
Сремска Митровица, на период од 4 године.

13. септичка јама, са роком трајања права
привременог коришћења закључно са
30.01.2015. године.

II

II

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

О привременом коришћењу комплекса
Регионалне депоније комуналног отпада из
става I овог Закључка закључиће се посебан
Уговор.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III

Број: 022-86/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска
Митровица закључи Уговор о привременом
коришћењу комплекса Регионалне депоније
комуналног отпада.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

115.

116.

На основу члана 130. став 2. Закона о
здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр.
107/2005) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
15.04.2014. године, донела је

На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС“ бр. 119/2012)
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012) и члана 19. Споразума
о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим
комуналним отпадом на територијама града
Шапца и града Сремска Митровица (''Сл.лист
града Сремска Митровица'', бр. 2/2011 и 2/2014)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 15.04.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈКП
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕММАЧВА“

I

СНЕЖАНА ГРИШИЋ спец.фарм. из
Сремске Митровице, улица Тицанова 28,
именује се зa заменика директора Апотеке
Сремска Митровица на период од 4 године.

I

II

НЕБОЈША ПОПОВИЋ, дипломирани
технолог из Сремске Митровице, Васе Стајића
27, именује се за вршиоца дужности заменика
директора ЈКП Регионална депонија „СремМачва“, на период од 6 месеци.

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

II
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: 022-85/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 023-42/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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15.04.2014.

117.

118.

На основу члана 47. став 13. Статута
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица на седници одржаној
15.04.2014. године, донела је

На основу члана 45. Закона о култури
(''Сл.гласник 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 15.04.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ
''СРЕМ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
I
МИРОСЛАВ ЈОКИЋ из Сремске
Митровице, Краља Александра Карађорђевића
35 разрешава се дужности члана Комисије за
кадровска
и
административна
питања
Скупштине града Сремска Митровица.

ГОРАНА ПЕТКОВИЋ из Сремске
Митровице, Стари шор 122
разрешава се
дужности председника Надзорног одбора
Установе за неговање културе ''Срем'' у
Сремској Митровици.

II
СЛОБОДАН ЧИКИЋ из Засавице I,
Војвођанска 70
именује се за члана ове
Комисије.

НЕНАД
ТРИВИЋ
из
Сремске
Митровице, Тицанова 80 имeнује се за
председника Надзорног одбора Установе за
неговање културе
''Срем'' у Сремској
Митровици.

III

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: 02-32/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

Број: 022-102/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

119.

120.

На основу члана 45. Закона о култури
(''Сл.гласник 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 15.04.2014. године, донела је

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ''СИРМИЈУМАРТ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ''9. МАЈ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
СЛОБОДАН МОРАВАЦ из Великих
Радинаца, Радничка 13 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Центра за
културу ''Сирмијумарт'' у Сремској Митровици.

I
Дужности чланова Школског одбора
Средње економске школе ''9.Мај'' у Сремској
Митровици разрешавају се:

ДРАГАНА КОВАЧЕВИЋ из Лаћарка,
Вашарска 3 имeнује се за председника
Надзорног одбора Центра за културу
''Сирмијумарт'' у Сремској Митровици.

-

ЉУБИЦА НИКОЛИЋ
локалне самоуправе

-

МАРИЈА ХАН из реда локалне
самоуправе

-

ГОРАН МАТИЋ из реда локалне
самоуправе

-

ЗОРА БЕАДЕР из реда запослених

-

ТАЊА
ОСТОЈИЋ
запослених

-

СИЛВИЈА СТОЈИЛКОВИЋ из реда
запослених

-

ТАТЈАНА ЂУРЂЕВИЋ из
Савета родитеља

-

СЛОБОДАНКА АРАМБАШИЋ из
реда Савета родитеља

-

МИЛИЦА ВИТАСОВИЋ из реда
Савета родитеља

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-101/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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реда

реда

реда
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

121.

За чланове Школског одбора Средње
економске
школе
''9.Мај'' у Сремској
Митровици именују се:
-

ЉУБИЦА
НИКОЛИЋ
из
Срем.Митровице, С.Шумановића бб
из реда локалне самоуправе

-

МАРИЈА ХАН из Срем. Митровице,
Радничка 35 из реда локалне
самоуправе

-

ГОРАН
МАТИЋ
из
Срем.
Митровице, Краља Драгутина 2 из
реда локалне самоуправе

-

СРЂАН РАДОВАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Св.Димитрија 38/1 из
реда запослених

-

СЛАВИЦА ШАТАРА из Срем.
Митровице, Стари мост 2/26 из реда
запослених

-

-

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35 став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МИТРОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈE У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
I
Дужности чланова Школског одбора
Митровачке гимназије разрешавају се:

СНЕЖАНА ВУКОЛИЋ из Срем.
Митровице, Задружна 8 из реда
запослених

ТОМИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ
из
Мачванске
Митровице
из
реда
лок.самоуправе

ТАТЈАНА ЂУРЂЕВИЋ из Чалме,
Митровачка 4 из реда Савета
родитеља

-

СЛОБОДАНКА АРАМБАШИЋ из
Срем. Митровице, Житни трг 25 из
реда Сав.родитеља

-

МИЛИЦА
ВИТАСОВИЋ
из
Лаћарка, Железничка 32 из реда
Савета родитеља

15.04.2014.

- ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ из Сремске
Митровице из реда лок.самоуправе
- ДУШКО ШАРОШКОВИЋ из Сремске
Митровице из реда лок.самоуправе
- СИНИША
запослених

ПЕТРОВИЋ

- АЛЕКСАНДРА ПАНТИЋ
запослених

III

- ДОБРИЛА
запослених

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

НОСОВИЋ

из

реда

из реда
из

реда

СЛАВЕНКА
МИТРОВИЋ
ЛАЗАРЕВИЋ из реда Савета родитеља
- ЗВОНКО ШТИМАЦ из реда Савета
родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

- ЗОРАН БЕРЕЖНИ из реда Савета
родитеља

Број: 022-87/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

II

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

За
чланове
Школског
Митровачке Гимназије именују се:

проф. Милан Ковачевић,с.р.
68

одбора

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ТОМИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ
из
Мачв.Митровице, Мачвански кеј 37 из
реда лок.самоуправе

Број 3

122.

- ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ из Срем.
Митровице, М. Хуђи 54/4 из реда
лок.самоуправе

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35 став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

- ДУШКО ШАРОШКОВИЋ из Срем.
Митровице, М. Хуђи 76/37 из реда
лок.самоуправе
КАТИЦА
БАБИЋ
из
Срем.
Митровице, Небојше Малетића 24 из
реда запослених
ЈАДРАНКА
ВИТАСОВИЋ
МЛАДЕНОВИЋ из Срем. Митровице,
Шишатовачка 21 из реда запослених

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР
КРАНЧЕВИЋ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

- МАРИНА ЈОВИЋ из Ноћаја,
Милорада Јеликића 17 из реда
запослених
СЛАВЕНКА
МИТРОВИЋ
ЛАЗАРЕВИЋ из Срем. Митровице,
Стевана Сремца 113 из реда Савета
родитеља

I
Дужности чланова Школског одбора
Музичке школе ''Петар Кранчевић'' у Сремској
Митровици разрешавају се:

- ЗВОНКО ШТИМАЦ из Срем.
Митровице, Дудара 7 из реда Савета
родитеља

- САЊА КОВАЧЕВИЋ из реда локалне
самоуправе

- ЗОРАН БЕРЕЖНИ из Срем.
Митровице, Стари мост 4/8 из реда
Савета родитеља

- МАРИНА МАКСИМОВИЋ из реда
локалне самоуправе

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

- МИЛИЈАНА КОЛИБАР
локалне самоуправе

из

реда

- ВЛАДИМИР
запослених

из

реда

ОПАЧИЋ

- ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ из реда запослених
- ВЕСНА СТОЈШИЋ из реда запослених
- СВЕТЛАНА СКУРАТОВИЋ из реда
Савета родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

- ДАНИЦА
АНДРИЈАШЕВИЋ
родитеља

Број: 022-116/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

из

АНДРИЈЕВИЋ
реда Савета

- БИЉАНА ТЕОДОРОВИЋ
Савета родитеља

из

реда

II
У Школски одбор Музичке школе
''Петар Кранчевић'' у Сремској Митровици
именују се:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

-

САЊА КОВАЧЕВИЋ из Мачв.
Митровице, Карађорђева 6 из реда
лок. самоуправе

-

МАРИНА
МАКСИМОВИЋ
из
Срем.Митровице, Паробродска 3 из
реда лок. сам.

-

МИЛИЈАНА
КОЛИБАР
из
Срем.Митровице, П.Прерадовића 86
из реда лок.сам.

-

СТЕВАН
РЕБАЧЕК
Срем.Митровице, Деканске
16/11 из реда запослених

-

ОЛИВЕРА МИЛИЋ ХИРШЕР из
Срем.Митровице, Ј.Трајковића 6 из
реда запосл.
ИРЕНА МИЛИЋ из Срем.Митровице,
С.Милетића 10 из реда запослених

-

НИКОЛА
ЈАРИ
из
Лаћарка,
Партизанска 46 из реда Савета
родитеља

-

НЕНАД ЛАЈИЋ из Срем.Митровице,
Доситејева 5/8 из реда Савета
родитеља

-

123.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

из
баште

-

15.04.2014.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА
ТЕСЛА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
Дужности чланова Школског одбора
Средње техничке школе ''Никола Тесла'' у
Сремској Митровици разрешавају се:

ВЕРИЦА
ВОЛАРЕВИЋ
из
Срем.Митровице, С.Мокрањца 55 из
реда Сав.родитеља
III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-88/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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-

