
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
30. април 2013.

Година V
број 4

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2013. 
годину: 2.000,00 динара

104.

На основу члана 73. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и 
члана 94. Статута града Сремске Митровице 
(„Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 
13/2012) Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 30.04.2013. 
године, донела је

О Д Л У К У

О МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин 
образовања, спајања и укидања месних 
заједница на територији града Сремска 
Митровица, одређују њихова подручја и 
послови, начин одлучивања, поступак избора и 
начин рада органа, као и друга питања која су 
од значаја за њихов рад. 

Члан 2.

Месне заједнице, као посебни облици 
месне самоуправе ( у даљем тексту  Месна 

заједница), образују се за подручје које 
представља територијалну целину и на коме 
постоји међусобна повезаност грађана у 
свакодневном животу и могућност непосредног 
договарања и одлучивања о задовољењу 
одређених заједничких потреба и интереса.

Члан 3.

На подручју града Сремска Митровица 
и насељених места,  Месне заједнице су:

1. У граду Сремска Митровица

Месна заједница ''22. АВГУСТ''
Обухвата подручје града чије се 

границе протежу са севера и запада границом 
к.о. Сремска Митровица од Лежимирског пута 
до железничке пруге БеоградЗагреб, са југа 
железничком пругом БеоградЗагреб и са 
истока индустријском пругом до КПД 
обухватајући и КПД до Лежимирског пута. 

Месна заједница ''СЛОБОДАН 
БАЈИЋ - ПАЈА''

Обухвата подручје града чије границе 
се протежу индустријском пругом од КПД до 
железничке пруге БеоградЗагреб, са југа 
пругом БеоградЗагреб и са истока, 
североистока и севера границом к.о. Сремска 
Митровица.

Месна заједница ''29. НОВЕМБАР''
Обухвата подручје града чије границе 

се протежу са севера железничком пругом 
БеоградЗагреб, са запада границом к.о. 
Сремска Митровица, са југа обалом реке Саве 
до улице Булевар Константина Великог, са 
североистока средином улице Булевар 
Константина Великог до железничке пруге 
БеоградЗагреб.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Месна заједница ''НИКОЛА 
ТЕСЛА''

Обухвата подручје града чије границе 
се протежу са севера железничком пругом 
БеоградЗагреб од улице Жртава фашизма до 
укрштања са Булеваром Константина Великог, 
са југозапада средином Булевара Константина 
Великог до улице  Жртава фашизма и са истока 
средином улице Жртава фашизма до Алеје 
хероја, даље улица Жртава фашизма 
обухватајући десну и леву страну до 
железничке пруге БеоградЗагреб.

Месна заједница ''СУТЈЕСКА''
Обухвата подручје града чије се 

границе протежу са севера железничком 
пругом БеоградЗагреб од ул. Радиначки пут до 
ул. Жртава фашизма, са запада границом 
припадајућих парцела ул. Жртава фашизма до 
Алеје хероја, са југа Цветном улицом 
обухватајући десну и леву страну до ул. Саве 
Ковачевића, ул. Саве Ковачевића обухватајући 
и десну и леву страну до Алеје хероја, Алејом 
хероја до ул. Краља Петра I, са истока 
средином улице Краља Петра I и  Железничке 
до улице Тараса Шевченка, ул. Тараса 
Шевченка обухватајући леву и десну страну до 
ул. Ратарске, средином ул. Ратарске, Драгиње 
Никшић до железничке пруге БеоградЗагреб 
обухватајући млин и пекару.

Месна заједница ''МАТИЈЕ ХУЂИ''
Обухвата подручје града чије границе 

се протежу са севера границом припадајућих 
парцела ул. Тараса Шевченка, са запада 
средином ул. Железничка и Краља Петра I до 
ул. Стари шор са југа средином ул. Стари шор 
и Арсенија Чарнојевића до ул. Петра 
Прерадовића и са истока границом 
припадајућих парцела ул. Петра Прерадовића 
до ул. Тараса Шевченка изузимајући Основну 
школу ''Јован Поповић'' и кч. бр. 2174/2 и 
2174/3 у улици Уроша Стојшића.

Месна заједница „БЛОК Б“
Обухвата подручје града чије границе 

се протежу са севера железничком пругом 
БеоградЗагреб од границе к.о. Сремска 
Митровица до улице Драгиње Никшић, са 
запада средином улице Драгиње Никшић 
(изузимајући млин и пекару) и Ратарске до 
улице Тараса Шевченка, улицом Тараса 
Шевченка укључујући леву и десну страну до 
улице Петра Прерадовића, улицом Петра 
Прерадовића укључујући леву и десну страну, 

основну школу „Јован Поповић“ и кч. бр. 
2174/2 и 2174/3 у улици Уроша Стојшића до 
улице Арсенија Чарнојевића, са југа средином 
улице Арсенија Чарнојевића и Паланка до 
границе к.о. Сремска Митровица, са истока 
граница к.о. Сремска Митровица до 
железничке пруге БеоградЗагреб.

Месна заједница „ЦЕНТАР“
Обухвата подручје града чије границе 

се протежу са севера до уласка у Алеју хероја 
из улице Краља Петра I замишљеном линијом 
до Цветне улице, изузимајући део улице Саве 
Ковачевића, затим јужном границом 
припадајућих парцела Цветне улице, Алејом 
хероја до улице Жртава фашизма, са запада 
средином улице Жртава фашизма до улице 
Рибарска обала, са југозапада и југа улицом 
Рибарска обала, Променада и са истока 
средином улице Водне, Змај Јовине и трга 
Светог Димитрија до улице Стари шор, затим 
средином улице Стари шор до улице Краља 
Петра I и средином улице Краља Петра I до 
улаза у Алеју хероја.

Месна заједница „САВА“
Обухвата подручје града чије границе 

се протежу са севера Вогањским путем од 
границе к.о. Сремска Митровица, средином 
улице Паланка и Арсенија Чарнојевића, са 
запада средином улица Трг Светог Димитрија, 
Змај Јовина и Водна, са југа обалом реке Саве 
до границе к.о. Сремска Митровица, са истока 
границом к.о. Сремска Митровица до 
Вогањског пута.

2. У насељеним местима:

 за насељено место Бешеновачки 
Прњавор

Месна заједница „Бешеновачки 
Прњавор“
 за насељено место Бешеново
Месна заједница „Бешеново“,
 за насељено место Босут
Месна заједница „Босут“,
 за насељено место Велики Радинци
Месна заједница „Велики Радинци“,
 за насељено место Гргуревци
Месна заједница „Гргуревци“,
 за насељено место Дивош
Месна заједница „Дивош“,
 за насељено место Засавица I
Месна заједница „Засавица I“,
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 за насељено место Засавица II
Месна заједница „Засавица II“,
 за насељено место Јарак
Месна заједница „Јарак“,
 за насељено место Кузмин
Месна заједница „Кузмин“,
 за приградско насеље Лаћарак
Месна заједница „Лаћарак“
 за насељено место Лежимир
Месна заједница „Лежимир“,
 за насељено место Манђелос
Месна заједница „Манђелос“,
 за насељено место Мартинци
Месна заједница „Мартинци“,
 за градско насеље Мачванска 

Митровица
Месна заједница „Мачванска 
Митровица“,
 за насељено место Ноћај
Месна заједница „Ноћај“,
 за насељено место Равње
Месна заједница „Равње“,
 за насељено место Раденковић
Месна заједница „Раденковић“
 за насељено место Салаш Ноћајски
Месна заједница „Салаш Ноћајски“,
 за насељено место Сремска Рача
Месна заједница „Сремска Рача“,
 за насељено место Стара Бингула
Месна заједница „Стара Бингула“,
 за насељено место Чалма
Месна заједница „Чалма“,
 за насељено место Шашинци
Месна заједница „Шашинци“,
 за насељено место Шишатовац
Месна заједница „Шишатовац“,
 за насељено место Шуљам
Месна заједница „Шуљам“.

Члан 4.

Месна заједница има својство правног 
лица у оквиру права и дужности утврђених 
Статутом града, овом Одлуком и Статутом 
месне заједнице.

Члан 5.
Месна заједница има Статут.
Статутом месне заједнице ближе се 

уређују послови  које месна заједница обавља, 
рад органа, јавност рада, месне заједнице, дан 
месне заједнице, обављање аминистративно
техничких послова за потребе месне заједнице 
и друга питања.

Члан 6.

Месна заједница има печат.
Печат је округлог облика са текстом 

исписаним на српском језику и ћириличним 
писмом, месна заједница  и називом месне 
заједнице.

Печат месне заједнице Стара Бингула је 
округлог облика са исписаним текстом на 
српском и хрватском језику и ћириличним и 
латиничним писмом.

Члан 7.

Месна заједница има подрачун који се 
отвара у оквиру консолидованог рачуна
трезора града Сремске Митровице, а води се у 
Управи за трезор.

Члан 8.

Месна заједница остварује непосредну  
сарадњу са другим месним заједницама, 
сарадњу са Градом и његовим органима, 
другим правним лицима  и удружењима 
грађана.

Члан 9.

Месна заједница може имати свој дан.
Дан месне заједнице утврђује се 

Статутом месне заједнице.

Члан 10.

О образовању нове, промени подручја и 
укидању месне заједнице, одлучује Скупштина 
града, посебном Одлуком, већином гласова од 
укупног броја одборника.

Предлог за образовање нове, промену 
или укидање постојеће месне заједнице могу 
поднети:  најмање 1/3 одборника, Градско веће, 
Градоначелник и Савет месне заједнице. 

Члан 11.

Скупштина града дужна је да, пре 
доношења Одлуке о образовању нове месне 
заједнице, о промени подручја и укидању 
месне заједнице, прибави мишљење грађана са 
дела територије града на који се предлог 
односи. 

О предлогу за укидање, промену 
подручја односно образовању нове месне 
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заједнице, грађани се изјашњавају путем 
референдума.

Скупштина града  дужна је да распише 
референдум за део територије града на који се 
предлог односи, у року од 30 дана од дана 
подношења предлога из члана 10. ове одлуке.

У Одлуци о расписивању референдума, 
Скупштина града ће одредити и органе за 
спровођење и утврђивање резултата 
референдума.

II ПОСЛОВИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 12.

Месна заједница, ради остваривања 
заједничких интереса и задовољавања 
заједничких потреба грађана, обавља послове:

1. Увођење и реализација самодоприноса,

2. Комунално уређење месне заједнице, и 
то: 

 одржавање зелених и парковских 
површина, 

 одржавање гробаља,

 одржавање јавних чесми и бунара у 
насељеним местима

 одржавање пијачног простора,

3. Одржавање  атарских путева,

4. Одржавање тротоара и канала,

5. Учествује у финансирању или 
суфинансирању  одржавања јавне 
расвете,

6. Заштита и унапређење животне средине,

7. Одржавање објеката кoje je Град дао на 
управљање месним заједницама,

8. Подстиче, обједињава и доставља 
надлежним органима, јавним 
предузећима и установама, иницијативе 
грађана за решавање питања од њиховог 
заједничког интереса,

9. Предлаже мере у области просторног и 
урбанистичкогпланирања и уређења 
месне заједнице,

10. Учествује у изградњи комуналних 
објеката и путева када су јавна предузећа 
инвеститори тих објеката,

11. Организује изградњу комуналних 
објеката када јавна  предузећа нису 
инвеститори тих објеката,

12. Сарађује на одржавању комуналних 
објеката и у обављању комуналних 
делатности које је град поверио јавним 
предузећима и другим правним лицима и 
предузетницима,

13. Обезбеђује просторне и организационе 
услове за културноуметничке и друге 
активности грађана,

14. У сарадњи са органима града стара се о 
стварању услова за рад предшколске 
установе, основне школе и других облика
васпитнообразовног рада са децом,

15. Учествује у обезбеђивању просторних, 
финансијских и организационих услова 
за спорт и рекреацију,

16. Сарађује са здравственим организацијама 
на стварању услова за примарну
здравствену заштиту,

17. Организује по потреби разне облике 
хуманитарне помоћи на свом подручју,

18 .Стара се о заштити од елементарних 
непогода и организованом отклањању 
или ублажавању последица

19. Врши и друге послове од непосредног 
интереса за грађане месне заједнице

Члан 13.

Скупштина града Месној заједници 
може да повери обављање појединих послова 
из комуналне области када је то, с обзиром на 
природу и обим послова сврсисходније од 
поверавања тих послова јавним комуналним 
предузећима, другом правном лицу односно 
предузетнику,  уз обезбеђење за то потребних 
средстава.

За обављање одређених послова из 
надлежности градских управа, а који се тичу 
изворних послова града, посебно у вези са 
остваривањем права грађана, може се 
организовати рад градских управа у месним 
заједницама.

Послове из става 2. овог члана, начин и 
место њиховог вршења одредиће 
Градоначелник,  на предлог начелника  
надлежне Градске управе.
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III ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из средстава утврђених Одлуком  
о буџету Града.

Средства из става 1.овог члана за 
конкретну месну заједницу не могу бити мања 
од износа средстава самодоприноса 
прикупљеног у одговарајућем периоду на 
територији исте месне заједнице.

Део средстава из става 1.овог члана 
може бити обезбеђен из:

дела прихода насталих продајом 
услуга месне заједнице чије је пружање 
уговорено са физичким и правним лицима, 
донација, поклона и других средстава упућених 
месној заједници.

Средства из става 1.овог члана, месна 
заједница користи у складу са Годишњим 
програмом и финансијским планом, на који 
сагласност даје Градска управа за буџет и 
финансије.

Месна заједница може закључивати 
уговоре о стицању средстава са 
заинтересованим субјектима, а у циљу 
реализације одређених пројеката, уз 
прибављену сагласност Градског већа.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДЛУЧИВАЊЕ 
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 15.

Грађани који имају бирачко право и 
пребивалиште у месној заједници, одлучују о 
својим заједничким интересима путем 
грађанске иницијативе, на збору грађана и 
референдуму, у складу са Законом, Статутом 
града и Статутом месне заједнице и путем 
изабраних представника у Савету месне 
заједнице.

Члан 16.

Збор грађана може се сазвати за месну 
заједницу, део месне заједнице, или више 
месних заједница.

Збор грађана расправља и даје предлоге 
по питањима из надлежности органа града, у 
складу  са Статутом града.

Члан 17.

Референдум се може расписати и 
спровести за подручје месне заједнице по 
питањима која се односе на потребе односно 
интересе становништва месне заједнице, у 
складу са Законом и Статутом града.

Члан 18.

Путем грађанске иницијативе, грађани 
Месне заједнице предлажу Скупштини града 
доношење акта којим ће се уредити одређено 
питање из надлежности града, у складу са 
Законом и Статутом града.

V САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 19.

Савет месне заједнице  је 
представнички орган грађана месне заједнице 
( у даљем тексту Савет).

Члан 20.

Савет има:
 5 чланова у месној заједници која 

има  до 1000 грађана са бирачким 
правом,

 7 чланова у месној заједници која 
има  од 1000 до 2000 грађана са 
бирачким правом,

 9 чланова  у месној заједници која 
има  преко 2000 грађана са 
бирачким правом.

Члан 21.

Савет бирају  грађани који имају 
бирачко право  и  пребивалиште на подручју 
месне заједнице, на дан расписивања избора, 
тајним гласањем,  на период од 4 године.

Члан 22.

Изборе за  чланове Савета  расписује 
председник Скупштине града.

Одлуком о расписивању избора 
одређује се дан одржавања избора и дан када 
почињу тећи рокови за извршење изборних 
радњи.
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Избори се морају одржати најкасније 15 
дана пре истека мандата члановима Савета, 
којим мандат истиче.

Члан 23.

Изборе за чланове Савета спроводи 
Комисија за спровођење избора за избор 
чланова Савета (у даљем тексту Комисија) и 
бирачки одбори.

Комисију чини 5 чланова и 5 заменика 
чланова, које именује председник Скупштине 
града посебним решењем.

Члан 24.

Комисија:

 доноси Упутство за спровођење 
избора, 

 утврђује обрасце за спровођење 
избора,

 именује председника и чланове 
бирачког одбора,

 одређује бирачка места,
 обезбеђује технички материјал,
 утврђује да ли су предлози 

сачињени и поднети у складу са 
овом Одлуком  и Упутством и 
утврђује и проглашава листу 
кандидата,

 врши надзор над радом бирачких 
одбора и одлучује  о приговору на 
рад бирачких одобора,

 на основу записника бирачких 
одбора, утврђује и објављује 
резултате избора,

 подноси извештај Скупштини града 
о спроведеним изборима за чланове 
Савета месне заједнице.

 обавља и друге послове,  у складу 
са овом Одлуком и Упутством.

Члан 25.

Бирачки одбор има 3 члана и 3 
заменика члана.

Бирачки одбор непосредно спроводи 
гласање, обезбеђује правилност и тајност 
гласања, утврђује резултате гласања на 
бирачком месту и записник о утврђеним 
резултатима доставља Комисији, обавља и 
друге послове, утврђене овом Одлуком и 
Упутством.

Члан 26.

Кандидат за члана Савета може бити 
грађанин који има бирачко право и 
пребивалиште на подручју месне заједнице и 
који је добио писмену подршку и то најмање:

 10 грађана, ако месна заједница има 
до 1000 бирача,

 20 грађана, ако месна заједница има 
од 10002000 бирача,

 30 грађана, ако месна заједница има 
преко 2000 бирача.

Члан 27.

Кандидата за члана Савета може да 
предложи сваки грађанин који има бирачко 
право и пребивалиште на подручју месне 
заједнице. 

Грађанин може предложити само једног 
кандидата и једном кандидату дати писмену 
подршку.

Члан 28.

Предлог кандидата за чланове Савета 
подноси се Комисији.

Комисија  утврђује листу кандидата за 
чланове Савета по азбучном реду презимена 
предложених кандидата.

Члан 29.

За чланове Савета изабрани су они 
кандидати који добију највећи број гласова од 
грађана који су гласали.

Члан 30.

Ако се не изврши избор Савета, 
председник Скупштине града ће расписати 
поновне изборе у року од 60 дана од дана 
спроведених избора.

Савет чији је мандат истекао наставља 
са радом до избора чланова новог Савета.

Члан 31.

На првој седници, Савет из реда својих 
чланова бира председника и заменика 
председника Савета, који своју функцију 
обављају волонтерски.



30.04.2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 4

7

Члан 32.

Савет обавља следеће послове:

 доноси Статут месне заједнице,
 доноси Програм рада и финансијски 

план месне заједнице и стара се о 
њиховом извршењу,

 покреће иницијативу за увођење 
месног самодоприноса,

 стара се о реализацији програма и 
одговара за трошење средстава 
самодоприноса у складу са 
Програмом који је утврђен Одлуком о 
увођењу самодоприноса,

 одговара за законито трошење 
буџетских средстава која се месној 
заједници обезбеђују у складу са 
чланом 14. ове Одлуке,

 стара се о вршењу послова које месној 
заједници повери Град,

 сарађује са удружењима грађана и 
невладиним организацијама у 
питањима која су од интереса за 
грађане месне заједнице,

 извршава одлуке и спроводи закључке 
зборова грађана,

 стара се о спровођењу референдума 
који се расписује на територији Града, 
за делове Града, месну заједницу или 
делове месне заједнице,

 образује комисије, мировна већа, 
одборе и друга радна тела ради 
задовољавања заједничких потреба 
грађана у складу са Законом и овом 
Одлуком,

 утврђује престанак мандата члану 
Савета месне заједнице,

 обавља и друге послове у складу са 
овом Одлуком и Статутом месне 
заједнице.