БРАНКО ЈАКОВЉЕВИЋ из реда
локалне самоуправе

-

НАТАША НОВАКОВИЋ из реда
локалне самоуправе

-

ДУШИЦА РУНТИЋ из реда локалне
самоуправе

-

ИВАН
КАЛИНИЋ
запослених

-

ВЕСНА МИЈАТОВИЋ
запослених

из

реда

-

ДАНИЈЕЛА
запослених

из

реда

-

ГОРДАНА ЕРДЕГ из реда Савета
родитеља

-

ИЛИЈА СЛОМО из реда Савета
родитеља

-

АНИЦА ИЛИБАШИЋ
Савета родитеља

ЂУРИЋ

из

из

реда

реда

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

124.

За чланове Школског одбора Средње
техничке школе ''Никола Тесла''' у Сремској
Митровици именују се:
-

БРАНКО ЈАКОВЉЕВИЋ из Срем.
Митровице, Радиначки пут 127 из
реда лок.самоуправе

-

НАТАША НОВАКОВИЋ из Срем.
Митровице, Јанка Чмелика 28а/16 из
реда лок. сам.

-

ДУШИЦА РУНТИЋ из Лаћарка,
1.Новембра 118 из реда локалне
самоуправе

-

МИЛЕНА ЋЕТКОВИЋ из Срем.
Митровице, Козарачка 7 из реда
запослених

-

НИКОЛА
ЛАЗОР
из
Срем.
Митровице, Васе Пелагића 7 из реда
запослених

-

ВЕСНА МАРИНИЋ из Срем.
Митровице, Деканске баште 13/15 из
реда запослених

-

ЛИДИЈА КУБУРИЋ из Срем.
Митровице, Драгиње Никшић 19 из
реда Савета родитеља

-

ПЕРИЦА АРБАНАС из Срем.
Митровице, Петра Кочића 92 из реда
Савета родитеља

-

Број 3

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРЕХРАМБЕНО ХЕМИЈСКЕ И
ШУМАРСКЕ ШКОЛЕ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
I
Дужности чланова Школског одбора
Прехрамбено хемијске и шумарске школе у
Сремској Митровици разрешавају се:

ЗОРИЦА ЂУРЂЕВИЋ из Јарка,
Моше Пијаде 4 из реда Савета
родитеља

-

ДРАГАН ВУЛИН из реда локалне
самоуправе

-

АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ из
реда локалне самоуправе

-

МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ из реда
локалне самоуправе

-

ЗОРИЦА
ЛУКИЋ
запослених

-

БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ из реда
запослених

-

БИЉАНА
запослених

-

ДРАГАНА БАНОВАЦ
Савета родитеља

-

ЈАДРАНКА БУХА из реда Савета
родитеља

-

СЛАВИЦА
ПОЗНАНОВИЋ
–
ДУКАРИЋ из реда Савета родитеља.

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-89/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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ДЕВИЋ

из

из
из

реда

реда
реда

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

125.

За
чланове
Школског
одбора
Прехрамбено хемијске и шумарске школе у
Сремској Митровици именују се:
-

ДРАГАН
ВУЛИН
из
Срем.
Митровице, Паробродска 39 из реда
локалне самоуправе

-

АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ из
Срем.Митровице, М.Хуђи 60/24 из
реда лок. самоуправе

-

МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ из
Срем. Митровице, Мачванска 47 из
реда лок.самоуправе

-

ТОМИСЛАВ
ПАВЛОВИЋ
из
Равња, Кнеза Милоша 6 из реда
запослених

15.04.2014.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БОШКО
ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

-

ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ из Ноћаја,
А.Мијаиловића
51
из
реда
запослених

-

БИЉАНА
ДЕВИЋ
из
Срем.
Митровице, Драгиње Никшић 18а из
реда запослених

I

-

ДАНИЈЕЛА МИЉКОВИЋ из Мачв.
Митровице, Карађорђева 36 из реда
Савета родитеља

Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Бошко Палковљевић Пинки'' у
Сремској Митровици разрешавају се:

-

МИЛАДИН МАРЈАНОВИЋ из
Ноћаја, Р. Богдановића 74 из реда
Савета родитеља

-

ДАЛИБОРКА МИШЧЕВИЋ из
Засавице I, Војвођанска 9 из реда
Савета родитеља

-

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
локалне самоуправе

из

реда

-

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ
локалне самоуправе

из

реда

-

ДАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ из реда
локалне самоуправе

III

-

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

ВЕСНА ДОСТАНИЋ
запослених

-

СЛАВОЈКА ПЕРИШИН из реда
запослених

-

МИЛИЦА ОГЊАНОВИЋ из реда
запослених

-

АЛЕКСАНДРА КУТУЗОВ АНТИЋ
из реда Савета родитеља

-

ЉИЉАНА ЗДЕЛАР из реда Савета
родитеља

-

НАТАША ЂОРЂИЋ из реда Савета
родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-90/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
72

из

реда

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

126.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Бошко Палковљевић-Пинки'' у Сремској
Митровици именују се:
-

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ из Срем.
Митровице, А.Чарнојевића 16/22.23
из реда лок.самоуправе

-

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ из Срем.
Митровице, Променада 3/17 из реда
локалне самоуправе

-

ДАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ из Срем.
Митровице, М. П.Камењар 14/17 из
реда лок.самоуп.