На Статут месне заједнице сагласност 
даје Скупштина града.
Програм рада и финансијски план 

доноси се до краја године за наредну годину и 
након усвајања доставља Градској управи за 
буџет и финансије на сагласност, у циљу 
усаглашавања са Одлуком о буџету Града.

Члан 33.

У циљу праћења и унапређивања рада 
месних заједница, Скупштина града образује 
посебну комисију.

Комисија има председника и 4 члана.

Комисија даје мишљење Скупштини 
града о реализацији програма рада и 
финансијског плана.

Члан 34.

Скупштина града најмање једном 
годишње разматра извештај о реализацији 
Програма рада и финансијског плана месне 
заједнице.

Члан 35.

На основу мишљења Комисије из члана 
33. ове Одлуке, Градско веће може да 
предложи Скупштини града доношење одлуке 
о распуштању Савета и расписивању избора за 
нове чланове Савета, ако месна заједница:

 не усагласи Статут са одредбама ове 
Одлуке, у року утврђеном у члану 39. 
ове Одлуке,

 не донесе Програм рада и финансијски 
план у складу са одредбом члана 32. ове 
Одлуке,

 не спроводи Програм рада и 
финансијски план.

Скупштина града ће донети Одлуку из 
става 1. овог члана и уколико одбије давање 
сагласности на Статут и не прихвати извештај 
о реализацији програма рада и финансијског 
плана.

Члан 36.

Чланство у Савету престаје истеком 
времена на који је члан Савета биран.

Пре истека рока на који је члан Савета 
биран, чланство у Савету може му престати 
под следећим условима:

 подношењем оставке
 губљењем пословне способности
 ако је правоснажном пресудом осуђен на 

безусловну казну затвора у трајању најмање 6 
месеци,

 губљењем држављанства или променом 
пребивалишта ван подручја МЗ

 смрћу.

Члан 37.

Послове Савета месне заједнице, до 
избора чланова новог савета у смислу члана 35. 
ове Одлуке, обављаће посебан орган кога 
именује Скупштина града.
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Члан 38.

Ако Савет не може да обавља функцију 
због оставке појединих чланова, престанка 
својства члана Савета или не доласка чланова 
Савета на седнице, расписаће се допунски 
избори за тај број чланова Савета.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Месне заједнице су дужне  да, у року од 
120 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 
усагласе своје Статуте са одредбама ове 
Одлуке и доставе на сагласност Скупштини 
града.

Члан 40.

Председник Скупштине града 
расписаће изборе за чланове Савета месних 
заједница, у свим месним заједницама, у 
складу са овом Одлуком, у року од 45 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.

По доношењу Одлуке о расписивању 
избора за чланове Савета месних заједница, 
председник Скупштине Града ће посебним 
решењем у складу са чланом 23. ове Одлуке 
именовати комисију за спровођење избора за 
чланове Савета.

Члан 41.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о месним заједницама („Сл. 
лист града Срем. Митровица“, бр.2/2009) 

Члан 42.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 01614/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

105.

На основу члана 35 став 10  Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/2009 и 81/2009 –исправка и 
64/2010 –УС, 24/2011 и 121/2012 ) 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 
30.04.2013. године донела је

О Д Л У К У
О ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ РАСТИК К.О. 
ДИВОШ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Плана 
детаљне регулације радне зоне Растик к.о. 
Дивош, 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

1)ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УСВОЈЕНОГ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА – ЗАКЉУЧАК

1. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.1. Грађевинско подручјр
1.2. Намена површина

1.2.1. Пољопривредно земљиште
1.2.2. Комуникације

1.3. Објекти и површине јавне намене
1.4. Трасе, коридори и регулација 

саобраћајница
1.5. Мреже и капацитети јавне комуналне 

инфраструктуре
1.6. Јавно и друго зеленило
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2. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ 
ОБЈЕКТИ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И 
ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНИХ 
ВРЕДНОСТИ

2.1. Евидентирани и заштићени објекти 
споменика културе

2.2. Евидентирани и заштићени објекти 
природе и амбијенталних вредности

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА

II  ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
I    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 

ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
2.1. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
3. БИЛАНС ПОВРШИНА
4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.2.1. Саобраћајне површине
4.2.2. Јавне зелене површине
4.2.3. Регулација и нивелација јавних 

површина
5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 

ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.2. Е лектоенергетска мрежа и постројења
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА , ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА, НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
11. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 

УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

II  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И 

ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ
1.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА
1.2.1. Правила градње електроенергетских 

објеката и јавне расвете

1.2.2. Правила градње телекомукационих 
објеката

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 

РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС 
ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНЉ СПРАТНОСТ 
И ВИСИНА ОБЈЕКТА

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

7. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА 
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

8. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

ГРАФИЧКИ ДЕО САДРЖИ:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ПОДЕЛА 
ОБУХВАТА ПЛАНА НА ЗОНЕ

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ПОСТОЈЕЋА 
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

1. ПЛАНИРАНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА 
ПЛАНА

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
3. ПЛАНИРАНА ПОДЕЛА НА 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
4. ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА 

НИВЕЛАЦИЈОМ ТЕРЕНА

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 
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„Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица“, одговорни урбаниста и 
Скупштина Града Сремска Митроваца.

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине Града.

Два примерка донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и два примерка у
дигиталном облику чувају се у Градском 
органу управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог  Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику  чува се у 
Покрајинском секретаријату  надлежном за 
послове урбанизм.

Један примерак донетог  Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику доставља се 
Републичком геодетском заводу ради 
формирања Централног регистра планских 
докумената.

Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне 
регулације стараће се Градска управа за 
урбанизам, комуналне и испекцијске послове 
Града Сремска Митровица.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 35047/2013 I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

РАДНЕ ЗОНЕ РАСТИК
К.О. ДИВОШ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица,Април 2013.
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У В О Д 

У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009. испр, 
64/2010. – одлука УС и 24/2011. и 121/2012.) члан 48, по објављивању Одлуке о изради планског 
документа (бр.350105/2012I), обрађивач плана ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица 
приступа изради Концепта плана детаљне регулације радне зоне РАСТИК к.о. Дивош Град 
Сремска Митровица ( у даљем текту : план радне зоне РАСТИК ), а у свему у складу са Правилником 
о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.31/2010., 69/2010. и 
16/2011.). Након позитивног мишљења Комисије за стручну контролу, План детаљне регулације се, 
сходно чл.27 Закона, доноси за изградњу објеката у грађевинском подручју изван насељеног места.

План радне зоне РАСТИК к.о. Дивош израђује се пре свега на основу исказаних потреба Града 
Сремска Митровица, односно насеља Дивош и обавезе проистекле из спровођења одредаба ППО 
Сремска Митровица (''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.9/2009.).

Разлог за израду овог плана је формирање радне зоне у атару Дивоша са основном наменом 
изградње фотонапонске електране инсталисане снаге мање од 1МW.

У складу са Стратегијом енергетске политике државе, којом се утврђује енергетска политика и 
планира развој у сектору енергетике и обимом коришћења обновљивих и нових ивора енергије у 
укупној производњи енергије изградња фотонапонске електране у Дивошу је допринос подстицајним 
мерама 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 ДВ) за испоруку произведене енергије.

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ЗАКЉУЧАК

Енергија сунчевог зрачења је највећи потпуно чист извор енергије који је човеку на располагању. 
Опасност од утицаја на промену климе и смањење резерви фосилних горива утичу да се у последњих
двадесетак година енергија Сунца поставља као једини гарант могућности задовољења енергетских
потреба у наступајућем дужем периоду.

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”.

Неке олакшице за изградњу објеката за обновљиве изворе енергије 
омогућене су изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као што је 
могућност градње на пољопривредном земљишту.

Енергетска политика Србије, па и област обновљивих извора енергије, поново је дефинисана 
новим Законом о енергетици, усвојеним у јулу 2011. Усвајање тог закона је један од корака које је 
Србија морала да предузме да би испунила услове за стицање статуса кандидата за чланство у ЕУ. 
Новим законом подстичу се инвестиције у обновљиве изворе енергије, кроз поједностављивање 
процедура за улагање и увођење повлашћених произвођача енергије из биомасе, воде, ветра, соларне и 
геотермалне енергије.
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Уводи се и привремени статус повлашћеног произвођача струје из енергије ветра и сунца у 
трајању од три године уз могућност продужења од годину дана. Услови за стицање тог привременог 
статуса су енергетска и грађевинска дозвола и банкарске гаранције у износу од 2% вредности пројекта. 
Циљ овог законског решења је да се омогући инвеститорима да лакше обезбеде средства за изградњу 
објеката.

Јавни снабдевач струјом у Србији имаће обавезу да у оквиру подстицајних мера откупи струју од 
повлашћених произвођача и преузме балансну одговорност на основу уговора о откупу струје. Цене 
откупа одређује Влада Србије. Балансна одговорност је обавеза учесника на тржишту, да уравнотеже 
производњу, потрошњу и уговорену продају и куповину струје.

Према новом закону, новац за откуп струје од повлашћеног произвођача обезбеђиваће крајњи 
купци плаћањем посебне накнаде за подстицај, која се посебно исказује и плаћа уз рачун за струју.

Нови закон о енергетици уводи гаранције порекла за електричну и топлотну енергију 
произведену из обновљивих извора енергије, које ће произвођачима омогућити да извозе "зелену 
енергију". Гаранције ће се издавати по јединицама за јединичну количну од један мегават час (МWх) и 
трајаће годину дана.

Предвиђено је да се енергетске дозволе издају са роком важења од три године уместо садашње 
две године. Енергетске лиценце важиће 10 година, осим за произвођаче струје и топлотне енергије 
којима ће лиценце важити 30 година, наводи се у Предлогу закона о енергетици.

Простор обухвата плана радне зоне Растик налази се у атару насеља Дивош на јужним обронцима 
Фрушке горе. Границом планског подручја дефинише се простор на ком ће се дешавати  битне, али 
привремене промене. Пољопривредно земљиште, пашњак ће се привести намени, односно формирати 
радна зона за изгрању фотонапонске енергане.

Просторним планом дате су стратешке смернце развоја територије општине (града) Сремска 
Митровица са основним начелом одрживог развоја. У том смислу коришћење енергије из одрживих 
извора је у складу са планом. Развојем оваквог концепта, у складу са заштитом животне средине потиче 
се инвентивност у приступу енергетској ефикасности у процесу планског развоја подручја.

Планирана се да простор радне зоне буде чисто пословне намене (нема становања). Намене 
објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну средину, природне и створене вредности. 

Простор обухвата плана је опремљен следећом инфраструктуром:
· постојећи општински пут бр. 6 ДивошСтара Бингула,
· некатегорисани путеви, и
· постојећи далековод 20кV надземни вод. 

Постор обухвата плана заузима 6.74ха атара, углавном пољопривредног земљишта – пашњака. Из 
ове површине издваја се део осталог земљишта у површини од 6.0ха осталог земљишта, а преостало 
земљиште, 0,7ха, је земљиште под објектом, у нарави делови путева који се налазе у обухвату плана.

Простор у обухвату плана је пашњак који се не користи за напасање стоке. То су слободне 
травнате површине, 82% укупне површине обухвата плана, које у источном делу пресеца постојећи пут 
ДивошРохаљ базе, а у средишњем делу јаруга која заузима 10% укупне површине.

Од укупно 6,74 ха у јавној намени је само 8,6% укупне површине обухвата и чине је путеви 
различите категорије: Локални пут ДивошРохаљ базе и некатегорисани птеви који омогућавају 
приступ парцелама у атару.
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Остало земљиште на ком је могуће формирати радну зону и градити планиране садржаје чини 
91,4% укупне површине.

У простроу обухвата плана утврдиће се и нови појас регулације за постојеће некатегорисане 
путеве, минималне ширине појаса регулације 8м. Траса и ситуационо решење ових путева треба да 
испуни услове за несметано кретање ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења 
пожара.

У обухвату плана нема културних добара нити добара под  претходном заштитом. На потесу 
Растик могући су налази вероватног насеља, које је могло бити ограђено, и припадало је позном 
бронзаном периоду.

На удаљености од око 300м на југозапад, простире се комлекс манастира Кувеждин ( 1569.година ) 
са манастирском капелом и гробљем. Стављен је под заштиту још 1949. године.

Део Националног парка “Фрушка Гора” на територији Града Сремска Митровица представља 
природно добро прве категорије од највећег значаја за Републику Србију и од простора обухвата плана 
удаљен је око 500м. У заштитној зони се налазе и степски пашњаци изнад Дивоша – локалитет Растик.

Простор у обухвату плана могуће је поделити у две урбанистичке целине. Основна урбанистичка 
целина А дефинисала би простор за изгрању фотонапонске електране инсталисане снаге мање од 1МW
и заузима највећи део простора ( око 80%).  На целини А  биће постављени панели, интерна мрежа за 
прикључење на планиране ТС, а преко њих на постојећи ДВ, на месту постојећег ДВ стуба у централној 
зони обухвата плана.

Целина Б дефинисала би простор заштиног зеленог коридора према викенд зони и заштином појасу 
манастирског комплекса, а на делу парцеле бр. 1831.

Преостали простор чинио би уређени инфраструктурни коридор.

Концепт планског решења дефинише основни циљ уређења простора у обухвату плана  стварање 
планског основа за изгрању фотонапонске електране чија је планирана инсталисана снага до 1 мегавата. 

Ови системи су директно прикључени на јавну енергетску мрежу и сву произведену електричну 
енергију предају у електроенергетски систем. 

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

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. 

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

Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су:
· Природни услови   Геоморфолошки облик  изразита јаруга,
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· Природни услови – еродовано земљиште са утицајем великог броја ерозионих процеса.

· Природни услови   пашњак са посебним стаништем.

· Створени услови – ангажовање и опремање земљишта (решавање имовинскоправних односа).

· Социолошки услови  односно навика становништва о традиционалном коришћењу 
пољопривредног земљишта пашњака.

· Социолошки услови – скептичност према ефикасности коришћења обновљивих извора 
енергије.

Предлогом намена површина : соларни паркфотонапонска енергана, постојеће пољопривредно 
земљиште променило би своју намену у радну зону у атару, односно грађевинско земљиште. 
На основу карактеристика постојеће намене : пољопривредно земљиштепашњак, које се не користи за 
напасање стоке, планирана је промена намене и подела на урбанистичке зоне. 

Планиране намене су :

· Радна зона  у овом комплексу планирана је изградња објеката у склaду са технолошким 
потребама само фотонапонске електане и пратећих радних сарджаја.

§ Заштитно зеленило у функцији заштите постојећег манастирског комплекса и викенд зоне.

§ Инфраструктурни коридора постојеће саобраћајнице и далековода.

Простор у осталој намени је, у односу на постојеће стање измењен пре свега у намени : из 
пољопривредног у грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручјуа, али и у површинском 
смислу од од 6,16 ха пољопривредног земљишта формира се 4,4ха  грађевинског земљишта за 
формирање радне зоне и изградњу фотонапонске енергане.

Постојећи саобраћајни капацитети готово у потпуности испуњавају услове за реализацију 
планираних садржаја дефинисаних овим планом. 

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

1. OЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Простор обухвата плана се налази на благом побрђу Фрушке горе, на јужној лесној падини на 
45о 7' северне географске ширине и 17о 11' источне географске  дужине.

Терен је благо нагнут од севера ка југу и то од 280м НВ, на раскрсници где се  са пута Дивош 
Рохаљ базе одваја пут за Стару Бингулу, па све до 230мНВ где се одваја некатегорисани пут ка атару. 
Геоморфолошки облик који се јавља на терену је изразита јаруга. Поред централне јаруге јављају се и 
бразде, линеарне депресије неусаглашених уздужних профила. Земљиште је еродовано и на њега делује 
велики број ерозионих процеса.

Нагиб терена од постојећег пута је у смеру од запада ка истоку. У дољи, потес Шехеровац, на 
око 300м се налази манастир Кувеждин.
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Слика 1. – Разуђеност терена  јаруга

Педолошка формација заступљена на терену је парарендзина на лесу. Производне вредностии 
овог педолошког типа су добре и могу се користити за вођњаке и винограде.

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

Средња годишња температура ваздуха износи 10,9оC. Најхладнији месец је јануар са средљом 
температуром од 1,4оC, а најтоплији јули са +24,4 оC. Први мраз се јавља од 116 новембра, а у вишим 
пределима од 16. новембра до 1. децембра. Ово се објашњава утицајем шумског појаса у нижим 
брдовитим пределима.

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.

Најчешћи ветрови су 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 ветра у пролеће.

Хидолошке карактеристике терена типичне су за фрушкогорске прилике у целини. 

1.1. Грађевинско подручје

Грађевинско подручје насеља Дивош се налази јужно, до 1км од локације. Грађевинско подручје 
викенд зоне налази се непосредно уз  простор обухвата плана. 

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

· врста земљишта  је највећим делом – остало земљиште,
· начин коришћења парцела је углавном пољопривредно,
· остало земљиште су некатегорисани путеви.
· Власниккорисник земљишта у обухватуплана је Град Сремска Митровица.
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Бр.

Број 
парцеле 

к.о. 
ДИВОШ

Потес
Начин 

коришћења
Површина

м2
Врста 

земљишта
Корисник
Власник

1. 1825 МАТОРЦИ пашњак 02 56 38
пољопривр

едно

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

2. 1826 МАТОРЦИ јаруга 00 66 64
остало 

земљиште

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

3. 1827 МАТОРЦИ пашњак 01 33 58
пољопривр

едно

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

4. 1830 МАТОРЦИ пашњак 00 43 38
пољопривр

едно

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

5. 1831 МАТОРЦИ пашњак 01 16 70
пољопривр

едно

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

7. 7698 РАСТИК

земљиште
под објектом

(део пута 
лок. бр. 6 )

06 07 46
(део 00 51 

24)

остало 
земљиште

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

8. 7710
ПИШТИН

АЦ

земљиште 
под објектом

(део пута )

01 21 34
(део  00 07 

13 )

остало 
земљиште

ГРАД
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Табела 1. : Евиденција парцела

Постор обухвата плана заузима 6.74ха атара, углавном пољопривредног земљишта – пашњака. 
Из ове површине издваја се део осталог земљишта у површини од 6.0ха, а преостало земљиште, 0,7ха, је 
земљиште под објектом у јавној намени, у нарави делови путева који се налазе у обухвату плана.