-

СНЕЖАНА
ТОМИЋСЛАДОЈЕВИЋ из Срем.Митровице,
Г.Возаревића 4 из реда запосл.

Број 3

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋЗМАЈ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

-

МИРЈАНА ПОПОВИЋ из Срем.
Митровице, Јарачки пут бб, Глац из
реда запослених

-

МИЛИЦА ОГЊАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Легетска 34 из реда
запослених

I

-

АЛЕКСАНДРА КУТУЗОВ АНТИЋ
из Срем.Митровице, Бајанова 3 из
реда Савета род.

Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Јован Јовановић-Змај'' у
Сремској Митровици разрешавају се:

-

ЉИЉАНА ЗДЕЛАР из Срем.
Митровице, Ј.Трајковића 5 из реда
Савета родитеља

-

НАТАША ЂОРЂИЋ из Срем.
Митровице, II Јалијска 24ц из реда
Савета родитеља

-

ЈЕЛЕНА ВУКОСАВЉЕВИЋ из реда
локалне самоуправе

-

ИГОР ЛУКС
самоуправе

-

ЗОРАНА СТАНИШИЋ
локалне самоуправе

из

реда

III

-

из

реда

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

БИСЕРКА ПЕТРОВИЋ
запослених

-

МИРА ЂУРИЋ из реда запослених

-

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СМИЉКА СТОЈАКОВИЋ из реда
запослених

-

СВЕТЛАНА ЂУКИЋ из реда Савета
родитеља

-

МИРЈАНА МАРЧАК из реда Савета
родитеља

-

БИЉАНА ЂАНИЋ из реда Савета
родитеља

Број: 022-91/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
73

из

реда

локалне

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

127.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Јован Јовановић-Змај'' у Сремској
Митровици именују се:
-

ЈЕЛЕНА ВУКОСАВЉЕВИЋ из
Јарка, Кудошка 57 из реда локалне
самоуправе

-

ИГОР ЛУКС из Срем. Митровице,
Нушићева 11 из реда локалне
самоуправе

-

ЗОРАНА СТАНИШИЋ из Срем.
Митровице, М.П.Камењар 9/2 из
реда лок.самоуправе

-

МИРОСЛАВ ПЕВАЦ из Срем.
Митровице, I Јалијска 2 из реда
запослених

15.04.2014.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ПОПОВИЋ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

-

САЊА
НОВАКОВИЋ
из
Срем.Митровице, Стари мост 6 из
реда запослених

-

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈЕВИЋ из Јарка,
Савска 31 из реда запослених

I

-

БИЉАНА ЂАНИЋ из Срем.
Митровице, Сремског фронта 9 из
реда Савета родитеља

Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Јован Поповић'' у Сремској
Митровици разрешавају се:

-

БАТО
СТЕВИЋ
из
Срем.
Митровице, Радиначки пут 185 из
реда Савета родитеља

-

КАТАРИНА ПОПОВ из Срем.
Митровице, Матијe Хуђи 47/2 из
реда Савета родитеља
III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-92/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
74

-

ВЛАДИМИР ЕРАК из реда локалне
самоуправе

-

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
локалне самоуправе

-

ЈОВАН НИКОЛИЋ из реда локалне
самоуправе

-

СТАНИСЛАВА ДЕЈАНОВИЋ
реда запослених

-

САЊА ИВИЋ из реда запослених

-

ДРАЖЕН ВИДОВИЋ
запослених

-

КАЋА РАКИЋ из реда Савета
родитеља

-

ЗДРАВКО БАБИЋ из реда Савета
родитеља

-

ЗОРИЦА МАРКОВИЋ
Савета родитеља

из

из

из

реда

из

реда

реда

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

128.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Јован Поповић'' у Сремској Митровици
именују се:
-

ВЛАДИМИР ЕРАК из Срем.
Митровице, Београдска 40 из реда
локалне самоуправе

-

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ из Срем.
Митровице, К. А.Карађорђeвића 62
из реда лок.самоуправе

-

ЈОВАН НИКОЛИЋ из Срем.
Митровице, А.Чарнојевића 2/19 из
реда локалне самоуправе

-

РАДЕ МИЛИЋ из Срем. Митровице,
Радиначки
пут
13
из
реда
запослених

-

ЉИЉАНА РАДУЛОВИЋ из Срем.
Митровице, Јупитерова 78 из реда
запослених

-

СОЊА СТРАЦЕНСКИ из Срем.
Митровице, В. Матијевића 84 из
реда запослених

-

-

-

Број 3

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛОБОДАН БАЈИЋ
ПАЈА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
Дужности чланова школског одбора
Основне школе ''Слободан Бајић-Паја'' у
Сремској Митровици разрешавају се:

КАЋА РАКИЋ из Срем. Митровице,
В. Стајића 52/19 из реда Савета
родитеља
ЗДРАВКО БАБИЋ из Великих
Радинаца, Виноградарска 15 из реда
Савета родитеља
ЗОРИЦА МАРКОВИЋ из Срем.
Митровице, С.Малетића 35 из реда
Савета родитеља

-

ЈЕЛЕНА ВУЈИЋ из реда локалне
самоуправе

-

ЖЕЉКО ДИВЉАК из реда локалне
самоуправе

-

НИКОЛА ГЛАВАШЕВИЋ из реда
локалне самоуправе

-

КОНИКА
запослених

-

ТАТЈАНА ТУРУДИЋ-ОЖВАТ из
реда запослених

-

ОЛИВЕРА
запослених

-

ДРАГАНА КЕЛЕБИЋ
Савета родитеља

-

СНЕЖАНА МИЛЕНОВИЋ из реда
Савета родитеља

-

ДАНИЦА АНДРИЈАШЕВИЋ
реда Савета родитеља

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-93/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
75

ЦАЊАР

СИМИЋ

из

из
из

реда

реда
реда

из

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

129.

За чланове школског одбора Основне
школе ''Слободан Бајић-Паја'' у Сремској
Митровици именују се:
-

ЈЕЛЕНА
ВУЈИЋ
из
Срем.Митровице, Лаћарачка 2/А из
реда локалне самоуправе

-

ЖЕЉКО ДИВЉАК из Срем.
Митровице, З.О. Вук 11 из реда
локалне самоуправе

-

НИКОЛА ГЛАВАШЕВИЋ из Срем.
Митровица, С. Мокрањца 65 из реда
лок. самоупр.

-

ТАТЈАНА ТУРУДИЋ-ОЖВАТ из
Срем. Митровице, Тим. дивизије 28
из реда запослених

-

СМИЉАНА РИПИЋ из Јарка,
Савска 25 из реда запсолених

-

СОЊА МИЛОШЕВИЋ из Срем.
Митровице, Церска 37 из реда
запослених

-

ДАНИЦА АНДРИЈАШЕВИЋ из
Срем. Митровице, М.Марић 16/4 из
реда Савета родит.

-

ВЕСНА
НЕШИЋ
из
Срем.
Митровице, З.О.Вук 28 из реда
Савета родитеља

-

ГОРАН
МИЛОВАНОВИЋ
из
Манђелоса, С.Согића 21 из реда
Савета родитеља

15.04.2014.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Свети Сава'' у Сремској
Митровици разрешавају се:
-

БОРИСЛАВ БАБИЋ из реда локалне
самоуправе

-

НИКОЛА БАРИЋ из реда локалне
самоуправе

-

РОБЕРТ ПЕТРОВИЋ
локалне самоуправе

III

-

ДАНИЦА ВЕЈИНОВИЋ из реда
запослених

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

-

ЈУГОСЛАВ ЖИВАНОВИЋ из реда
запослених

-

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ из реда
запослених

-

СНЕЖАНА ВУКАДИНОВИЋ
реда Савета родитеља

-

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ из реда
Савета родитеља

-

СЛАВИЦА ШАТАРА
Савета родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-94/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

76

из

из

реда

из

реда

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

Број 3

130.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Свети Сава'' у Сремској Митровици
именују се:
-

БОРИСЛАВ БАБИЋ из Чалме,
Лединска 6 из реда локалне
самоуправе

-

НИКОЛА БАРИЋ из Сремске
Митровице, Југ Богдана 33 из реда
локалне самоуправе

-

РОБЕРТ ПЕТРОВИЋ из Сремске
Митровице, Васе Стајића 52/9 из
реда лок. самоуправе

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ

-

ЈУГОСЛАВ
ЖИВАНОВИЋ
Лаћарка из реда запослених

-

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ из Срем.
Митровице из реда запослених

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОБРОСАВ
РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД''
У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

-

НЕМАЊА ПАНИЋ из Срем.
Митровице из реда запослених

I

из

-

ДАНИЕЛА КЕВИЉ из Дивоша из
реда Савета родитеља

-

ВЕЛИМИР НОВАКОВИЋ из Срем.
Митровице из реда Савета родитеља

-

БИЉАНА ОСТОЈИЋ из Срем.
Митровице из реда Савета родитеља

Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Добросав РадосављевићНарод'' у Мачванској Митровици разрешавају
се:
-