1.2. Намена површина

Простор у обухвату плана је пашњак који се не користи за напасање стоке. То су слободне 
травнате површине, 82% укупне површине обухвата плана, које у источном делу пресеца постојећи пут 
ДивошРохаљ базе, а у средишњем делу јаруга која заузима 10% укупне површине.

Постојећа намена простора
Површина

ха
Проценат

%
Пољопривредно земљиште -

пашњак
5, 50 82

Саобраћајни коридор 0, 51 7
Јаруга 0, 66 10

Некатегорисани путеви 0, 07 1
Укупно 6, 74 100

Табела 2. : Биланс површина – постојећи
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Од укупно  6,74 ха у јавној намени је само 8,6% укупне површине обухвата и чине је путеви 
различите категорије: Локални пут ДивошРохаљ базе и некатегорисани птеви који омогућавају 
приступ парцелама у атару.

ЈАВНА НАМЕНА ПОВРШИНА ХА ПРОЦЕНАТ %
ПУТЕВИ 0,58 8,6

ОСТАЛА НАМЕНА
ПОЉПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ
6,16 91,4

УКУПНО 6,74 100

Табела 3. Биланс површина у јавној и осталој намени

Остало земљиште на ком је могуће формирати радну зону и градити планиране садржаје чини 
91,4% укупне површине. Од те површине 39% простора је за условну градњу. На том простору 
евидентирано је станиште високостепских трава СИ17.

1.2.1. Пољопривредно земљиште 

Пољопривредно земљиште – пашњаци су у природном облику. Заступљена вегетација је 
аутохтона – високостепски пашњак, али се не користи у својој основној функцији.

1.2.2. Комуникације

У источном делу обухвата у смеру север – југ протеже се постојећа саобраћајница, односно уски 
саобраћајни коридор. Постојећа саобраћајница је са тврдом, асвалтном подлогом без банкина. 

У јужном делу обухвата је постојећа некатегорисана саобраћајнића која се користи као атарски 
пут и има контакт са путем ДивошРохаљ базе.

У западном делу обухвата евидентиране су спонтано настали путеви за комуникацију у 
непосредном окружењу, а за опслуживање њива (парцела) које се у том делу непосредно наслаљају на 
пашњак, односно простор обухвата плана. Ове комуникације су делимично у усеку, с обзиром на  
ексозицију терена и савлађују надмосрку висину од 230280мНВ.

1.3. Објекти и површине јавне намене

Простор обухвата плана повезан је са насељем локалним путем бр. 6, односно асфалтираним 
путем ДивошРохаљ базе. Удаљеност радне зоне до насеља је око 600м до првих стамбених објеката. На 
удаљености од око 300м се налази манастирски комплекс Кувеждин.

У простору обухвата плана је и постојећи некатегорисани пут који омогућавају приступ 
ораницама у окружењу. Ширина некатегорисаног путева је око 4м без тврде подлоге. Некатегорисани 
пут бр. 7710 има директан прикључак на општински пут бр. 6. Такође се у обухвату плана налази и 
колотраг  пут за приступ постојећим парцелама и викенд објектима ван обухвата плана. 

Врста изградње

На простору обухвата плана не постоје изграђени објекти високоградње.

Постоји изграђена саобраћајница – пут ДивошРохаљ базе и енергетски вод ДВ20кВ (траса ДВ и 
у обухвату плана један стуб).
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1.4. Трасе, коридори и регулација саобраћајница

Постојећа саобраћајница, пут ДивошРохаљ базе, општински пут бр. 6, се у листу непокретности 
води на парцели бр. 7698. Међутим, саобраћајница је делимично изграђена на парцели бр. 1831 која се 
води као пашњак. 

У плану је неопходно планским поставкама успоставити нови појас регулације који уважава 
постојећу трасу локалног пута Л6 . Планирана ширина регулационог појаса ове саобраћајнице је  
минимум 15,0м.

У простроу обухвата плана утврдиће се и нови појас регулације за постојеће некатегорисане 
путеве, минималне ширине појаса регулације 8м. Траса и ситуационо решење ових путева треба да 
испуни услове за несметано кретање ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења 
пожара.

Привредни и други објекти

У обухвату плана, али ни у ближем окружењу не постоје привредни нити други објекти.

1.5. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре

У обухвату плана постоји :

· Општински пут бр.6.Коловоз је са савременим застором, ширине 5,5м са две саобраћајне траке (по 
једна за оба смера).

· Некатегорисани (атарски) пут без савременог коловозног застора, којима се омогућава приступ 
атару. Просечна ширина регулације атарских путева је 4,0м.

· Простор обухвата Плана пресеца траса далековода – ДВ 20кВ који повезује манастирски комплекс 
Кувеждин са Старом Бингулом и она је у техничком погледу стандардног квалитета.

· Простор у обухвата плана није  инфрсатруктурно опремљен.

1.6. Јавно и друго зеленило

У обухвату плана не постоји уређено јавно зеленило. Највеће површине у обухвату плана чини 
пољопривредно земљиште  пашњаци. 

2. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТИ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ 
И АМБИЈЕНТАЛНИХ ВРЕДНОСТИ

2.1. Евидентирани и заштићени објекти споменика културе

У обухвату плана нема културних добара нити добара под  претходном заштитом. На потесу 
Растик могући су налази вероватног насеља, које је могло бити ограђено, и припадало је позном 
бронзаном периоду.

На удаљености од око 300м на југозапад, простире се комлекс манастира Кувеждин 
(1569.година) са манастирском капелом и гробљем. Стављен је под заштиту још 1949. године.

Зона заштите градње око манастира обухвата око 16ха пољопривредног земљишта.
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 
за културноисторијску презентацију Града Сремска Митровица.

У ширем окружењу нлази се спомен кућа на Рохаљ базама  спомен музеј  и партизанско гробље 
у сеђање на пале борце из другог светског рата.
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2.2. Евидентирани и заштићени објекти природе и амбијенталних вредности

Део Националног парка “Фрушка Гора” на територији Града Сремска Митровица представља 
природно добро прве категорије од највећег значаја за Републику Србију и од простора обухвата плана 
удаљен је око 500м. На основу Просторног плана посебне намене НП Фрушка Гора до 2022. одине 
прописан је тростепени режим заштите. Наведеним Просторним планом је око Националног парка 
одређена заштитна зона у којој је прописана намена простора као и правила заштите, уређења и 
коришћења простора. У заштитној зони налазе се одређена подручја предвиђена за заштиту природних 
вредности (потенцијална природна добра).

У међународним оквирима Фрушка Гора је због изузетних орнитолошких вредности 
проглашена за значајно станиште птица (ИБА подручје) и од 2000. године, поред простора Националног 
парка обухвата и ширу утицајну зону, укупне површине од 42 000 хектара. У тој зони се налазе и 
пашњаци изнад Дивоша – локалитет Растик

Надморка висина од око 250м и богати шумски масив свереног дела атара чине значајне факторе 
веома повољних климатских услова. У здравственорекретаивном смислу ова околност је веома 
стимулативна за боравак у природи како у летњем тако и у зимском периоду.

Ршењем бр. 501204/2012VI,тешке процене утицаја Плана радне зоне РАСТИК на животну 
средину, Градске управе за урбанизам и стамбенокомуналне послове, утврђено је да за није потребна 
израда стратешке процене с обзиром да је израђен Извештај о стратешкој процене за ППО Сремска 
Митровица, а да изградња соларног парка (фотонапонске енергане) и инфраструктурног коридора неће 
имати битан утицај на животну средину.

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. У овом случају 
формира се радни комплекс на ком се уз принципе одрживог развоја планира привремено коришћење 
(експлоатациони период 20 година) пољопривредног земљишта за прикупљање соларне енергије, 
претварање те енергије у електричну енергију путем соларних панела и дистрибуција у постојећу 
надземну електромрежу. Просторним планом се кроз правила уређења и грађења могу дати потребни 
елементи пре свега за формирање радног комплекса, а затим и правила грађења за појединачне објекте, 
како соларних панела тако и међусобних односа неопходне инфраструктурне мреже у комплексу и ван 
комплекса. Правни основ за израду Плана су :

· Закон о планирању и изградњи, (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009. испр, 64/2010. – одлука 
УС и 24/2011.)

· 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.),

· Одлука o изради урбанистичког плана бр. бр.350105/2012I, 

као и сви други прописи који се примењују за планирану претежну намену.

4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА

План је израђен на одговарајућој подлози, односно на овереном катастарско топографском 
плану, са важећом копијом плана надлеже службе за катастар.
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II ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Простор обухвата плана радне зоне Растик налази се у атару насеља Дивош на јужним 
обронцима Фрушке горе. Границом планског подручја дефинише се простор на ком ће се дешавати  
битне, али привремене промене. Пољопривредно земљиште, пашњак ће се привести намени, односно 
формирати радна зона за изгрању фотонапонске енергане.

Границом планског подручја дефинисан је простор радне зоне Растик, површине 6,74ха.
Граница планског подручја полази из тачке 1. која се налази на југозападној тачки парцеле 

бр.1825 и иде на север пратећи западну границу те парцеле до тачке 2.
Тачка 2. се налази у крајњој северној тачки парцеле бр. 1825 а затим иде даље на север пратећи 

северозападну границу парцеле бр. 1826 – јаруга до тачке 3. Из тачке 3. граница даље иде на север до 
пута ДивошРохаљ базе, однсоно парцеле бр. 7698 и тачке 4.

Из тачке 4. граница сече пут под углом тако да долази у тачку 5. у северној тачки парцеле бр. 
1831.
Из тачке бр. 5. граница иде на југ пратећи источну тачку парцеле бр. 1831 и долази у тачку бр. 6. 
односно до северозападне тачке парцеле бр. 1834 и њеном западном страном наставља на југ до тачке 7.
Из тачке 7. граница под правим углом мења смер и иде ка западу секући пут ДивошРохаљ базе и 
долази у тачку 8. 

Тачка 8. се налази у југоисточној тачки некатегорисаног пута (раскрсница) парцела бр. 7710 и 
иде на запад пратећи јужну страну пута до тачке 9. Из тачке 9. граница под правим углом мења смер и 
иде на север секући некатегорисани пут – парцела бр. 7710 и долази у тачку 1. затварајући 
прелиминарну границу обухвата плана.

Границом обухвата плана обухваћене су катастарске парцеле број 1825, 1826, 1827, 1830, 1831 и 
делови парцеле бр. 7689 и 7710 к.о. Дивош.

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ  ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Простор у обухвату плана могуће је поделити у две урбанистичке целине.

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А 

Основна урбанистичка зона А дефинисала би простор за изгрању фотонапонске електране и 
заузима највећи део простора 4,64ха ( око 67%). 

Урбанистичка зона А обухвата централни део обухвата плана. Прикључење зоне А је на 
планирани приступни пут ( истовремено и противпожарни пут)  који се у на северу укључује на 
раскрсницу пута ДивошРохаљ базе  ка Старој Бингули, а на југу на атарски пут 7710.

Урбанистичка зона А подељена је на две целине. 

· Целина А1 је простор на ком ће се постављати соларни панели и заузима површину од 2,01ха ( 
30% укупне површине обухвата плана). Терен ове целине остаје у пстојећем стању. У границама 
грађевинских линија би се постављају панели. Ограда око комплекса  је лака жичана мрежа 
између металних стубова са обезбеђеним отворима за несметано кретање малих животиња ( 
величине мачке). Улаз зе техничка лица је са планиране приступне саобраћајнице у централној 
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делу зоне, где је планиран и електроенергетски објекат, ван зоне, на земљишту у јавној намени. 
У целини А1 планирана је изградња неопхпдне електроенергетске инфраструктуре неопходне за 
функционисање фотонапонске електране.

· Целина А2 је простор који заузима 2,45ха. Ова целина, у складу са условима заштите природних 
добарависокостепског пашњака СИ17, остаје у постојећем непромењеном стању.

· УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Б 

Урбанистичка зона Б дефинише простор заштиног зеленог коридора према викенд зони и 
заштином појасу манастирског комплекса, а на парцели бр. 1831. Простор заштитне зоне остаје у 
постојећем стању са аутохтоним зеленилом који чини баријеру према постојећим викенд објектима у 
контакт зони као и зону заштите постојећег НКД у непосредном окружењу од евентуалног утицаја 
радне зоне. Преко ове површине дефинисани су и постојећи колотрази.приступи постојећим викенд 
објектима.

Преостали простор чини би уређени инфраструктурни коридор.

2.1. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за изгрању фотонапонске 
електране чија је планирана снага до 1 мегавата. 

Фотонапонска електрана или сунчева фотонапонска електрана је фотонапонски систем који 
има мрежни систем, а то значи да произведену електричну енергију предаје у електроенергетски 
систем.



30.04.2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 4

23

Фотонапонске електране омогућују директно претварање сунчеве енергије у електричну и 
представљају један од најелегантнијих начина кориштења енергије Сунца. 

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. 

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. Обично захтијевају од 30 до 40 м2 површине за 
један кВ снаге.

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

Планирани комплекс биће ограђен са контролисаним улазом. Унутрашња организација простора 
биће усклађена са технолошким поступком електране. Поред тога уредиће се контакти, односно 
прикључци планираног комплекса на постојећу инфраструктуру, пре свега саобраћајницу  пут и 
електроенергетску мрежу. 

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 планираног прикључка на планирану саобраћајницу, зона фотонапонске
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 
фотонапонске електране у западном делу обухватаплана са најповољнијом експозицијом терена, као 
основног потенцијала локације.

Остали простор резервисан је за остале зелене површине и шумарке и инфраструктурни 
коридорсаобраћајницу.

Формирање радне зоне и пословни садржај у складу са одрживим развојем, потенцијални 
позитивни утицај на становништво у смислу запошљавања је минималан, али посредно преко утицаја на 
животну средину како насеља тако и непосредног окружења НП Фрушке горе је веома значајан.
У складу са принцишпима енергетске ефикасности оправданост уређења простора обухвата плана са 
основном наменом производње електричне енергије из обновљивих извора енергије је велики.

Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су  :
· Природни услови   Геоморфолошки облик  изразита јаруга,
· Природни услови – еродовано земљиште са утицајем великог броја ерозионих процеса.
· Природни услови   пашњак са посебним стаништем.
· Створени услови – ангажовање и опремање земљишта.
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· Социолошки услови  односно навика становништва о традиционалном коришћењу 
пољопривредног земљишта пашњака.

· Социолошки услови – скептичност према ефикасности коришћења обновљивих извора 
енергије.

3. БИЛАНС ПОВРШИНА

Предлогом намена површина постојеће пољопривредно земљиште променило би своју намену у 
радну зону у атару, односно грађевинско земљиште. Претежна намена радне зоне је соларни парк –
фотонапонска електране.

На основу карактеристика постојеће намене : пољопривредно земљиштепашњак, које се не 
користи за напасање стоке, планирана је промена намене и подела на урбанистичке зоне. 

Планиране намене су :

· Радна зона  у овом комплексу планирана је изградња објеката у склaду са технолошким 
потребама само фотонапонске електане и пратећих радних сарджаја.

§ Заштитно зеленило у функцији заштите постојећег манастирског комплекса и викенд зоне.

§ Инфраструктурни коридора постојеће саобраћајнице, планиране приступне саобраћајнице и 
далековода.

Од укупно 6,74 ха, у постојећем стању у јавној намени је 8,6% укупне површине обухвата, а у 
планираном стању та површина се повећава на 34%  како би се формирао правилан инфрструктурни 
коридор за постављње све неопходне инфраструктуре, односно, за  дефинисање стварне трасе 
постојећег пута у односу на уписани ( у катастру ) коридор. У ову површину улазе и површине дела 
некатегорисаног пута ( на југу обухвата плана ) и некатегорисани пут за приступ парцелама са западне 
стране планиране радне зоне (фотонапонске енергане), односно планирани противпожарни пут у складу 
са условима надлежне институције.

Планирана намена простора
Површина

ха
Проценат

%

Радна зона
УЗ А

УЦ А1 2,01 30

УЦ А2 2,45 37

Саобраћајни коридор 0,91 13
Заштитно зеленило 0,95 14

Некатегорисани путеви 0,42 6
Укупно 6, 74 100

Табела 4. : Биланс површина – планирани 

Остало земљиште на ком је могуће формирати радну зону (фотонапонску енергану) и градити 
планиране садржаје чини 66% укупне површине обухвата.  

Однос површина у јавној намени између постојећег и планираног стања је удвсотручен . 
Површине у јавној намени се дуплирају.
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ОСТАЛА НАМЕНА ПОВРШИНА ХА ПРОЦЕНАТ %
РАДНА ЗОНА 4,46 66

ЈАВНА НАМЕНА

ПУТЕВИ 1,33 20

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 0,95 14

УКУПНО 6,74 100

Табела 5. : Биланс површина у јавној и осталој намени

Простор у осталој намени је, у односу на постојеће стање измењен пре свега у намени : из 
пољопривредног у грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручјуа. У површинском смислу 
од 6,16ха пољопривредног земљишта формира се 4,46ха  грађевинског земљишта за формирање радне 
зоне и изградњу фотонапонске енергане.

У јавној намени је простор који је дефинисан као саобраћајни коридори – путеви и заштитно 
зеленило.

4. РЕГУЛАЦИЈА НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

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

На основу Планом утврђеног режима коришћења земљишта у обухвату Плана извршена је подела 
земљишта на :

· Површине за јавну намену, око 1,33ха или 20% укупно посматраног простора, и
· Површине остале намене,  4,46ха или 66% простора.

4.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површинама  јавне  намене  у  подручју   плана припадају  планиране  локације,  комплекси  и  
простори:  

· за саобраћај  и  саобраћајне  површине;  
· за  јавно  и  заштитно  зеленило.

У оквиру границе плана, земљиште које није планирано за јавне површине описане  у  
претходном  делу  текста  представља остало грађевинско земљиште. 

Планиране  површине  јавне  намене  намењене  заштитном  зеленилу  позициониране  су  у  
источној зони саобраћајног коридора.  

У наведеним зонама није дозвољена изградња.  
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Планиране  површине  јавне  намене  намењене  саобраћајницама  представљају  приступне 
саобраћајнице  и  формирају блоковску  структуру  прилагођену  типичним  целинама  намењеним 
радној зони и омогућавају им приступ на  јавни пут. 

Интерни саобраћај није у обухвату површина јавне намене.  

Простор који није у јавној намени адекватном организацијом простора даје се могућност крајње 
флексибилне организације и реализације, тј. основна карактеристика организације предметног простора 
је флексибилност и могућност прилагођавања захтевима тржишта уз поштовање принципа 
рационалности, приоритета и правилне прерасподеле капацитета. Све наведено, могуће је реализовати 
уз поштовање предложеног решења инфраструктурног опремања, као и поштовања високих еколошких 
стандарда.

Разграничење површина у јавној намени од осталог земљишта дефинисано је регулационом 
линијом саобраћајног коридора који се формира Законом прописаном процедуром израде Пројекта 
парцелације и препарцелације а у складу са рангом саобраћајнице. Планирани саобраћајни коридори ће 
бити димензионисани на основу утврђених урбанистичких параметара у складу са планом вишег реда ( 
ППО). Пројектом препарцелације биће обухваћене парцеле, односно делови парцела број 7698, 1827, 
1825 и 1831к.о. Дивош.

У регулацији саобраћајних коридора није дозвољена  изградња објеката, осим објеката урбане 
опреме  и објеката и мреже инфраструктуре.

4.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

4.2.1. Саобраћајне површине

Постојећа саобраћајница, пут ДивошРохаљ базе, општински пут бр. 6, се у листу непокретности 
води на парцели бр. 7698. Међутим, саобраћајница је делимично изграђена на парцели бр. 1831 која се 
води као пашњак. 

У плану је успостављен нови појас регулације који уважава постојећу трасу општинског  пута Л
6 . Планирана ширина регулационог појаса ове саобраћајнице је  минимум 15,0м.

У простору обухвата плана утврдиће се и нови појас регулације за постојеће некатегорисане 
путеве, минималне ширине појаса регулације 8м. Траса и ситуационо решење ових путева, поред тога 
што испуњава услов за приступ неопходним садржајима унутар обухвата плана треба да испуни и 
услове за несметано кретање ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара.

Ширина коловоза ове саобраћајнице је 6,0м са минималном ширином појаса регулације од 8м. 
Наведена саобраћајница дефинисана је карактеристичним теменим тачкама, од броја 1 до броја 11 као и 
одмерањем од планиране регулационе линије. 

4.2.2. Јавне зелене површине

Јавне зелене површине се формирају у коридосрима саобраћајница и урбанисзичкој зони Б 
заштитног зеленила. Јавне зелене површине остају у постојећем стању, спонтано формиране као 
комбинација врста специфичних за фрукогорси предео. 

4.2.3. Регулација и нивелација јавних површина

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

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде несметано функционисање саобраћаја, и да 
у простору коридора укључе поред саобраћајница, заштитно зеленило и инфраструктуру. 

Нивелационим планом дате су основне смернице нивелације, којих се при изради техничке 
документације треба начелно придржавати. Постојећи терен је у паду, усмерен од севера ка југу, на 
висини од 225280 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%. 

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 радне зоне 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.

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
односно израду техничке документације.

Висинска регулација је дефинисана висином објеката, односно соларних панела и условљена 
постојећом конфигурацијом терена који остаје не промењен.

Нивелација на осталом грађевинском земљишту

Нивелациja површина на осталом грађевинском земљишту остаје у затеченом стању. 
Површинске воде са  грађевинске парцеле одводиће се природним путем (јаруга). У зони планираног 
приступног пута нивелационо решење мора да се усклади са системом одвођења површинских вода са 
планираног коловоза. Нивелациони план на осталом грађевинском земљишту у смислу усмеравања 
површинских вода не сме да угрози планирани коловоз и доњи строј пута

У простору урбанситчке зоне А – соларног парка вршиће се минималне интервенције у 
простору: побијање носећих металних стубова за соларне панеле, изградња електроенергетских објеката 
и приступна саобраћајница до тих објеката само за потребе возила ЕД.

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката уколико испуњавају 
услове: 

· да се налазе на простору на којем је планирана изградња, 
· да имају  приступ на јавну  површину (пут). 

Грађевинска  парцела  дефинисана  је  регулационом  линијом  према  јавном  простору,  међним 
линијама према суседним парцелама и аналитичкогеодетским елементима преломних тачака. 
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Концептом уређења простора се тежило максималном могућем поштовању затеченог стања  
парцелације. 

Нове парцеле су формиране тако да дефинишу стварни коридор постојеће саобраћајнице 
ДивошРохаљ базе и приступни пут минималних димензија прописане условима противпожарне 
заштите, односно земљиште у јавној намени.

Елементима парцелације извршен је предлог парцелације и препарцелације на осталом 
земљишту у оквиру наведених урбанистичких зона А и Б,са циљем обезбеђења рационалне 
организације простора на комће бити могуће поставити оптималан број соларних панела како би се 
задовољила енергетски максимум до 1МW. Планирана парцела готово да задржава постојећи изглед са 
могућночћу адекватног приступа планираним електроенергетским објектима.

Границе између планираних грађевинских парцела на осталом земљишту и парцела на јавном 
земљишту не могу се мењати, осим у случају исправке границе парцела.  

Дозвољено  је  укрупњавање  и  дељење  катастарских  парцела  на  осталом  земљишту  по 
иницијативи корисника, а у складу са Правилима грађења овог Плана. За потребе укрупњавања и деобе 
катастарских парцела на осталом земљишту обавезна је израда урбанистичког пројекта, односно 
пројекта парцелације и препарцелације.

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И  КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Изградња објеката и постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу јавних путева, 
поред, испод и изнад истих могу се изводити у складу са одредбама Закона о јавним путевима, уз 
претходно прибављене услове и уз сагласност управљача над јавним путем.
Наведена изградња мора се усагласити са одредбама чланова 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Закона о јавним 
путевима („Сл. гласник РС”, бр.101/2005).

На подручју обухвата плана планирана је изградња само саобраћајне и електроенергетске 
инфраструктуре. За осталим инфраструктурним мрежама нема потребе за изградњом.

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојећи саобраћајни капацитети готово у потпуности испуњавају услове за реализацију 
планираних садржаја дефинисаних овим планом. Неопходно је утврдити нове појасеве регулација за 
постојећи општински пут и постојеће некатегорисане путеве.

Постојећу саобраћајну мрежу чине општински пут Л6: ДивошСтара Бингула и некатегорисани 
пут који се пружа западном страном обухвата плана, на правцу северјуг и други који се налази на 
јужној страни обухвата плана , на правцу истокзапад. 

Општински пут Л-6: Дивош-Стара Бингула

Поменути опшински пут Л6 омогућује добру саобраћајну повезаност са мрежом јавних путева 
већег значаја, и то, јужно преко Чалме, односно локалног пута Л3 повезан је са државним путем 2. реда 
број 117: државна граница са ХрватскомШид  Сремска Митровица – Рума – Пећинци – Бечмен 
Сурчин  и северно са локалним путем  Л1:Црвени чот – Ђипша.

Приступни пут

Планирани приступни пут лоциран је на западној страни обухвата плана и за исти је формирана 
минимална ширина појаса регулације од 8м. Наведени пут је саобраћајно повезан са опшинским путем 
број Л6, на северној и јужној страни обухвата плана. 
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6.3. Електроенергетска мрежа и постројења

У циљу прикључење планиране фотонапонске електране на електроенергетски систем на 
граници парцеле број 1825 к. о. Дивош, уз јавну површину, треба изградити нови грађевински објекат 
ТС за смештај новог 20 кВ расклопног постројења, мерне опреме и опреме за даљински надзор и 
комуникацију. 

У поменутом 20 кВ расклопном постројењу уградиће се расклопна опрема потребна за 
прикључење планиране електране на електроенергетски систем са обавезном уградњом једне мерне 
ћелије која ће бити опремњена мерним трансформаторима за мерење електричне енергије. Овом мерном 
ћелијом мериће се примопредаја електричне енергије између планиране фотонапонске електране и 
електроенергетског система.

Доводноодводне ћелије треба опремити троположајном склопком  растављачем и потребном 
опремом за даљински надзор и управљање.

Јавна расвета
За потребе осветљења овог простора потребно је изградити јавну расвету са сопственим извором 

енергије.

ТТ мрежа

За задовољење телекомуникационих потреба планирати полагање оптичког кабла од зграде 
Телекома у Дивошу до радне зоне Растик. На овај начин, то јест, полагањем оптичког кабла велике 
пропусне моћи, биће решени сви проблеми у вези комуникација, даљинског управљања   и надзора, 
интернета и друго.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

7.1. Евидентирани и заштићени објекти споменика културе

Културно наслеђе представља развојни ресурс који је потребно заштитити, уредити и користити 
на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета, у складу са европским 
стандардима заштите. 

У обухвату плана нема културних добара нити добара под  претходном заштитом. Простор у 
обухвату Плана није у зони заштићене околине манастирског комплекса. Постоји контакт зона 
заштићене околине манастира и зоне обухвата Плана у дужини од око 80м и то на удаљености од око 
250м од непокретног културног добра од изузетног значја  манастирске цркве.

На потесу Растик могући су налази вероватног насеља, које је могло бити ограђено, и припадало 
је позном бронзаном периоду.

У циљу остаривања планиране статегије  заштите и презентације културних вредности 
подручаја потребно је у контактној зони применити соларне панеле који не рефлектују светлост и 
угрожавају непокретно културно добро засенчавањем.
На простору према манастиру планирано је заштитно зеленило – источно од саобраћајног коридора.

Услови заштите археолошког наслеђа прописују обавезу археолошкок надзора стручне службе 
код земљаних радова, пријаву налаза и обуставу радова у том случају и обезбеди средства за 
истраживање уколико дође до налаза. Инвеститор је дужан да пре почетка земљаних радова, радове 
пријави надлежној служби.
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7.2. Евидентирани и заштићени објекти природе и амбијенталних вредности

Простор обухвата плана се налази у заштитној зони Националног парка “Фрушка Гора” на 
територији Града Сремска Митровица. У заштитној зони  су прописана намена простора као и правила 
заштите, уређења и коришћења простора и налазе се одређена подручја предвиђена за заштиту 
природних вредности (потенцијална природна добра).

Простор у обухвату Плана се у подручјима од међународног значаја за очување биолошке 
разноврсности налази подручје од међународног значаја за биљке (IPA – Important Planet Area) и од 
међународног значаја за птице (IBA  Important Bird Area).

У обухвату Плана налази се станиште строго заштићених врста од националног значаја под 
називом ''Пашњак Растик код Дивоша'' (СМИ 17).

Ради очувања функционисања еколошки значајног подручја (степско станиште) на парцелама 
број 1826 јаруга, 1827 и 1830 к.о. Дивош забрањено је постављање соларних панела.

На укупном простору обухвата пашњаци остају као основна намена а на њима се постављају 
монтажнодемонтажни соларни панели (привремено).

Простор се мора заштитити од светлосног загађења, буке и вибрације.
Ограда око комплекса мора обезбедити кретање ситних животиња, обезбеђењем пропуста. 

Препоручује се примена вертикалних елемената са најмањим растојањем од 15цм, бар до 5,0м висине 
од површине земље.

Комплекс  соларног парка мора бити травната површина, која се коси на 10цм висине стрњике.
Трава пре кошења мора бити минимално 2530цм. Није дозвољена  употреба хербицида.
Преко  станишта СИ17 није дозвољена изграња приступне саобраћајнице.

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине обезбедиће се елиминисање негативних дејстава или свођење 
негативних дејстава на минималне утицаје, а што се постиже применом позитивних законских прописа, 
норми и техничких услова у пројектовању и изградњи.

Мере за заштиту животне средине обухватају активности на заштити околине од негативног 
дејства природних фактора и негативног случајног и намерног дејства људског фактора.

Заштита, уређење и развој предела - подразумева очување изворних одлика, идентитета и 
диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности.У складу са Европском 
конвенцијом о пределу заштиту је потребно спроводити кроз: заштиту свих заступљених типова 
предела, кроз очување и одржавање значајних или карактеристичних обележја предела која су 
проистекла из природне конфигурације, или људске активности; управљање пределима кроз поступке 
којима се, из перспективе одрживог развоја, обезбеђује редовно одржавање предела; стварање услова за 
спровођење предеоне политике (општих принципа, стратегија и смерница, дефинисаних од стране 
надлежних органа), која омогућава предузимање одређених мера у циљу заштите, управљања и 
планирања предела.

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА 
И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и организација простора 
од интереса за одбрану земље – концепција заштите простора од елементарних непогода и 
технолошких удеса, базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и 
створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим појавама. У 
зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење простора за потребе одбране, 
подразумева примену одговарајућих просторних и урбанистичких мера.
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10. 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  рбије до 2015. 
године, као и у 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 

Енергетска ефикасности, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног земљишта у 
урбане радне комплекса за гринфилд инветсиције, у овом случају фотонапонске електране – соларног 
парка, сама намена је у функцији производње енергије из обновљивих извора енергије.

11. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА  И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Комунално опремање предметне локације подразумева изградњу приступног пута у дужини око 
670 метара. Процена је да ће за изградњу комплетне саобраћајнице бити неопходно око 18 милиона 
динара.Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из средстава остварених у 
складу са одредбама члановима 92. 93. 94. 95. 96. и 97. Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник 
РС", 72/09, 81/09,64/10) и Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник 
РС", 24/11).

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И  ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Саобраћајни прикључак до радне зоне – фотонапонске електране планира се непосредно на 
планирану јавну саобраћајницу. Саобраћајни прикључак и колски прилаз радне зоне мора се 
ситуационо и нивелационо ускладити са положајем планиране јавне саобраћајнице. 

Услови за изградњу саобраћајних површина

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
· колскопешачки прилаз до парцеле радне зоне, односно ситуациони и нивелациони приказ 

саобраћајне  повезаности комплекса са јавним саобраћајницама, 
· саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
· саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.

Саобраћајне површине морају бити испројектоване на начин да се испуњавају сви услови везани 
за кретање и мировање задатог меродавног возила (возило електродистрибуције, ватрогасно возило).

Потребе за паркирањем / гаражирањем на сопственој парцели нису исказане и нису предвиђене 
концептом плана.

1.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1.2.1. Правила градње електроенергртских објеката и јавне расвете

Услови за изградњу Трафостанице 20/0,4кВ
- ТС градити као МБТС или зидану ТС. Минимална удаљеност  енергетског трансформатора од 
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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 20/0,4kV.
- Локација ТС мора бити у центру потрошње, односно што ближе тежишту оптерећења ;
- Прикључни водови треба да буду што краћи, а расплет водова  што једноставнији;
- обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут – чврста подлога);
- ТС мора имати што мањи утицај на животну средину ( бука).

Услови за подземну ел.мрежу
- дубина рова за полагање електрокаблова  је минимално 0.70m, односно 0.90m за каблове 20kV;
- ел.мрежу полагати на милималном растојању од 0.5m од темеља објеката и 1.0m од коловоза; по 

могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
- укрштање ел.кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем кабловског вода 

у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор у 
циљу лакшег одржавања вода. Дубина између  горње ивице кабловске канализације и површине 
пута  је минимално 0.80m;

- међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног 
оптерећења, а минимално растојање је 0.07m код паралелног вођења и минимално 0.2m код 
укрштања. Обезбедити кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења 
тако и код укрштања;

- код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 0.50m за 
каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 35kV.

- Растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима несме бити мање од 0.50m; 
укрштање са телекомуникационим каблом у насељу  је под минималним углом од 30о по 
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.
- 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.

Јавну расвету напајати из сопствених изворе енергије и изградити према властитим потребама.

1.2.2. Правила градње телекомуникационих  објеката

- 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 
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бити 900,
- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV минимално 

одстојање мора бити 0,50m,
- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално одстојање 

мора бити 1,0m,
- код укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање је 0,50m изнад; 

угао укрштања у насељу мора бити што ближи 900 а минимално 300, а ван насеља минимално 450; 
у случају да не могу да се задовоље ови услови телекомуникациони кабл се провлачи кроз 
заштитну цев са размаком не мањим од 0,300,

- код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом минимално 
растојање мора бити 1,0m, а код укрштања  минимално растојање је 0,50m а угао укрштања што 
ближи 900,

- ТТ каблове који служе искључиво електродистрибуцији водити у истом рову на растојању који се 
прорачуном покаже задовољавајућим али не мањим од 0,20m.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а односе 
се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање 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.

Општа правила за изградњу објеката 

Општим правилима изградње дефинишу се основни урбанистички праметри којима су 
исказане максималне могућности изградње.  

Степен  заузетости  парцеле  представља  однос  површине  под  објектима  у  односу  на  
површину парцеле  и исказује  се  процентуално. Под  површином  под  објектима  подразумева се 
збир површина бруто исказане површине габарита објеката на парцели. 

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

2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА

У обухвату Плана дозвољена је 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.
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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 степском станишту - пашњаку. 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 баштине  
уопште.

3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Регуалциона линија радне зоне – соларног парка се поклапа са границом новоформиране 
парцеле.

Положај објеката – соларних панела у односу на регулациону линију, односно грађевинска 
линија је на минимално 5,0м од регулационе лније.

4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ 

Градња објеката ( 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.

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

У зависности од специфичне намне комплекса и намене објеката – соларни панели, произилази 
и њихова висина која је задата технолошким поступком и техничког решења постављања панела.

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

Дозвољено је постављње соларних панела на парцели и  изградња других објеката на парцели 
који су у функцији техничкотехнолошког поступка комплекаса и основне намне порстора.

Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је
саграђен главни објекат (оставе, цистерне за воду и сл.) и организују се у простору који је оријентисан 
ка приступној саобраћајници.

Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2.2 м. Ограда на регулационој линији мора бити 

транспарентна и да обезбеди пролаз за ситне животиње до величине степског твора. 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
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7. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

Паркирање се планира на парцели.
Паркирање корисника и ЕД треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде 

добро приступачно са западне стране комплекса уз приступу саобраћајницу. 

8. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

Овај  План  детаљне  регулације  представља  правни  и  урбанистички  основ  за  израду 
пројеката парцелације и препарцелације и издавање информација о локацији и локацијске дозволе, у 
складу са Законом  о  планирању  и  изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2010. 64/2010. одлука 
УС и 24/2011.) и Правилником о садржини , начину и поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'', бр.69/2010. и 16/2011.) и Правилником о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (''Службени гласник РС'', бр. 51/2011.).

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

· Формирање стварног инфратсуктурног, односно саобраћајног коридора пута ДивошРохаљ базе, 
деонице пута која је у обухвату плана;

· Формирање инфраструктурног коридора приступне саобраћајнице;

· Формирање радног комплекса фотонапонске електране  соларног парка, и 

· Урбанистичке целине Б – зоне заштитног зеленила.

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

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

Информација о локацији се издаје за:

§ појединачну  парцелу за градњу објеката,

§ појединачну деоницу  саобраћајнице, односно  дела  мреже  инфраструктуре . 

Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планиране Пројекте  потенцијалне изворе 
загађивања  воде,  ваздуха, земљишта,  генераторе  отпада,  буке,  опасних  материја  и  могућих 
конфликата у простору према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката  за  које се може  захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС″ 
бр. 84/2005). 

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, сходно захтевима технолошких 
процеса.
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106.