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ
локалне самоуправе

III

-

МИЛИЈАНА
ДМИТРОВИЋ
ТОРМА из реда локалне самоуправе

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

-

ЉУБИША ПРОСТРАН
локалне самоуправе

-

АЛЕКСАНДРА ГАГИЋ из реда
запослених

-

РАДИНКА ТУФЕГЏИЋ из реда
запослених

-

ЈЕЛЕНА
ТОПИЋ
запослених

-

ИЛОНКА БЕЛИЋ из реда Савета
родитеља

-

ЈАСМИНА СРЕТЕНОВИЋ из реда
Савета родитеља

-

ДРАГАНА ЛУКИЋ из реда Савета
родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-95/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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из

из

из

реда

реда

реда

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

131.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Добросав Радосављевић-Народ'' у
Мачванској Митровици именују се:
-

ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ
из
Мач.Митровице, С. Дамјановића 29
из реда лок. самоуправе

-

МИЛИЈАНА
ДМИТРОВИЋ
ТОРМА из Срем. Митровице, Н.
Тесле 34 из реда лок.сам.

-

ЉУБИША
ПРОСТРАН
из
Мач.Митровице, Мачвански кеј 93
из реда локалне самоуправе

-

ЈАСМИНА ЛУКИЋ из Салаша
Ноћајског , С.Чупића 134 из реда
запослених

-

ЖЕЉКО
ГЛИГОРИЋ
из
Срем.Митровице, Ст.мост 6/33 из
реда запослених

-

АЛЕКСАНДРА
ГАГИЋ
из
Мач.Митровице, Мач.парт.одред 14
из реда запослених

-

-

-

15.04.2014.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35 став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШОСО ''РАДИВОЈ ПОПОВИЋ'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
Дужности чланова Школског одбора
ШОСО ''Радивој Поповић'' у Сремској
Митровици разрешавају се:

МАРИЈАНА
ЧУПИЋ
из
Сал.Ноћајског, С.Чупића 90 из реда
Савета родитеља
ДРАГАН
ВАСИЉЕВИЋ
из
Мач.Митровице, Трг.жрт.фаш. 17/II
из реда Савета родитеља
ЈАСМИНА
СРЕТЕНОВИЋ
из
Ноћаја, С.Сретеновића 37 из реда
Савета родитеља

-

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ из реда
локалне самоуправе

-

ГОРАНА ПЕТКОВИЋ
локалне самоуправе

-

БОГДАН ВЛАЈИЋ из реда локалне
самоуправе

-

ТАМАРА ИВАНОВ
запослених

-

ЗОРАН ШАРОШКОВИЋ из реда
запослених

-

ДИЈАНА
ЈАШЋУР
запослених

-

ЗУСКА БОЈАНИЋ из реда Савета
родитеља

-

МИЛА БЕРОЊА из реда Савета
родитеља

-

ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ из реда
Савета родитеља

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-96/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
78

из

из

из

реда

реда

реда

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

132.

За чланове Школског одбора ШОСО
''Радивој Поповић'' у Сремској Митровици
именују се:
-

ДАЛИБОР ИВАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Бањалучка 27 из реда
лок.самоупр.

-

ГОРАНА ПЕТКОВИЋ из Срем.
Митровице, Стари шор 122 из реда
лок.самоуправе

-

БОГДАН ВЛАЈИЋ из Лаћарка,
Бранка Радичевића 6 из реда
локалне самоуправе

-

ТАМАРА ИВАНОВ
запослених

-

ЗОРАН ШАРОШКОВИЋ из реда
запослених

-

ИВАНА СТАНКОВИЋ
запослених

-

САША ЛАЗИЋ из реда Савета
родитеља

-

ЉИЉАНА ГЕРАТОВИЋ из реда
Савета родитеља

-

Број 3

из

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ТРИВА ВИТАСОВИЋ
ЛЕБАРНИК“ У ЛАЋАРКУ

реда

из реда

I
Дужности чланова школског одбора
Основне школе ''Трива Витасовић Лебарник у
Лаћарку, разрешавају се:
- САША АНТОНИЋ из реда локалне
самоуправе,

ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ из реда
Савета родитеља

- ВЛАДИМИР БАЛАШЋАК из реда
локалне самоуправе,

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

-

МИЛЕНКО МАРИЧИЋ
локалне самоуправе,

из

реда

-

ДРАГИЦА
запослених

из

реда

ВУКОЛИЋ

- НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ из реда
запослених
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

-

ЈАСНА
КУЗМИНАЦ
(МИЛИНКОВИЋ) из реда запослених

- ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋ из реда
Савета родитеља

Број: 022-97/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица

- ВАЛЕРИЈА СКАКУН из реда Савета
родитеља
- ВЕРИЦА МЕДАР из реда Савета
родитеља

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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15.04.2014.