гласник РС", број 72/2009 и 81/2009 –
исправка и 64/2010 –УС, 24/2011 и 121/2012 ) 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 одржаноj 
30.04.2013. године донела је

О Д Л У К У
О ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ НАСЕЉСКОГ 
ГРОБЉА У НОЋАЈУ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације новог насељског гробља у Ноћају (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

1) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗВОДА ИЗ  
КОНЦЕПТА ПЛАНА 

II ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 

ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И 
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

2.1ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ
2.2КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
3. БИЛАНС ПОВРШИНА

1.1 Биланс површина планираних намена и 
капацитет гробља

1.2 Капацитет гробља
4. РЕГУЛАЦИЈА НИВЕЛАЦИЈА И 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
1.2 ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

3. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
ЈАВНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.2 Водопривредна инфраструктура

3.2.1 Водовод
3.2.2 Канализација
3.2.3 Водопривреда

3.3 Електроенергетска мрежа и постројења
3.4 ТТ мрежа постојећа и планирана
3.5 Зелене површине
4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
7.1.Заштита непокретних културних 
добара

4.2 Заштита природних добара
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА

7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
8. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

9. ЕКОНОМСКА  АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

II ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПОВРШИНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕ

1.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б: РАДНА 
ЗОНА КОМПАКТИБИЛНА ОСНОВНОЈ 
НАМЕНИ

1.3. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И 
ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

1.3.1. Саобраћајна инфраструктура
1.3.2. Водопривредна инфраструктура
1.3.3. Електроенергетска инфраструктура
1.3.4. Термоенергетска инфраструктура
1.3.5. Зелене површине

2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А: 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПОВРШИНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕ

2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б: РАДНА 
ЗОНА КОНПАКТИБИЛНА ОСНОВНОЈ 
НАМЕНИ
2.1.2.ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА 
КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА
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2.1.3.УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

4. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ 
И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ

7. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА 
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ООБАВЕЗНО 
РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

9. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

9.1. Смернице за спровођење плана
9.2. Предлог идејног решења планиране 

капеле

Графички део садржи:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРНОГ БЛОКА У 

ОКРУЖЕЊУ
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА У 

ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И 

САОБРАЋАЈА
3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ТЕРЕНУ

4. ПОСТОЈЕЋА И ПЛАНИРАНА МРЕЖА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5. ДЕТАЉ ГРОБЉА

Члан 3.

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

Све примерке Плана детаљне регулације 
у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица“  као 

обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
председник Скупштине Града.

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

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине Града.

Два примерка донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику чувају се у Градском органу управе 
надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику чува се у 
Покрајинском секретаријату  надлежном за 
послове урбанизм.

Један примерак донетог  Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику доставља се 
Републичком геодетском заводу ради 
формирања Централног регистра планских 
докумената.

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: 35046/2013 I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НОВОГ НАСЕЉСКОГ ГРОБЉА У НОЋАЈУ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У В О Д

У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009. 64/2010. 
одлука УС и 24/2011. и 121/2012.) члан 48, по објављивању Одлуке о изради планског документа (''Сл. 
лист Града Сремска Митровица'', бр.7/2010.),обрађивач плана ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица приступила је изради Концепта плана детаљне регулације новог насељског гробља у Ноћају
(у даљем текту : ПДР гробља у Ноћају), а у свему у складу са Правилником о садржини , начину и 
поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.69/2010. и 16/2011.) и Правилником о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени гласник РС'', бр. 51/2011.)

План детаљне регулације новог насељског гробља у Ноћају, сходно чл.27 Закона, се доноси 
у овом случају за подручје за које је обавеза његове израде одређена претходно донетим планом, 
односно ППО Сремска Митровица до 2028. године.

ПДР насељског гробља у Ноћају израђује се пре свега на основу исказаних потреба Града 
Сремска Митровица, односно насеља Ноћај и обавезе проистекле из спровођења одредаба ППО 
Сремска Митровица (''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.9/2009.).

Разлог за израду овог плана је решавање комуналног проблема – сахрањивања у насељеном 
месту Ноћај и изградње гробљанске капеле, односно осавремењавање начина сахрањивања у складу са 
верским и обичајним навикама становништва мачванског насеља Ноћај.

Гробље у Ноћају, по својој функцији и намени, спада у комуналне објекте, те тако и у неопходну 
инфраструктуру за функционисање једног насељеног места. Поред планираног комплекса гробља, 
планира се радна зона између планираног гробља и постојећег грађевинског подручја насеља Ноћај, са 
делатностима компатибилних основној комуналној намени.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗВОДА ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ЗАКЉУЧАК

Простор у обухвату плана од око 4,0ha је неизграђен и чини га пољопривредно земљиште, 
углавном оранице. 

Простор обухвата у свом западном и јужном делу обухвата делове  некатегорисаних  путева који 
обезбеђују комуникацију насеља и северног дела атара Ноћаја.
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Постојеће површине у јавној намени заузимају 17,3% укупне површине, а планираним 
интервенцијама у простору тај проценат се повећава на око 50%.

На простору обухвата плана не постоје изграђени објекти, а планира се изградња комуналних 
објеката : гробља као целине ( гробна поља, капела и остали садржаји) и планирани објекти, радни, 
производни, услужни, који су компатибилни основној намени плана. Планирана је и изградња свих 
инфраструктурних садржаја еопходни за функционосање планираних садржаја у обухвату плана. 

Предлогом поделе простора обухвата плана одређене су две урбанистичке целине. Планирана 
урбанистичка  целина А обухвата простор пре свега намењен изградњи новог насељског гробља. 
Урбанистичка целина А је подељена на два блока од којих је Блок А1 предвиђен за формирање 
комплекса новог гробља – прве фазе, а Блок А2 за формирање друге фазе изградње насељског гробља. 
Ова урбанистичка целина заузима највећи део простора обухвата. 

Предлогом поделе простора обухвата плана одређене су две урбанистичке целине:

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А - комуналне делатности

У урбанистичкој целини А простор је пре свега намењен изградњи новог насељског гробља. 
Урбанистичка целина целина А је подељена на два блока. Блок А1 је предвиђен за формирање 
комплекса новог гробља – прве фазе, а блок А2 за формирање друге фазе насељског гробља. Ова 
урбанистичка целина заузима највећи део простора обухвата. 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б – радна зна у атару

У урбанистичкој целини Б простор је намењен формирању радних комплекса и изградњи 
објеката компатибилних основној намени простора у обухвату плана  новог насељског гробља. 

Програмски елементи плана су утврђени на основу демографских пројекција о броју и старосној 
структури становништва као основним елементима за димензионисање комплекса гробља  односно 
простора за сахрањивање. 

Поређењем релевантних статистичких података и података о броју умрлих у току једне године 
утврђено је де је потенцијал планираног простора за проширење гробља већи но што су потребе.

На простору јединственог комплекса гробља, с озиром на планирани период коришћења и 
савремени приступ овој проблематици предвидети поред простора за уобичајени начин сахрањивања 
(гробна места и породичне гробнице ) и простор за гробна поља специјалне намене – розаријуме, 
озаријуме колумбаријуме, алеја урни, дечије гробље, гробље специјалних случајева. У простору 
пратећих садржаја предвидети : продају цвећа и свећа, радинице и оставе за алат, санитарни чвор, место 
за одлагање отпадака од уређења гробља.

Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су:
· Природни услови   квалитетно пољопривредно земљиште,
· Створени услови – ангажовање и опремање земљишта,
· Социолошки услови  односно навика традиционалног сахрањивања.

Простор у обухвату плана је зона нових захтева за променама статуса и намена земљишта. 
Пољопривредно земљиште се мења у грађевинско, оранице у комуналнорадне делатности.

Основни програмски елементи у обухвату плана су :

· комунална зона – блокови који ће се задржати као јединствене површине ( прва и друга фаза 
реализације новог гробља) а основна намена је сахрањивање,
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· радна зона – блокови који ће се задржати као јединствене површине или ће се препарцелацијом 
формирати више  мањих подблокова у складу са потребама потенцијалног инвеститора, 
наменом, планираним капацитетима, техничко технолошким поступком са наменом која неће 
бити у супротности са основном наменом у обухвату плана, као ни са блиским стамбеним 
површинама у грађевинском подручју и које неће имати штетан утицај на животну средину, 

· коридор саобраћајнеице са простором за изградњу све неопходне инфраструктуре,
· зеленило унутар комплекса и заштитно зеченило на површинама у јавној намени, и
· зоне постојећих мелиоративних канала.

Реализација уређења простора могућа је фазно на основу стварних потреба, финансијских могућности и 
по функционалнограђевинским целинама. Простор урбанистичке целине А блок А1 је приоритени 
простор приликом израде овог плана.

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Простор обухвата плана налази се ван насељеног места Ноћај, северно од насеаља на потесу 
Вртлог у продежетку насељске улице Саве Сретеновића.

Окружење простора обухвата је пољопривредно земљиште оранице.

Климатске карактеристике  преко својих микроклиматских показатеља опредељују овај
простора као простор са  специфичностима мачванског дела територије Града Сремска Митровица, као 
нешто влажнији тип умереноконтиненталне климе. Просечна количина падавина  је 650мм. Најчешћи 
ветар је кошава.

Земљиште у обухвату плана је са релативно равним тереном, са благим нагибом ка 
североистоку. Коте терена су од 80.90мнв до 79.65мнв.

Педолошка формација затупљена у простору обухвата је чернозем деградирани. У доњим 
слојевима се налазе прашинасте глине а даља истраживања нису вршена.

Ниво подземних вода на овом подручју варира од 2.0м до 3.0м од површине терена и у 
директној је вези са водостајем реке Саве, али нека посебна истраживања и мерења нису вршена.

Према сеизмичкој реонизацији простор спада у 7о релативно јаких (могућих) потреса према 
МЦС скали са коефицијентом сеизмичности Кс=0,025.

2.1. Грађевинско подручје

Планирано ново гробље налази се ван грађевинског подручја насеља Ноћај. У обухвату плана 
налази се 4 парцеле : 2291, 2292, 2601, 2602, делови некатегорисаних путева –парцеле бр. 5113/1, 5113/2 
и 5131 и мелиоративни канал – парцела бр. 4982. Обухватају простор око 4,30ха.

2.2. Намена површина

Простор обухвата плана заузима површини од око 4ха.

Простор је неизграђен и чини га пољопривредно земљиште, углавном оранице, с тим што је 
парцеле бр. 2292 Комесационим елаборатом опредељељена за гробље. У постојећем стању она се 
користи као ливада и ограђена је жичаном мрежом – оградом.
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Простор обухвата у свом западном и јужном делу обухвата делове  некатегорисаних  путева који 
обезбеђују комуникацију насеља и северног дела атара Ноћаја.

ПОСТОЈЕЋА

НАМЕНА ПРОСТОРА

ПОВРШИНА ХА ПРОЦЕНАТ %

ПОЉПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 3,64 83
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И 

КАНАЛИ
0,57 17

УКУПНО 4,31 100

На северу и истоку простор обухвата плана се наслања на мелиоративне канале ''Новакуша'' и 
''Криваја 1'' који су у мелиоративном подручју ''Засавичког слива''. Канали се одржавају и у функцији су.

2.3. Објекти и површине јавне намене

Објекти и површине у јавној намени су делови некатегорисаних путева и канал, односно путно и 
каналско земљиште. Површина земљишта у јавној намени је 0,59ха.

ЈАВНА НАМЕНА ПОВРШИНА ХА ПРОЦЕНАТ %
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И 

КАНАЛИ
0,57 17,38

ОСТАЛА НАМЕНА
ПОЉПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 3,64 82,61

УКУПНО 4,31 100

2.4. Врста изградње

На простору обухвата плана не постоје изграђени објекти, осим лаке транспарентне жичане 
ограде на парцели бр. 2292 планираној за формирање комплекса новог гробља.

Постојећи некатегорисани путеви су са пошљунченом подлогом, без савремене коловозне 
конструкције.

2.5. Трасе, коридори и регулација саобраћајница

Постојећи некатегорисани пут, са пошљунченом подлогом је наставак саобраћајнице са 
савременом коловозном конструкцијом у улици Саве Сретеновића. Коридор некатегорисаног пута је 
око 7,0м. Бочни делови некатегорисаних путева у обухвату плана су атарски путеви са коридором око 
5м.

2.6. Привредни и други објекти

У обухвату плана нема ни привредних ни других објеката.

2.7. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре

У обухвату плана, осим некатегорисаних путева и мелиоративних канала нема друге мреже 
инфраструктуре.

2.8. Јавно и друго зеленило

У простору обухвата плана не постоји јавно зеленило.



Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 30.04.2013.

42

II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Граница планског подручја полази из тачке 1. која се налази на северозападној тачки парцеле бр. 
5113/1 и из ње полази на исток северном страном те парцеле (пута) и северном страном парцеле бр. 
2291 до тачке 2. Из тачке 2, из северне тачке парцеле бр. 2291 и њеном североисточном страном, 
севроисточном страном парцеле 5113/2 ( улив канала )и долазиу тачку 3. Из тачке 3. граница иде 
јигоисточном страном канала 5113/2 до тачке 4. па наставља страном канала до тачке 5. у југоисточној 
тачки парцеле 2292 и некатегорисаног пута 5119, сече пут под углом тако да граница долази у 
северозападну тачку парцеле бр.2603/1 и тачку 7. Из тачке 7. граница скреће на југ пратећи источну 
страну парцеле бр.2602 до тачке 8 у југоисточној тачки те парцеле на путу бр. 5131 сече пут и канал 
4982 под углом тако да долази у североисточну тачку парцеле бр. 2601 и тачку 9. Из тачке 9. граница 
иде на југ источном страном парцеле бр. 2601 до тачке 10. Из тачке 10. граница скреће на запад  њеном 
јужном страном и јужном страном парцеле  канала 4982 и пута 5113/1 и тачке 11. Из тачке 11. граница 
иде на север западном страном пута до тачке 1. затварајући прелиминарну границу обухвата плана.

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Простор обухвата плана подељен је на две основне функционалне целине према начину 
коришћења : 

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Концепцијом уређења гробља планирани су сви садржаји гробља и њихова организација 
као јединственог савременог комуналног комплекса, а у складу са обичајима и социологијом 
живљења на просторима сверне Мачве.

Сахрањивање умрлих,  одржавање и уређење гробља врши се на начин утврђен прописом 
скупштине града, донетим у складу са начелима Закона о сахрањивању и другим прописима који се 
односе на сахрањивање и гробља.

Сахрањивање умрлих може се вршити само на гробљу.

Ван гробља се може извршити покопавање само у случајевима предвиђеним посебним законом 
или на закону заснованом одлуком скупштине општине.

Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима, а на начин који 
одговара пијетету према умрлом, достојанству места на којем он почива и уз поштовање осећања 
сродника умрлог и других особа које су биле блиске са умрлим.

Под сахрањивањем, у смислу овог закона, сматра се покопавање посмртних остатака умрлог, 
односно спаљивање посмртних остатака и остављање пепела на одређена места и друге радње које се у 
том циљу предузимају.

Гробљем се, сматра земљиште које је овим урбанистичким планом одређено за сахрањивање 
умрлих.

Гробље мора имати просторију која служи за чување посмртних остатака умрлог до 
сахрањивања и испраћаја посмртних остатака (у даљем тексту: капела или мртвачница).
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· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б  РАДНА ЗОНА У АТАРУ

Концепцијом уређења радне зоне планирани су компатибилни садржаји основној 
комуналној намени како би се употпунио простор планираног гробља.

2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 

2.1.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

Основна намена  урбанистичке целине А је комунална делатност, односно  сахрањивање и 
пружање осталих услуга уз сахрањивање. 

Урбанистичка целина А је подељена  на два блока: 

· БЛОК А1 - ПЛАНИРАНО  ГРОБЉЕ I ФАЗА

У простору  БЛОКА А1 планирана је  изградња I фазе гробља са свим неопходним садржајима. 
На простору од ...ха планирана је изграња 4 гробна поља са ортогоналним распоредом гробних места. У 
Блоку А1 планирано је обезбеђење простора за укупно 562 гробних места. 

Уз источне стране приступне стазе гробних поља 3. и 4. планирана је изградња колумбаријума.
Зелене површине су планиране као заштитно зеленило (око Блока А1 ) и партерно зеленило као 
саставни део гробних поља.

На перосталом простору планирана је изградња пешачких комуникација – стаза различитих 
нивоа и димензија.

Комеморативном стазом приступа се од главне капије до комеморативног платоа и планиране 
капеле са надстрешницом  површине максимално 100м2. Комеморативни плато и капела чине 
јединствено техничко и архитектонско решење са неопходним садржајима (чесма за ритуално прање 
руку, клупе, скулптуре, канделабри и сл.).

Капела се планира са два места за покојнике, простор за свештеника и запослене  на гробљу, 
остава за алат и санитарни чвор. Капела је планирана са комплетном инфраструктуром (осветљење, 
грејањехлађење и остало) са могућношћу коришћења необновљивих извора енергије (соларни панели 
на крову капеле) у циљу енергетске ефикасности.

· БЛОК А2 – ПЛАНИРАНО  ГРОБЉЕ II ФАЗА

У простору  БЛОКА А2 планирана је  изградња II фазе гробља са свим неопходним садржајима. 
На простору од 138ха планирана је изграња још 8 гробних поља са ортогоналним распоредом гробних 
места. У Блоку А2 планирано је обезбеђење простора за укупно 943 гробна места.

2.1.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б
РАДНУ ЗОНА У АТАРУ

Основна намена  урбанистичке ЦЕЛИНЕ Б је радна зона у атару. У целини Б планиране су
делатности компатибилне основној комуналној делатности-сахрањивању и подељена је на два 
блока: 
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· БЛОК Б1 – рад и производња

У радној зони Б1 планирани су радни и производни комплекси за производњуизраду производа 
у функцији комуналне делатности – сахрањивања, као што су каменорезачке радионице, радионице за 
израду погребне опреме са продајом, производња и продаја садног материјала и слично, производња и 
продаја металних предмета за уређење гробља.

· БЛОК Б2 – услуге и трговина и занатска производња

У радној зони Б2 планирани су услужни комплекси за пружање услуга у функцији комуналних 
делатностисахрањивања, као што су угоститељски објекат за потребе обележавања ( у ритуалном 
смислу ) сахрана, помена и сл. У овом блоку Б2 планирани су и трговински комплекси за производњу и 
продају цвећа и свећа, шибица, опреме за сахране и сл.

2.1.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Планирано ново гробље и радна зона налазе се ван грађевинског подручја насеља Ноћај . У 
обухвату плана налази се  парцеле : 2291, 2292, 2601, 2602, делови некатегорисаних путева –парцеле бр. 
5113/1, 5113/2 и 5131 и мелиоративни канал – парцела бр. 4982. Обухватају простор од 4,31ха.

Бр.
Број 

парцеле 
к.о.Ноћај

Потес
Начин 

коришћења

површин
а

м2
Врста земљишта

корисник
власник

1. 2291 ВРТЛОГ
њива

3 и 4 класа
13737 пољопривредно

Вученовић 
Славица, Ноћај

2. 2292 ВРТЛОГ гробље 9000 остало земљиште
МЗ НОЋАЈ 

Ноћај

3. 2602 ВРТЛОГ
њива

3 класа
8222 пољопривредно

Сретеновић 
Милутин, 

Ноћај

4. 2601 ВРТЛОГ
њива

4 класа
6387 пољопривредно

Гаџурић 
Верица, Ноћај

5. 5113/1 ВРТЛОГ
некатегориса

ни пут део
3867 остало земљиште

Град Сремска 
Митровица

6. 5113/2 ВРТЛОГ
некатегориса

ни пут део
230 остало земљиште

Град Сремска 
Митровица

7. 5131 ВРТЛОГ
некатегориса

ни пут

8. 4982 ВРТЛОГ канал 13370 остало земљиште
ЈВП 

ВОДЕВОЈВОД
ИНЕ Нови Сад

Табела 2. : Евиденција парцела

У простору обухвата плана парцеле број 2291, 2292 и делови некатегорисаних путева и канали 
су планиране као земљиште у јавној намени. Остали простор, простор радне зоне је земљиште у осталој 
намени.

2.2. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Циљ уређења и изграње простора у обухвату плана је превасходно формирање комплекса новог 
гробља у Ноћају за решавање комуналних потреба, односно потреба сахрањивања у насељу Ноћај, као и 
опремање простора обухвата плана неопходном инфраструктуром и остваривање услова заштите 
животне средине. Поред формирања и опремања простора комплакса новог гробља, дефинише се и 
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простор радне зоне у атару како би се рационалније искористио простор између планираног комплекса 
гробља и грађевинског подручја насеља, односно планирана инфраструктура која ће се градити за 
потребе гробља ( приступна саобраћајница, нн електомрежа и др.). Планиране делатности у радној зони 
су компатибилне основној комуналној намени – сахрањивање.

Концепција развоја планског подручја дефинисан је ППО Сремска Митровица  (9/2009.) као 
обавеза формирања новог комплекса насељског гробља, с обзиром да је постојећи комплекс гробља, 
унутар насеља попуњен и одавно превазишао просторни капацитет.

На основу анализе урбанистичке документације из претходног периода (урбанистички пројекат 
новог сеоског гробља у Ноћају, 2002. године), основних циљева уређења и грађења, програмских 
елемената плана и анализе постојећег стања одређен је одговарајући тип и карактер гробља, 
комбинација геометријскоархитектонског компоновања гробних поља и пејсажног уређења преосталих 
површина, с обзиром на савремене трендове. На такав начин се рационално користи простор и добија 
свечани карактер.

Програмски елементи плана су утврђени на основу демографских пројекција о броју и старосној 
структури становништва као основним елементима за димензионисање комплекса гробља  односно 
простора за сахрањивање. 
Поређењем релевантних статистичких података и података о броју умрлих у току једне године утврђено 
је де је потенцијал планираног простора за проширење гробља већи но што су потребе.

Насеље броји око 1870 становника (Прелиминарни Попис становништва и домаћинстава и 
станова Р СрбијеПрви резултати 2011.). Планираном пројекцијом становништва по старости, по 
константној варијанти,  броја становника у временском хоризонту до 2021. карактерише стагнацију са 
мањим падом, на око 1700. Број умрлих у току године ( посматрани период од 2001. – 2009.) је просечно 
34 умрлих.

Прорачун на основу важећих норматива за планирано проширење гробља период коришћења је 
за прву фазу око 15 година а са другом фазом још око 40 година.

На простору јединственог комплекса гробља, с озиром на планирани период коришћења и 
савремени приступ овој проблематици предвидети поред простора за уобичајени начин сахрањивања 
(гробна места и породичне гробнице ) и простор за гробна поља специјалне намене – розаријуме, 
озаријуме колумбаријуме, алеја урни, дечије гробље, гробље специјалних случајева. У простору 
пратећих садржаја предвидети : продају цвећа и свећа, радинице и оставе за алат, санитарни чвор, место 
за одлагање отпадака од уређења гробља.

Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су:
· Природни услови   квалитетно пољопривредно земљиште,
· Створени услови – ангажовање и опремање земљишта,
· Социолошки услови  односно навика традиционалног сахрањивања.

Са планираног приступног пута – наставка постојеће улице обезбедиће се приступ планираном 
гробљу, и појединачни приступи планираним комплексима у радној зони.

Простор у обухвату плана је зона нових захтева за променама статуса и намена земљишта. 
Пољопривредно земљиште се мења у грађевинско, оранице у комуналнорадне делатности.

Основни програмски елементи у обухвату плана су :

· комунална зона – блокови који ће се задржати као јединствене површине ( прва и друга фаза 
реализације новог гробља), а основна намена је сахрањивање,

· радна зона – блокови који ће се задржати као јединствене површине или ће се препарцелацијом 
формирати више  мањих подблокова у складу са потребама потенцијалног инвеститора, 
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наменом, планираним капацитетима, техничко технолошким поступком са наменом која неће 
бити у супротности са основном наменом у обухвату плана, као ни са блиским стамбеним 
површинама у грађевинском подручју и које неће имати штетан утицај на животну средину, 

· коридор саобраћајнеице са простором за изградњу све неопходне инфраструктуре,
· зеленило унутар комплекса и заштитно зеленило на површинама у јавној намени, и
· зоне постојећих мелиоративних канала.

Реализација уређења простора могућа је фазно на основу стварних потреба, финансијских 
могућности и по функционалнограђевинским целинама. Простор урбанистичке целине А блок А1 је 
приоритени простор приликом израде овог плана.

Концептом уређења гробља планирано је да гробна поља буду раздвојена стазама, одмориштима 
и зеленим површинама у којима се налазе платои за одмор који морају бити адекватно уређени: 
поплочани, озелењени, опремљени чесмама или фонтанама и  урбаним мобилијаром (клупе, канте за 
смеће, обележја гробних поља и сл.).

Приступ гробљу – I фаза је са планиране саобраћајнице. Од улаза, где је планирана капија,  
изградиће се комеморативна стаза ка планираној капели на комеморативном платоу, који као целина 
представљају централну зону гробља. У оквиру ове зоне се планирају следећи садржаји:

§ капела са :
o мртвачницом  са  два  одељења,  
o хладњача, 
o опроштајна дворана (сала за комеморацију и опела) и 
o пратећи садржаји (сала за даће, кафекухиња, санитарни чвор итд.);
o канцеларија за управу и пружање услуга странкама, просторије за свештена лица, 

продавница цвећа, свећа, простор тоалета  и слично;

У оквиру утврђене зоне изградње, садржаји ће бити организовани у  једном  објекту  површине  
око 100 m2, чија висинска регулације  спратност је приземље  П. 

Главна оријентација централног објекта је према опроштајном  комеморативном тргу  западу,  
где  је обавезно постављање  трема. Површина опроштајног  трга износи око 100 m2.

Трг мора бити адекватно уређен  декоративне  партерне  обраде,  са  наткривеним  тремом 
(надстрешницом)  и  клупама  за  седење.  Партерно уређење  прати  и  одговарајући  вид  
хортикултурног уређења  озелењавања.

Од капеле комеморативна стаза се наставља до простора планираног озаријума.

Од капеле, северно и јужно планирана је комеморативна стаза, тако да сви краци комеморативне 
стазе формирају крст. 

Преостали простор уређује се као гробна поља. Гробна поља првог низа, обострано, уз 
комеморативну стазу планирати за породичне гробнице. Остали низови планирани су као псеудогробна 
места.

Уз завршну стазу у источном делу гробља планира се колумбаријум који би са планираним 
заштитним зеленилом чинио визуелни нагласак завршетка гробља.

У северном краку планирана саобраћајница наставиће се у другој фази изградње гробља као 
основа параволинијске ортогоналне шеме уређења простора. У завршној фази реализације, обе фазе 
гробља чиниле би јединствену целини насељског гробља у Ноћају.
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Планирана радна зона, са два блока, планира се као два јединствена комплекса или као више 
мањих радних појединачних комплекса. Радне зоне поред простора за изградњу планираних радних, 
услушних и других наменом простора дефинисаних објеката и манипулативних површина морају имати 
уређено зеленило са нагласком на улазни део комплекса, односно део према фронту парцеле. Зелене 
површине радних комплекса преме проступној саобраћајници гробљу имају улогу у естетском нагласку 
приступне саобраћајнице. Приступ сваком појединачном радном или услужном комплексу је са 
планиране приступне саобраћанице гробљу.

3. БИЛАНС ПОВРШИНА

3.1. Биланс површина планираних намена и капацитет гробља

Претежна планирана намена простора у обухвату плана је комунална делатност –
сахрањивање. Максималне површине биће уређене као гробна поља за сахрањивање. Преостали 
простор је намењен за изградњу пратећих садржаја као што су капела-мртвачница и простори за 
комуникације и обављање ритуалних обреда код сахрањивања.

Преостали простор комплекса гробља планиран је као уређене зелене површине које се увећавају 
кроз зеленило на самим гробним пољима.

Постојећим билансом површина дефинисано је да од укупно 4,31ха највећи део површина 
заузима пољопривредно земљиште. 

ПОСТОЈЕЋА

НАМЕНА ПРОСТОРА

ПОВРШИНА ХА ПРОЦЕНАТ %

ПОЉПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 3,64 83
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И 

КАНАЛИ
0,57 17

УКУПНО 4,31 100

Табела 3: Постојећи биланс површина

Планираним билансом површина планирано је да се за комуналне делатности  планирано 
гробље ангажује пољопривредно земљиште, односно овим планом дефинише као грађевинско 
земљиште ван граница грађевинског подручја у јавној намени. Површина намењена комуналним 
делатностима је 2,27 ха односно  53%  простора обухвата плана. 

Према фазама изградње планираног гробља прва фаза гробља заузима 39% урбанистичке зоне 
А. Друга фаза гробља заузима 61% укупне површине зоне А.

Планирана урбанистичка зона Б, односно радна зона заузима 31% површине обухвата плана.

Преостале површине су површине инфраструктурног коридора и постојећих мелиоративних 
канала.

НАМЕНА 
ПРОСТОРА

ПОВРШИНА 
ха

ПОВРШИНА 
%

НАМЕНА
ПОВРШИНА 

ха
ПОВРШИНА %

ЗОНА А
КОМУНАЛНА 

ЗОНА
2,27 52

Гробље I
фаза

0.89 20

Гробље II
фаза

1.38 32
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ЗОНА Б

РАДНА ЗОНА
1,34 32

Радна зона 
Б1

0.70 17

Радна зона 
Б2

0.64 15

ОСТАЛО 
КОРИДОРИ 0.70 16 0.70 16

УКУПНО 4.31 100 4.31 100

Табела 4: Планирани биланс површина

Простор за изградњу прве фазе гробља је истовремено и најатрактивнији и врло брзо може да се 
почне са реализацијом изградње планираних садржаја, а пре свега главне комеморативне стазе и првог 
гробног поља. Простор за изградњу прве фазе гробља је ограђен те је могуће почети формирање 
заштитног зеленила. Изградња капеле са комеморативним платоом и планираног саобраћајног 
прикључка и приступне саобраћајнице и паркинга треба да запаочне истовремено са формирањем првог 
гробног поља.

Планиране трасе и коридори саобраћајица као и укупан простор комплекса гробља чиниће 
простор јавне намене. Површина од 2,97ха или 67% површина обухвата плана су површине у јавној 
намени.

Преостали пропстор обухвата плана чини простор радне зоне, односно земљиште у осталој 
намени.

3.2. Капацитет гробља 

Простор урбанистичке целине А подељен је на два блока.
Блок А1 , површине 2,27 ха планиран је за уређење гробних поља и изградњу капеле са 

пратећим садржајима. У четири гробна поља планирано је обезбеђење 670 гробних места.

Према прорачуну на овом простору могуће је планирати период коришћења оде око 19 година. 
Како је планирана прва фаза изградње новог гробља, решење комуналног проблема на постојећем 
гробљу и могућност формирања породичних гробница могуће је да се период коришћења простора 
(заузимања простора за сахрањивање) смањи на 15 година.

Планирана друга фаза омогућава својом ортогоналном организацијом простора формирање још 
8 гробних поља са различитим бројем гробних места. Укупан прорачунати број гробних места у другој 
фази реализације је 943 места. Овај број гробних места обезбеђује могућих 27 година корићења овог 
простора за сахрањивање.

Укупан простор, обе фазе, омогућава формирање 1613 појединачних гробних места за период од 
око 42 године.

Појединачна гробна места могуће је спајањем форирати у подордичне гробнице па се на тај 
начин број места, а самим тим и број година коришћења простора за сахрањивање повећава.

4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

4.1.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде формирање комплекса гробља, које је 
комунални објекат у јавној намени и несметано функционисање саобраћаја и да у простору коридора 
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пута укључе поред саобраћајнице и тротоар, бициклистичку стазу, зеленило, расвету, инфраструктуру и 
канале за пријем атмосферских вода и мелиорацију терена. Такође је дефинисан простор 
некатегорисаних путева који омогућавају комуникацију са атаром.

Грађевинска линија је овим планом у односу на регулациону линију дефинисана као спољна 
линија гробних поља и представља линију до које се може градити, односно формира гробно поље и 
врши сахрањивање. Простор између спољне линије гробних поља и регулационе линије, односно границе 
обухвата плана у делу за сахрањивање планиран је за зелене површине.

4.1.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б
РАДНУ ЗОНА У АТАРУ 

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде формирање радне зоне, односно услова за 
формирање појединачних радних комплекса и несметано функционисање саобраћаја и да у простору 
коридора пута укључе поред саобраћајнице и тротоар, бициклистичку стазу, зеленило, расвету, 
инфраструктуру и канале за пријем атмосферских вода и мелиорацију терена. Такође је дефинисан 
простор некатегорисаних путева који омогућавају комуникацију са атаром.

Грађевинска линија је овим планом  удаљена 5м у односу на регулациону линију.

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Простор у обухвату Плана налази се на надморској висини  од око 79 мНВ. Генерални пад 
терена је  од југозапада ка североистоку, односно од приступног пута ка каналу. Планом нивелеације 
терен је у постојећем стању са минималним висинским корекцијама.

Висинска кота на раскрснициприкључку је 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.  

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 3.54 м.  

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким стандардима 
приступачности ("Сл. Гласник РС", број 19/2012). 

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Парцелација и препарцелација простора у обухвату плана у највећој мери ће поштовати 
постојећи начин коришћења простора. Препарцелацијом ће се формирати инфраструктурни коридор, 
преостали простор, односно парцеле промениће свој изглед и површину само умањењем простора 
намењеног за планирани коридор. Нова парцела планираног приступног пута је ширине 1516м, 
односно 8м у зони мелиоративног канала.

Преостали простор у обухвату плана, у просторном смислу, максимална или минимална 
површина парцеле, макисмални односно минимални фронт парцеле, облик парцеле и сл. такође је 
условљен стањем на терену.

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Простор обухвата плана није опремљени инфраструктурном мрежом. Овим планом предвиђена 
је изградња приступне саобраћајнице до гробља, на правцу улице Саве Сретеновић и форморање новог 
појаса регулације за предметну саобраћајницу.
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Изградња објеката и постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу јавних путева, 
поред, испод и изнад истих могу се изводити у складу са одредбама Закона о јавним путевима, уз 
претходно прибављене услове и уз сагласност управљача над јавним путем.

Наведена изградња мора се усагласити са одредбама чланова 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Закона о 
јавним путевима („Сл. гласник РС”, бр.101/2005).

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

До локације новог насељског гробља постоји некатегорисани пут као продужетак улице Саве 
Сретеновића, који има функцију повезивања насеља са новим гробљем. У обухвату плана постоје и 
атарски путеви којима је обезбеђен приступ до пољопривредних парцела у ширем окружењу. Постојећа 
матрица некатегорисаних путева чини основ за израду планираног саобраћајног решења којим је 
дефинисан приступни пут до гробља и повезаност са постојећом саобраћајном инфраструктуром.

Простор за паркирање возила предвиђен је у појасу регулације приступног пута, уз ивицу 
коловоза, под углом од 90˚. Пешачке стазе планиране су уз регулациону линију приступног пута, 
ширине су 2м и могу се алтернативно користити и за бициклистички саобраћај.

Улаз у гробље налази се са западне стране и до капеле води стаза до комеморативног платоа и 
гробљанске капеле.

Планиране стазе у првој фази реализације новог гробља формирале су гробна поља, 
правоугаоног ортогоналног система. 

Планиран друга фаза реализације (проширење гробља) биће организовано наставком постојећег 
архитектонскогеометријског система са уређеним ниским и високим зеленилом.

6.2. Водоводопривредна инфраструктура 

6.2.1. Водовод 

У обухвату плана не постоји јавна водоводна мрежа, као ни у насељеном месту Ноћај. 
Снабдевање водом насеља Ноћај је индивидуално водоснабдевање или путем артерских јавних чесми. 
Најближе место прикључења на јавни водовод је у Салашу Ноћајском, дистрибутивни цевовод ДН 100 и 
мањег пречника. Расположиви притисак на крају постојеће мреже је од 1.5 до 2.5 бара ( данноћ).

За потребе прикључења планираног гробља и осталих садржаја у обухвату плана могуће је 
изградњом јавне водоводне мреже у дужини од око 4500м у насељу Ноћај, минималног пречника ДН200 
(као дела мачванског водоводног прстена), као и реконструкција дела постојећег водовода у Салашу 
Ноћајском у дужини од 3000м минималног пречника ДН200.

Алтернативни начин 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. Простор обухвата плана се налази у  оквиру истражног простора 
бр. 5083 .

6.2.2. Канализација

Одвођење атмосферских  вода са комеморативног платоа и стаза вршиће се нагибима према 
зеленим површинама.

Отпадне воде из објеката (капела и санитарни чвор, радионица...) у комплексу гробља као и из 
планираних објеката радне зоне решиће се изградњом водонепропусних септичких јама, с обзиром да су 
количине тих вода мале.

6.2.3. Водопривреда 

Простор обухвата плана  налази се у контактној зони између мелиорационих канала ''Новакуша'' 
и '' Криваја 1''.
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Канал ''Новакуша'' налази се уз саму северну и источну границу обухвата плана и улива се у 
канал ''Модран'' ( ''Засавички слив'').

Каналисање вода мора бити у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања и 
диспозиције отпадних вода Града Сремска Митровица.

У канал је забрањено испуштање било каквих загађених вода. Могу се упуштати условно чисте 
атмосферске и прећишћене отпадне воде које припадају II класи вода.

За канале ''Новакуша'' и ''Криваја 1'' дати су хидраулички подаци на појединим стационажама.

НАЗИВ 
КАНАЛА

СТАЦИОНАЖА 
КАНАЛА И 
ПРОПУСТА

КОТА 
ПРОЈЕКТОВАНОГ 

ДНА КАНАЛА 
МНВ

КОТА 
ТЕРЕНА 

Л.О. И 
Д.О.
мнв

ШИРИНА 
ДНА 

КАНАЛА

НАГИБ 
КОСИНА 
КАНАЛА

КОТА 
ВЕЛИКЕ 

ВОДЕ
НАПОМЕНА

НОВАКУША км 2 +000 77,08мнм 1.0 м 1: 1,5 77,68мнм

ЗАСАВИЧКИ 
СЛИВ

улива се у 
МОДРАН

КРИВАЈА 1 км 0 + 750 77,53мнм 1.0 м 1: 1,5 77,93мнм

Табела 2. : Подаци о стационажама канала

За одвођење отпадних вода предвидети сепарациони тип каналске мреже. 