133.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Трива Витасовић Лебарник'' у Лаћарку
именују се:
-

САША АНТОНИЋ из Лаћарка, Гаје
Шуљманца 10 из реда локалне
самоуправе,

-

ВЛАДИМИР
БАЛАШЋАК
из
Лаћарка, Кикина 81 из реда локалне
самоуправе,

-

МИЛЕНКО МАРИЧИЋ из Лаћарка,
Војина Штрбачког из реда локалне
самоуправе,

-

ДРАГИЦА ВУКОЛИЋ из Лаћарка,
Доситејева 14 из реда запослених,

-

НИКОЛА
МИЛОШЕВИЋ
из
Сремске Митровице, Васе Стајића 2
из реда запослених,

-

СУНЧИЦА ЗЕЉКОВИЋ из Лаћарка,
Б.Радичевића 28 из реда запослених

-

ВЕРИЦА МЕДАР
Кордунска 2 из
родитеља

-

МАРИЈАНА
ВИТАСОВИЋ
из
Лаћарка, Карађорђева 2 из реда
Савета родитеља,

-

ВАЛЕРИЈА СКАКУН из Лаћарка,
1.Новембра 337 из реда Савета
родитеља,

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋЗМАЈ'' ИЗ МАРТИНАЦА
I
Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Јован Јовановић-Змај'' у
Мартинцима разрешавају се:

из Лаћарка,
реда Савета

-

БРАНИСЛАВ РАДИШИЋ из реда
локалне самоуправе

-

НОВКА РУНТИЋ из реда локалне
самоуправе

-

ДАНИЈЕЛ МИМИЋ из реда локалне
самоуправе

III

-

ПОПОВИЋ

из

реда

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

СЛАВИЦА
запослених

-

СЛАЂАНА
запослених

СУБОТИЋ

из

реда

-

ВЕСНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
реда запослених

-

МИРЕЛА СИМАНИЋ
Савета родитеља

-

ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ из реда
Савета родитеља

-

РУЖИЦА СЕЛАКОВИЋ из реда
Савета родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-98/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
80

из

из
реда

15.04.2014.
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II

134.

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Јован Јовановић-Змај'' у Мартинцима
именују се:
-

БРАНИСЛАВ
РАДИШИЋ
из
Мартинаца, Савска 134 из реда
локалне самоуправе

-

НОВКА РУНТИЋ из Мартинаца,
Железничка 34 из реда локалне
самоуправе

-

ДАНИЈЕЛ МИМИЋ из Мартинаца,
Јованке Габошац 29 из реда локалне
самоуправе

-

ВЕСНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ из
Кузмина, Фрушкогорска 66 из реда
запослених

-

ЗОРИЦА ЈЕФТИЋ из Мартинаца,
Змај Јовина 130 из реда запослених

-

СЛАЂАНА ГВОЈИЋ из Мартинаца,
Сремска 113 из реда запослених

-

ВЕЉКО
РАДОВАНОВИЋ
из
Мартинаца, Војвођанска 158 из реда
Савета родитеља

-

ДАНИЈЕЛА САВИЋ из Мартинаца,
Змај Јовина 92 из реда Савета
родитеља

-

ДРАГАНА
ПЕЈНОВИЋ
из
Мартинаца, Железничка 55 из реда
Савета родитеља

Број 3

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
15.04.2014.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ'' У КУЗМИНУ
I
Дужности чланова Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Кузмину
разрешавају се:
-

СТЕВАН САВЧИЋ из реда локалне
самоуправе

-

ЈЕЛЕНА ЕРДЕЉАН из реда локалне
самоуправе

III

-

из

реда

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

СТЕВАН МИЛОВАЦ
локалне самоуправе

-

НАДА МЕЂЕДОВИЋ
запослених

из

реда

-

СИНИША ОРЛОВИЋ
запослених

из

реда

-

ПЕРА ЕСКИЋ из реда запослених

-

БИЉАНА ШЕВИЋ из реда Савета
родитеља

-

ДРАГАН ЦРЕПАЈАЦ
Савета родитеља

-

БОСИЉКА ПЕТРОВИЋ из реда
Савета родитеља

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-99/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
81

из

реда

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II

ГРАДСКО ВЕЋЕ

За чланове Школског одбора Основне
школе ''Бранко Радичевић'' у Кузмину именују
се:
-

СТЕВАН САВЧИЋ из Кузмина,
Николе Радојчића 86 из реда
локалне самоуправе

-

ЈЕЛЕНА ЕРДЕЉАН из Кузмина,
Планинска 8 из реда локалне
самоуправе

-

СТЕВАН МИЛОВАЦ из Кузмина,
Вука Караџића бб из реда локалне
самоуправе

-

НАДА МЕЂЕДОВИЋ из Срем.
Митровице, Стари шор 93/3 из реда
запослених

-

СИНИША ОРЛОВИЋ из Срем.
Митровице, Водна 40/13 из реда
запослених

-

ПЕРА ЕСКИЋ из Босута, Савска 4
из реда запослених

-

БИЉАНА ШЕВИЋ из Кузмина,
Николе Радојчића 134 из реда
Савета родитеља

-

ВЕРИЦА
МИЛИНКОВИЋ
из
Босута, 10.Марта 152 из реда Савета
родитеља

-

ДАНИЈЕЛА
ЈОВАНОВИЋ
из
Сремске Раче, Пионирска 35 из реда
Савета родитеља

15.04.2014.