Атмосферске воде се могу упуштати у отворене канале под условом да прикупљена вода 
одговара II класи вода и упуст осигуран од ерозије.

Отпадне фекалне воде се испуштају у водонепропусну септичку јаму.

Сви планирани објекти својом наменом не смеју угрожавати површинске и подземне воде.

За ПДР гробља мора се исходовати водна сагласност. Пре израде главног пројекта гробља 
прибављају се водни услови на основу члана 115 став 2 Закона о водама.

6.3. Електроенергетска мрежа и постројења  

Напајање простора обухвата плана, односно планираних објеката електричном енергијом 
потребном за осветљење капеле, рахладне уређаје, грејање простора, оријентационе капацитете 
производних, радних и услужних комплекса вршиће се из будуће стубне трафостанице 20/0,4кВ ''Ноћај 
7''. У циљу напајања планиране ТС потребно је изградити подземни кабловски вод 20кВ од постојеће 
ТС ''Ноћај 6'' путним коридором. 

Плниране радне комплексе као и капелу на гробљу напојити кабловским путем из планиране 
ТС.

Планиране објекте могуће је, уколико је потребна енергија мањег обима, опремити соларним 
панелима и у циљу енергетске ефикасности користити обновљиви извор енергије.

6.4. ТТ мрежа постојећа и планирана

Простор обухвата плана припада кабловском подручју бр. 1  приступне тк мреже ''Ноћај'' у 
Ноћају. У близини обухвата плана нема резерве телекомуникационих капацитета, нити подземних тк 
објеката. Најближе место прикључења је  у ул. Луке Сретеновића.

ТТ кабловски вод положити по техничким прописима, на дубину 1,0 м, паралелно са НН 
кабловским водом 0,4 кВ,  а пре њиховог затрпавања извршити геодетско снимање и картирање.
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Укрштање планираног ТТ кабловског вода са постојећим каналом извршити постављањем 
кабловског вода у заштитну челичну цев минимално 10,0 м  од каналског пропуста, а према сагласности 
ЈП „Путеви Србије“ Београд.

6.5. Зелене површине

Концептом озелењавања , у складу са условима заштите природе, формирати више спратова 
зеленила са што већим процентом аутохтоних врста у циљу заштите околног простора од ширења 
последица загађења. 

6.5.1. Зелене површине 
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А 
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Озелењавањем мин. 20% укупних површина ради побољшања санитарно – хигијенских и 
декоративно – естетских услова биће остварене многобројне функције зелених површина, а нарочито 
заштита животне средине.

Адекватним избором биљних врста зеленило ће омогућити :
§ пречишћавање ваздуха механичким путем таложењем, филтрацијом и апсорпцијом 

материјала,
§ пречишћавање ваздуха снижењем концетрације загађујућих материја апсорцијом у биљна 

ткива,
§ пречишћавање ваздуха уништавањем микроорганизама захваљујући бактерицидном и 

фитонцидном дејству појединих врста,
§ повећање биланса кисеоника у ваздуху,
§ снижење температуре ваздуха за 23° Ц,
§ повећање релативне влажности ваздуха (1822 % више у односу на површине без зеленила),
§ заштиту од дејства ветра,
§ заштиту од буке,
§ естетскодекоративну функцију.

Зеленило у обухвату плана чине: 
· Заштитне зоне и појасеви, 
· Уређене зелене површине на слободним површинама без сахрањивања, и 
· Уређене зелене површине унутра гробних поља као декоративно уређење.

У оквиру заштитне зоне ради  посебно обратити пажњу на планирану комуналну намену, 
односно специфичност намене – сахрањивање. У амбијенталном смислу заштитини појас јасно треба да 
нагласи достојанственост простора.

Специфична комунална намена простора – сахрањивање, уз потенцијалне изворе загађења 
земљишта, изискује  избор врста  дрвећа, шибља и осталих  зељастих  биљака,  способних  да  поред  
правилног  раста  и  развоја  омогуће ефикасну  и  функционалну  заштиту  становништва  и  ублаже  
негативне  последице дуготрајног загађивања околине. 

Зона заштитног зеленила претежно подразумева простор око целог комплекса гробља и 
непосредно уз саобраћајницу. На овим површинама планирати  вегетацију  сачињену  од листопадног и 
зимзеленог дрвећа и шибља у групама, као и пажљиво осмишљене композиције зеленила чији је 
основни циљ да нагласе намену простора.
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6.5.2. Зелене површине

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б РАДНА ЗОНА У АТАРУ

Подизања заштитног зеленила у појединачним комплексима планиране радне зоне са улогом 
вишефункционалног пуфер појаса подразумева следеће:

· на граничном делу планираних радних површина у свим зонама и околних ораница,

· на површини намењеној изградњи објеката у функцији пољопривреде, у правцу прем 
планираном гробљу,

· очувати појас траве и жбуња уз канале (57 метара од обале водотока, односно на површини која 
припада водном земљишту);

· планиране зелене површине повезати у функционалан систем зеленила, уз одговарајућу 
разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације 
заштитних појасева, 

· у саставу зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише прилагођене локалним 
педолошким и климатским условима (минимално учешће аутохтоних дрвенастих врста у 
саставу лишћара је 30%, оптимално 50%), (напомена: под локалним климатским условима 
лишћари имају значајан допринос у унапређењу квалитета ваздуха);

· У случају недовољне разноврсности садног материјала у периоду формирања заштитног 
зеленила, допуњавање редова другим врстама вршити током наредних година;

· Избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врстa;

· Изоловањeм функције саобраћаја приликом формирања заштитног зеленила дуж границе 
предметног простора према приступној саобраћајници (у правцу насеља Ноћај) садити 
четинарске или листопадне врсте вертикалних издужених форми како би се нагласио приступ 
гробљу, а паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима;

· На граници предметног простора са околним ораницама пожељно је избегавати врсте дрвећа и 
жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или 
воћака. То су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и 
слично.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

7.1. Заштита непокретних културних добара

Постојећа гробља, у складу са Законом о културним добрима уживају претходну заштиту и 
третирају се као заштићена целина. 

У ширем окружењу обухвата плана нема евидентираних археолошких налаза.

Приликом нископавања неопходан је археолошки надзор.

7.2. Заштита природних добара

Увидом у регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе, утврђено 
је да на простору ПДР гробља нема заштићених природних добара, добара у поступку заштите и 
подручја приоритетних за валоризацију и стављање под заштиту. 

Евентуално пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили или минерали) који би 
могли престављати заштићену природну вредност, налазач је дужан да их пријави надлежном 
Министарству.
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8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу свођења потенцијално негативних утицаја планираног гробља на околину на минималну 
меру неопходно је предузети следеће :

· Формирати планирано зеленило у циљу минималног утицаја гробља на околини,
· Обезбедити дренирање гробља,
· Изградња стамбених објеката у непосредном окружењу гробља је забрањена,
· Одржавање хигијене гробља поверава се МЗ или трећем лицу.

Елиминисање негативних дејстава или њихово свођење на минималне утицаје постиже се 
применом позитивних законсклих прописа, норми и техничких услова у пројектовању и изградњи.

Мере за заштиту животне средине обухватају активности на заштити околине од негативног 
дејства природних фактора и негативног случајног и намерног дејства људског фактора.

За све облике загађења важе општи нормативи који регулишу ту област. Неопходно је 
поштовати и одредбе других нормативних аката који се односе на заштиту околног простора, радног 
простора комплекса и заштите људи.

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Просторна решења и  планирана  изградња Планом 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 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.  

Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди немогућност ширења 
пожара, у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. Лист РС 111/09). Планом су обезбеђени 
приступи  противпожарним  возилима. На  подручју Плана  мора бити реализована хидрантска мрежа 
према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. Лист СФРЈ  
бр. 30/91), као и услови за чување експлозивних материја, течности и гасова (Сл.гл. СРС бр. 44/77, 
45/84, 18/89). 

Према  условима  Министарства  одбране–сектора  за  материјалне  ресурсе,  управе  за 
инфраструктуру,  нису  предвиђени  посебни  услови  заштите  од  ратних  разарања.  Такође  водити 
рачуна о ширини саобраћајница, као и о резервним правцима за пролаз интерветних јединица за 
спасавање, у зависности од зарушавања, у циљу заштите људи и материјалних добара. 

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Енергетска ефикасност, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног земљишта у  
комунални комплекс  гробље, обезбеђује се следећим мерама за унапређење енергетске
ефикасности и енергетских својстава објеката :

· детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената у комплексу гробља, 
· стварно потроцењену или оцењену количину енергије која задовољава различите потребе 

које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта капеле (то укључује грејање, 
припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење),
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· смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње
применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објекта 
капеле,

· примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, објеката, система 
грејања, водоснабдевања, уређења зелених површина, 

· пројектовање нових енергетски ефикасних  објеката (капеле) уз поштовање принципа 
енергетске ефикасности избором одговарајућег облика и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, 

· у планираном објекту  капели и код јавне расвете користити тзв. штедљиве сијалице,
· као извор енергије користити соларне панеле.

11. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће омогућити 
инвалидним лицима неометано и континуално кретање и приступ у све садржаје обухваћене  
предметним Планом у складу са важећим  Правилником.

12. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Програм уређења грађевинског земљишта односи се на  прибављање земљишта и улагања у 
планиране комуналне (инфраструктурне ) капацитете како би се стекла представа о потребним 
улагањима за имплементацију ПДР, примену и спровођење планског концепта.

Трошкови уређења  и опремање површина јавне намене – комплекс насељског гробља, односно 
реализација концепта на планирани начин спроводиће се фазно у складу са потребама ангажовања 
простора. 

За потребе прибављања земљишта, за другу фазу реализације потребно је обезбедити око 11,4 
милиона динар. За прву фазу реализације  нема трошкова прибављања земљишта. Парцела на којој се 
формира прва фза је комесационим елаборатом опредељена за планирано гробље.

За изградњу планиране саобраћајне инфраструктуре, изградња приступне саобраћајнице до 
гробља  прва фаза неопходно је обезбедити око 9,1 милиона динара и за изградњу паркинга за гробље 
прва фаза још 1,1 милиона динара. За изградњу пешачких и бициклистичких стаза  прва фаза потребно је 
око 1,6 милиона динара. Укупно за  реализацију изградње саобраћајне инфраструктуре потребне за 
стављање планираног гробља – прве фазе у функцију је око 11,8 милиона динара.

* Процењена вредност цене земљишта - Децембар 2012. 1000,00 динара  - 1Е = 115 динара

За преосталу инфраструктуру потребно је обезбедити још око 0,5 милиона динара.

За изградњу  капеле са комеморативним платоом потребно је обезбедити око 4,0 милиона евра.

Трошкови око уређења и изградње гробних поља, однсоно стаза унутар комплекса су трошкови 
који ће се накнадно исказати, односно сукцесивно кроз реализацију концепта уређења гробља.

Укупни трошкови око реализације прве фазе гробља су око 16,3 милона динара
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За наставак изградње приступне саобраћајнице до гробља  друга фаза потребно је још око 2,2 
милиона динара, за изградњу паркинга за гробље  друга фаза 1,0 милиона динара, за изградњу 
пешачких и бициклистичких стаза – друга фаза око 0,4 милиона динара.

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила уређења и правила грађења дата су за комуналну зону јединствени комплекс гробља ( 
обе фазе ) и планирану радну зону.

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

1.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПОВРШИНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕ

БЛОК А1 – ГРОБЉЕ I ФАЗА

Уређење новог гробља  I фаза подразумева поделу укупног простора на 4 гобна поља.
Гробно поље се формира изградњом главних приступних стаза. Главне приступне стазе се укршатју под 
правим углом и на простору укрштаја формира се простор за комеморативни плато и изградњу 
планиране капеле са свим планираним садржајима. Комеморативни плато поред основне намене има и 
естетскоритуалну намену. Плато треба да  буде надкривен у делу испред капеле.Ободни простор 
комеморативног платоа треба да буде уређен зеленилом које наглашава пијетет простора и објекта 
капеле.

У овој зони планирано је и уређење партерног зеленила са мобилијаром (клупе, скулптуре, 
чесма и сл.).

У свим зонама дозвољено је постављање клупа и сличних елемената мобилијара у складу са 
наменом простора.

Свако гробно поље мрежом приступних стаза подељено је на редове за гробна места. Спајањем 
гробних места могу се формирати породичне гробнице. Препоручује се да гробнице буду уз главни 
комеморативниу стазу, а псеудо гобови  на простору удаљенијем од главне стазе.

У гробном ољу број 4. планира се у заштитном зеленилу изградња колумбаријума.
Улаз у гробље, прве фазе, у крајњем формирању јединственог комплекса гробља ( прва и друга 

фаза) остаје као главни улаз и мора се нагласити улазном капијом, зеленилом, сакралним обележјем и 
слично.

БЛОК А2 – ГРОБЉЕ II ФАЗА

Уређење новог гробља  II фаза подразумева поделу укупног простора на 8 гобна поља. Гробна 
поља имају различити облик који је последица основног облика парцеле. 

Гробно поље се формира изградњом наставка главних приступних стаза у I фази гробља, тако да 
чине јединствени коплекс у ортогоналној шеми, примени квантитативних и квалитативних параметара 
из прве фазе изградње гробља.

Главне приступне стазе се и у овој фази укршатју под правим углом и на простору укрштаја 
формира се простор за уређење зелених површина са мобилијаром у складу са наменом.

У овој зони планирано је и уређење партерног зеленила са мобилијаром (клупе, скулптуре, 
чесма и сл.) са нагласком на заштитни појас према постојећем каналу.

У свим зонама дозвољено је постављање клупа и сличних елемената мобилијара у складу са 
наменом простора.
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Свако гробно поље мрежом приступних стаза подељено је на редове за гробна места. Спајањем 
гробних места могу се формирати породичне гробнице. Препоручује се да гробнице буду уз главне 
стазе, а псеудо гобови  на простору удаљенијем од главне стазе.

У другој фази гробља планиран је још један улаз који ће у завршној фази јединственог 
комплекса гробља служити као помоћни улаз.

1.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б
РАДНА ЗОНА КОМПАТИБИЛНА 
ОСНОВНОЈ КОМУНАЛНОЈ НАМЕНИ

Основна намена  урбанистичке ЦЕЛИНЕ Б је радна зона у атару. У целини Б планиране су
делатности компатибилне основној комуналној делатности-сахрањивању и подељена је на два 
блока: 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б - БЛОК Б1 - рад и производња 

У радној зони Б1 планирани су радни и производни комплекси за производњуизраду производа 
у функцији комуналне делатности – сахрањивања, као што су каменорезачке радионице, радионице за 
израду погребне опреме са продајом, производња и продаја садног материјала и слично, производња и 
продаја металних предмета за уређење гробља. 

Овај блок може се организовати као један раднопроизводни комплекс основне намне или више 
појединачних комплекса поделом простора на мање целине према задатим урбанистичким 
параметрима.

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б - БЛОК Б2 – услуге и трговина и занатска производња

У радној зони Б2 планирани су услужни комплекси за пружање услуга у функцији комуналних 
делатностисахрањивања, као што су угоститељски објекат за потребе обележавања ( у ритуалном 
смислу ) сахрана, помена и сл. У овом блоку Б2 планирани су и трговински комплекси за производњу и 
продају цвећа и свећа, шибица, опреме за сахране и сл. 

Овај блок се може уређивати као јединствени комплекс, али се препоручује подела простора на 
више мањих целина како би се омогућила разносврсност понуде делатности у вези основне намне.

1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

1.1.1. Саобраћајна инфраструктура

Приступни пут

Приступни пут дефинисан је од темена Т0 до темена Т5, укупне дужине око 450м. Ширина 
коловоза овог пута је 5,5м, са једностраним или двостраним попречним нагибом до 2,5% и мора бити 
оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од најмање 6 тона по осовини. 

Висинска регулација овог пута дефинисана је оквирно, на планираним теменим тачкама 
предметног пута. При изради нивелационог плана уважено је постојеће стање терена, тако да се уз 
минималне земљане радове изгради приступни пут примењујући све важеће нормативе и стандарде из 
области пројектовања путне инфраструктуре.

Паркиралиште за моторна возила

Површине за мирујући саобраћај предвиђене су у регулационом појасу приступног пута, 
наспрам гробља. Паркирање путничких возила је под углом од 90˚ у односу на коловоз приступног 
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пута, димензија 4,8×2,5м по паркинг месту, са истим коловозним завршним слојем и осовинским 
оптерећењем као и приступни пут. 

Пешачке стазе

Пешачке стазе се воде уз регулациону линију приступног пута у ширини од 2,0м. Ове стазе се 
израђују од бетона на претходно припремљеној тампонској подлози. На овој саобраћајној површини 
приоритетно је одвијање пешачког саобраћаја али се на истој површини може одвијати и 
бициклистички саобраћај, под условом да се не угрози одвијање пешачког саобраћаја.

Зона саобраћајних повшина у оквиру комплекса гробља

Правила грађења у оквиру зоне саобраћајних површина у оквиру комплекса гробља:
 Саобраћајницу унутар зоне која служи за приступ паркингу пројектовати са минималном 

ширином од 5,5м, оспособљену да поднесе осовинско оптерећење од најмање 6 тона по осовини, 
тако да се задовоље услови за кретање специјалних возила (ватрогасна, комунална возила и сл.);

 На крају приступне саобраћајнице предвидети окретницу
 Предвидети простор за паркирање бициклова;
 Колско пешачке стазе у функцији приступа гробним пољима у процедуралном делу 

сахрањивања и уређења гробних поља, извести са минималном ширином од 3,5м од бехатон 
плоча, опеке, камених плоча и других природних материјала.

1.1.2. Водопривредна инфраструктура

Водоводна мрежа постојећа 
Комплекс коуналних делатности – гробља и радних зона ће се снабдевати водом са постојеће 

мреже, продужењем вода у ул.С.Сретеновића.

Одвођење атмосферских и отпадних вода постојећа и планирана
Одвођење атмосферских  вода са комеморативног платоа и стаза вршиће се нагибима према 

зеленим површинама.
Отпадне воде из објеката (капела и санитарни чвор, радионица...) у комплексу гробља решиће се 

изградњом водонепропусне септичке јаме, с обзиром да су количине тих вода мале. На исти начин ће се 
одводити и отпадне воде са радних комплекса,јер се не очекује већа количина отпадних вода.

1.1.3. Електроенергетска инфраструктура

Изградња електромреже
Напајање простора обухвата плана, односно планираних објеката електричном енергијом 

потребном за осветљење капеле, рахладне уређаје, грејање простора, оријентационе капацитете 
производних, радних и услужних комплекса вршиће се из будуће стубне трафостанице 20/0,4кВ ''Ноћај 
7''. У циљу напајања планиране ТС потребно је изградити подземни кабловски вод 20кВ од постојеће 
ТС ''Ноћај 6'' путним коридором. 