135.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о
јавним паркиралиштима („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 14/2013 и 2/2014), и
члана 58. став 1. тачка 11. Статута града
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012), на предлог Градске
управе за привреду и предузетништво града
Сремска Митровица, Градско веће града
Сремска Митровица је на својој 46. седници
одржаној дана 07.04.2014.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I
ОДРЕЂУЈУ СЕ јавна паркиралишта у
граду Сремска Митровица за чије коришћење се
врши наплата таксе за паркирање (посебна
паркиралишта) по зонама:
1. ЗОНА I (црвена зона-дозвољено
паркирање без ограничења):
- улица Краља Петра I – број паркинг
места 84;
- улица Светог Димитрија (од броја 2 до
броја 10) – број паркинг места 27;
- улица Вука Караџића-број паркинг
места 35;
- Трг Николе Пашића- сва паркинг места
осим 13 паркинг места уз ивицу
коловоза улице Шећер сокак - број
паркинг места 30;
- Житни трг-број паркинг места 37;
- улица Масарикова (лева страна од броја
1 до броја 5 и десна страна од броја 4 до
броја 6)-број паркинг места 25;
- паркинг у улици Вука Караџића (испред
хотела „Сирмиум“, осим паркинг места
која се налазе уз зграду Историјског
архива „Срема“)-број паркинг места 16;

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-100/2014-I
Дана: 15.04.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
82

15.04.2014.
-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

улица Шећер сокак (десна страна од
броја 2 до раскрснице са Тргом Николе
Пашића)-број паркинг места 9;
Трг Николе Пашића (испред ТЦ
„Мадеса“ од раскрснице са улицом
Шећер сокак до раскрснице са улицом
Ђуре Јакшића)-број паркинг места 23
(укупно: 286 паркинг места).

Број 3

-ЗОНА II (зелена зона) од 07-13 часова
радним данима (понедељак-петак),
суботом и недељом;
-ЗОНА III (жута зона) од 07-15 часова
радним данима (понедељак-петак).
Наплату таксе за коришћење посебних
паркиралишта из тачке I овог решења врши ЈКП
„Комуналије“ Сремска Митровица.

2. ЗОНА II (зелена зона-дозвољено
паркирање без ограничења):
- Соларски трг-број паркинг места 46;
- улица 28. Марта-број паркинг места 40;
- улица Пушкинова – десна страна од
раскрснице са улицом Паробродска до
раскрснице са улицом 28. Март – број
паркинг места 17; (укупно: 103
паркинг места).

III
ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица
је дужно да изврши обележавање посебних
паркиралишта из тачке I овог решења са
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и
на видном месту да истакне обавештење које
садржи: зону, начин наплате таксе за
коришћење, као и временско ограничење
коришћења паркиралишта у складу са Одлуком
о јавним паркиралиштима („Сл. лист града
Сремска Митровица бр. 14/2013 и 2/2014) и
овим решењем.

3. ЗОНА III (жута зона-дозвољено
паркирање без ограничења):
- Трг Војвођанских бригада-број паркинг
места 56;
- улица Светог Димитрија (од броја 12 до
краја)-број паркинг места 73;
- паркинг код Палате правде-број паркинг
места 25;
- Трг Војвођанских бригада (излаз ка
раскрсници са улицом Краља Петра Iброј паркинг места 24;
- улица Светог Саве (лева страна од броја
1 до 11-раскрсница са улицом
Масарикова)-број паркинг места 20;
- улица Масарикова (лева страна од броја
7 до краја и десна страна од броја 6 до
краја)-број паркинг места 40;
- улица Јупитерова – десна страна од
раскрснице са улицом Стари шор – број
паркинг места 26;
- улица Променада (Диспанзер на Сави) –
паркинг места уз кеј – број паркинг
места 24;
- улица Стари шор, десна страна од
кружне раскрснице Војарна до улице
Шећер сокак – 53 паркинг места (укупно
341 паркинг место).

IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о одређивању
посебних паркиралишта у Граду Сремска
Митровица Градског већа града Сремска
Митровица. бр. 344-148/2013-III од 18.09.2013.
године.
V
Ово решење објавити у Службеном
листу града Сремска Митровица.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

II
Број:352-402/2014-III
Дана:07.04.2014. године
Сремска Митровица

Наплата таксе за коришћење посебних
паркиралишта из тачке I овог решења врши се у
времену:
-ЗОНА I (црвена зона) од 07-19 часова
радним данима (понедељак-петак) и
суботом;

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бранислав Недимовић,с.р.

83

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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15.04.2014.

15.04.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 3

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

страна

ПРОГРАМ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ
''PANONIA ENERGY'' У К.О. ШУЉАМ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕ ЈАРАК ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
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