Плниране радне комплексе као и капелу на гробљу напојити кабловским путем из планиране 
ТС.

Планиране објекте могуће је, уколико је потребна енергија мањег обима, опремити соларним 
панелима и у циљу енергетске ефикасности користити обновљиви извор енергије.

ТТ мрежа постојећа и планирана
Простор обухвата плана припада кабловском подручју бр. 1  приступне тк мреже ''Ноћај'' у 

Ноћају. У близини обухвата плана нема резерве телекомуникационих капацитета, нити подземних тк 
објеката. Најближе место прикључења је  у ул. Луке Сретеновића.
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ТТ кабловски вод положити по техничким прописима, на дубину 1,0 м, паралелно са НН 
кабловским водом 0,4 кВ,  а пре њиховог затрпавања извршити геодетско снимање и картирање. 
Укрштање планираног ТТ кабловског вода са постојећим каналом извршити постављањем кабловског 
вода у заштитну челичну цев минимално 10,0 м  од каналског пропуста, а према сагласности ЈП 
„Путеви Србије“ Београд.

1.1.4. Термоенергетска инфраструктура

Грејање просторија у којима је то неопходно, у зимском периоду, планирати локално. За изградњу 
објеката за производњу енергије из алтернативних извора за сопствене потребе површине до 10m2 и 
висине до 3,0m изградња се може вршити по правилима за изградњу помоћних објеката, уз идејни 
пројект и пријаву градње.

Хлађење просторије за смештај покојника (расхладну просторију) хладити постављањем клима 
уређаја. 

1.1.6.  Зелене површине

Простор за уређено зеленило су делови гробних поља, дрвореди дуж главних стаза, 
комеморативни плато, паркинг и улаз. Простор заштитног зеленог појаса формирати као високу 
декоративнозаштитну зону између комплекса и околног пољопривредног земљишта. Зеленило чини 
мин. 20% од укупне површине гробља. Однос лишћара и четинара је 40:60%. Користити аутохтоне 
врсте.

1.1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Енергетска ефикасност, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног земљишта у 
комунални комплекс – гробље и радну зону са делатностима компатибилним основној намени 
сахрањивању, обезбеђује се следећим мерама за унапређење енергетске ефикасности и енергетских 
својстава објеката :

· детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената у комплексу гробља и појединачним радним 
комплексима, 

· стварно потрошену или оцењену количину енергије која задовољава различите потребе које су у вези 
са стандардизованим коришћењем објекта капеле (то укључује грејање, припрему топле воде, 
хлађење, вентилацију и осветљење) и по појединачним радним коплексима,

· смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње применом
техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објекта капеле,

· примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, објеката, система грејања, 
водоснабдевања, уређења зелених површина, 

· пројектовање нових енергетски ефикасних објеката уз поштовање принципа енергетске ефикасности 
избором одговарајућег облика и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, 

· у планираним објектима и код јавне расвете користити тзв. штедљиве сијалице. 

2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОВРШИНЕ ЗА 
САХРАЊИВАЊЕ

Основна планирана намена простора у обухвату урбанистичке целине А је комунална делатност, 
односно сахрањивање и компатибилне функције као што су услуге: продаја цвећа и свећа, услуге 
одржавања гробља.
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Објекти који се могу градити у комплексу гробља су :

· Капела са простором за услуге специјалне намене 

Минимални габарит капеле је 10.0 х 7.0м .
У капели планирати :

· 2 места за покојнике 
· 1 расхладну просторију за смештај покојника,
· простор за свештеника, 
· простор за гробара и алат,
· санитарни чвор.

Улаз у капелу са западне стране  предње стране. 
Предвидети надкривени предпростор за формирање поворке испред капеле. 
Улаз у санитарни чвор и просторије за гробара и алат је  са задње  стране. 

Кота пода приземља је у нивоу терена. 
Капелу изградити у традиционалном стилу применом класничних материјала.

Спратност објекта је П. 

На комеморативном платоу поставити клупе, формирати уређено зеленило у циљу формирања 
сенке над комеморативном платоом.

Код формирања гробних поља предвидети : гробна поља  за сахрањивање укопавањем, гробнице 
и гробна поља специјалне намене и колумбаријум.  

У рубном делу гробља, слободне површине, у простору заштитног зеленог појаса могуће је 
изградити објекте за смештај алата или приручну радионицу за изградњу опсега, стаза.
Формирати плато за постављање контејнера за одлагање смећа у зони заштитног зеленила.

Гробна поља формирати изградњом планираних пешачких сатаза. Облик новоформиране 
парцеле и начин сахрањивања по традиционалним верским обичајима условљава распоред гробних 
поља и гробних места, као и положај капеле.

Гробна поља су правоугаоног облика и формирају их пешачке стазе.

Гробно место је минимално 2.20х1.0м. 
Дубина гробног места је мин. 1.60м.
Висина опсега мин. 0.10м
Висина спомен обележја мах. 1.60м.

Главна улазна стаза до капеле и комеморативног платоа је планирана, ширине 10.0м и 
омогућава колско пешачки приступ и формирање обостраног  дуплог дрвореда. 

Размак између гробних места, односно гробница мин. 0.60м (за ширину косилице).

Гробна места могу бити појединачна, породична, породичне гробнице и заједничке гробнице и 
псеудо гробови ( без камених плоча).

Место за одлагање отпада ( углавном органски отпад од уређења зелених површина и 
уклањања цвећа и венаца ) формирати у склопу зелених површина у близини економског улаза у 
гробље. Ложу за постављање контејнера оградити високом живом оградом.

Објекат за продају цвећа и свећа може се градити као посебан објекат у улазном делу гробља 
максималне површине 4м2. Објекат може имати и надстрешницу која није у оквиру површине габарита 
за ритуалне обреде. 
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2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б РАДНА ЗОНА КОМПАТИБИЛНА ОСНОВНОЈ 
КОМУНАЛНОЈ НАМЕНИ

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).

Простор радне зоне је чисто пословне намене компатибилне основној комуналној намени –
сахрањивању (нема становања). 

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

Планиране су следеће намене : каменорезачке радионице.  Израда и продаја погребне опреме, 
производња садног материјала и израда декоративних предмета за потребе гробља, производња свећа, и 
сличне делатности.

Поред ових намена могуће су и услужне делатности које су везане за потребе гробља : 
угоститељске услуге ( помени и даће), трговина ( продаја цвећа и других производа за потребе гробља) 
и слично.

Комплекс се организује на сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне 
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).

У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је 
планом предвиђено.

Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну 
средину.

Градња објеката високоградње на подручју радних зона ограничена је степеном заузетости од 
70% и индексом изграђености 2,20. Највеће дозвољене вредности индекса изграђености и степена 
заузетости се не могу прекорачити, а могу се реализовати мање вредности.

Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се 
утврђују обавезном површином комплекса не мањом од 0.2ha и ширином уличног фронта парцеле не 
мањом од 30m, изузев постојећих комплекса.

Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини 
комплекса : минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе 0.21ha  20%, од чега 
компактна пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила.

Уз саобраћајнице планиране у радноj зони важи обавезна грађевинска линија на 5m од 
регулације саобраћајнице.

Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине.

Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који 
није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је изградња више објеката на 
парцели.

Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање од 
5m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.

Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама 
организовања противпожарног пута.

Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4m.
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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 рекламни 
стубови. Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина за рекламне 
стубове је 30m. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 
и да не ометају значајно сагледивост објеката. 

Архитектонскоестетско решење објеката у радној зони мора бити пројектовано за конкретну 
намену и примерено непосредном окружењу ( гробље ), савременом начину живота и захтевима које 
поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и квалитетних материјала. 
Могућа је примена монтажног типа градње објеката.

У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити несметано 
континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и инвалидних лица.

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од 
компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између 
комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду Процене утицаја на животну 
средину, у односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите.

Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.

За сваки новопланирани објект у даљој фази пројектовања неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања, а све у складу са законским одредбама за ту област. 

Код свих планираних намена морају се примењивати све посебне и законом прописане мере 
заштите животне средине.

Сви објекти треба да се граде са сеизмичком заштитом за 70 МЦС скале. Објекти морају бити 
обезбеђени техничким мерама  за негативне утицаје доминантних ветрова, електропражњења, пожарног 
дејства.

Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и функционисање свих 
делова комплекса.

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.

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно 
манипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила.

НАМЕНА ПМ/м2БРГП
Складишни објекти 100
Производња 100
Комерцијалне делатности 80
Трговина на мало 66
Трговина на велико 10

Табела 36. : Нормативи за порорачун потребног броја паркинг места
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Тачан број паркинг места одредити кроз израду пројектне документације, на основу датих 
норматива, према планираној делатности, односно технолошким потребама, очекиваном броју 
посетилаца и потребном броју запослених.

2.1.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА

У обухвату Плана у урбанистичкој целини А не могу се градити објекти који нису намењени 
основној намени комплекса гробља – сахрањивању.

Забрањено је градити објекте на гробљу који својим изгледом и величином нарушавају 
визуелни и естетски изглед и пијетет комплекса.

У зони Б не могу се градити објекти који нису компатибилни основној комуналној намени –
сахрањивању и стамбени објекти. 

2.1.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Правила парцелације за грађевинске парцеле комплекса насељског гробља условљена су пре 
свега постојећим стањем.

Препарцелацијом више постојећих парцела може се формирати више парцела :
§ парцела за дефинисање планиране трасе пута – приступне саобраћајнице новом гробљу,
§ парцела реализације јединственог комплекса гробља  на почетку реализације друге фазе 

гробља,
§ по потреби формирање парцеле за формирање појединачног комплекса у радној зони.

3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Грађевинске линије унутар комплекса гробља и радног комплекса су скуп линија на које се 
лоцирају архитектонски објекти у 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 комплексу гробља  ће зависити од трaдиције сахрањивања на овим 
просторима (оријентација капeле, комеморатиног платоа, положаја гробних поља, употреба симбола и 
сл.), а биће регулисано кроз спровођење (идејног решења и организације простора).

Простор у обухвату Плана налази се на надморској висини  од 78,50мНВ до 80,0мНВ са 
генералним падом од северозапада (од постојећег атарског пута) ка истоку (ка каналу). Планом 
нивелеације терен се задржава у постојећем стању (или) са евентуалним минималним земљаним 
радовима.

Планирано ново гробље и планирана радна зона с обзиром на своју локацију, остварује везу са 
насељем преко планираног путапродужетка насељске улице С.Сретеновића.  

Унутар свих комплекса планирају се интерне саобраћајнице – колско пешачке саобраћајнице.
Улаз у гробље и појединачне радне комплексе налази се са западне стране са планиране 

саобраћајнице.

3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

Регулационим линијама је разграничен простор у обухвату плана на површине у оквиру 
земљишта у јавној намени и  површине  у  оквиру  осталог   земљишта (пољопривредног). 
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Регулационе линије су спољне линије границе обухвата плана, односно комплекса гробља радне 
зоне.

Простор између регулационе линије и грађевинске линије се уређује као зелене површине.

3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

Минимална удаљеност објеката (гробног поља) од границе суседне парцеле (њиве) износи 5.0 м. 

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. 

Грађевинска линија у односу на регулациону линију одмакнута је мин. 5.0 м. 
Положај гробног поља као објекта дефинисан је односом грађевинске и регулационе линије
Грађевинска линија за изградњу планиране капела дефинисан је концептуалним – партерним  

уређењем гробног поља.

4. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Изграђеност планираног комплекса гробља се дефинише односом заузетости простора гробним 
пољима, планираним објектима (капелом и планираним комуникацијама) и минималном заузетошћу 
простора за зелене површине. Планирани простор треба максимално искористити за сахрањивање како 
би се обезбедио што дужи период коришћења простора.

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

Највећа дозвољена спратност

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:

· објекат капеле је максималне спратности П+0, сем у делу објекта који треба да нагласи 
сакралност објекта, где се дозвољава већа висина детаља у складу са архитектонским решењем,

· складишни простори П+0, 
· помоћни објекти П+0.

Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа дозвољена висина 
објеката.

Висина објеката

За објекат капеле за део објекта који треба да нагласи сакралност објекта, дозвољава се већа 
висина детаља у складу са архитектонским решењем.

Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су 
симболи сакралности (крст). Њихова висина  не сме бити већа од 18m. Изградња оваквих објеката је у 
оквиру грађевинских линија. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност 
по безбедност и да не ометају значајно сагледивост објеката. 

Висина спомен обележја је максимално 1,60см осим у случају постављања посебног спомен 
обележја (озаријума и сл.) као уметничког дела ( скулптуре или сл.) и спомен обележја типа ''обелиск''. 
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6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели који су у функцији основне намене.
Основни објекат на парцели је капела са комеморативним платоом. Остали објекти и инфраструктурни 
простори и објекти, организују се у простору који није непосредно уз капелу и главне комуникационе 
правце. Остали помоћни објекти се граде у складу са основном функцијом гробља – сахрањивање. 

Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је
саграђен главни објекат јавне намене (оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.) организују 
се у простору који није непосредно окренут потенцијалним корисницима.

Ограђивање грађевинске парцеле 
Ограду гробља формирати као густу бордуру лишћара и четинара, на регулационој линији. На 

западној страни, према приступној саобраћајници ограду поставити на грађевинској линији. Западну 
ограду изградити као лаку транспарентну ограду са нагласком главног улаза са сакралним обележјем. 
Уз ограду комбиновати и зеленело.

Ограда гробља у западном делу према приступном путу мора бити са спољне стране планираног 
паркинга, тако да омогући формирање планиране пешачке и бициклистичке стазе. 

Ограде раднх комплекса граде се као лаке транспарентне ограде у складу са наменом комплекса 
(радни, услужни...).

Заштита суседних објеката:
Уз бочне границе парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију 

изолације самог комплекса од околних парцела.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 20% ( осим за 

гробље). Избор биљних врста одређује се према карактеристикама основне намене.
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру парцеле.

Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта:
Објектат капеле и пословни објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је 

тренутно у употреби, на традиционалан или савремен начин.
Обавезна је израда косог крова, а кров може бити једноводни, двоводни или сложен. 
Кровна конструкција може бити дрвена, челична или армиранобетонска, а кровни покривач у 

складу са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, 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 основне сакрале 
намене.

7. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

Паркирање се планира на парцели планираног комплекса гробља.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса гробља.
На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда у циљу стварања сенке на 

начин да се уклопи у хортикултурно решење гробља.
Мрежа унутрашњих колскопешачких саобраћајницастаза обезбеђује приступ сваком гробном 

пољу.
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8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ

Постојећа и планирана основна намена простора у обухвату плана је комунална делатност, 
односно сахрањивање и компатибилне функције као што су услуге: продаја цвећа и свећа, услуге 
одржавања гробља и сл. имају довољно елемената у плану организације простора са прописаним 
правилима уређења и грађења те није неопходно да се ради урбанистички пројекат.

Планом је већ дата детаљна архитектонскоурбанистичка разрада која  произилази  из  основне 
намене простора као и координирана изградња више објеката, односно фазна изградња гробних поља и 
планираног објекта капеле, али и уређење интерне саобраћајне мреже на једној парцели. 

Јединствени комплекс гробља градиће се на једној парцели.

Обавезна је израда:

1. Пројекта препарцелације којим се формира парцела приступног пута у јавној намени,
2. Урбанистички пројекат за појединачне комплексе у радној зони,

Обавезна је Процена утицаја на животну средину због могућих конфликата у простору према 
Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за  које се 
може  захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС″ бр. 84/2005). 

Нема посебних захтева ни препорука у погледу обавезе расписивања јавних архитектонских или 
урбанистичких конкурса.

Обавезна је информација о локацији.

9. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

9.1. Смернице за спровођење плана  

Овај План детаљне регулације ново насељског гробља Ноћају представља правни и 
урбанистички основ за израду пројеката препарцелације и издавање информација о локацији и 
локацијске дозволе, у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2010. 
64/2010. одлука УС и 24/2011.) и Правилником о садржини , начину и поступку израде планских 
докумената (''Сл.гласник РС'', бр.69/2010. и 16/2011.).

Уређење и изградња објеката у комплексу гробља врши се директном применом правила  
уређења и грађења из овог плана.

Уређење и изградња објеката у појединачним радним комплексима  врши се кроз израду 
Урбанистичких пројеката  архитектонске разраде.

Информација о локацији се издаје за сваку појединачну парцелу или деоницу саобраћајнице, 
односно дела мреже инфраструктуре и представља правни основ за издавање одобрења за изградњу и 
израду техничке документације.

Потребно је реализовати сву потребну инфраструктуру како би се омогућило прикључење 
планираних објеката. Све планиране водове сместити у регулационој ширини приступне саобраћајнице, 
у свему према графичким прилозима: План регулације и нивелације.
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Ради ефикаснијег спровођења Плана, препоручује се максимално поштовање постојећих 
граница катастарских парцела. 

9.2. ПРЕДЛОГ ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА ПЛАНИРАНЕ КАПЕЛЕ

1. Традиционална капела

2. Модерна капела



Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 30.04.2013.

68

107.

На основу члана 7 и 32, тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/07), члана 3, став 2 и 3 и члана 8 Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
119/12), члана 5 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11), 
члана 14, став 1 и члана 42, став 1, тачка 2
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 
72/2011), члана 11. и чл. 139244 Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 
36/2011 и 99/2011), као и члана 35. тачка 33. 
Статута града Сремска Митровица („Службени 
лист града Сремска Митровица“ број 13/2012) и 
члана 6. став 3. Одлуке о општинским путевима 
и улицама на територији града Сремска 
Митровица, на седници која је одржана дана 
30.04.2013. године Скупштине града Сремска 
Митровица донела је 

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 
„СИРМИЈУМ ПУТ“ ДОО СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Оснивање друштва

Члан 1.

Ради обезбеђивања услова за одржавањe
улица и путева, на територији града Сремска 
Митровица, овом Одлуком (у даљем тексту: 
Оснивачки акт) оснива се привредно друштво за 
одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ у 
правној форми друштва са ограниченом 
одговорношћу (у даљем тексту: друштво).

Циљеви оснивања

Члан 2.

Привредно друштво ''Сирмијум пут'' 
оснива се и послује ради обезбеђивања трајног 
обављања делатности одржавање улица и 
путева на територији града Сремска Митровица 

као делатности од општег интереса и уредног 
задовољавања потреба крајњих корисника 
услуга, обезбеђења несметаног и безбедног 
саобраћаја и чувања и унапређења употребне 
вредности улица, путева, тргова, платоа и 
слично.

Предмет одлуке

Члан 3.

Овим Оснивачким актом се уређује:

- пословно име и седиште оснивача 
друштва;

- пословно име и седиште друштва;

- претежна делатност друштва; 

- укупан износ основног капитала 
друштва;

- износ новчаног улога и удео члана 
друштва у укупном основном 
капиталу, 

- време уплате новчаног улога,

- врста и надлежности органа 
друштва;

- заступање друштва;

- трајање и престанак друштва;

- остала питања.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан друштва

Члан 4.

Оснивач и једини члан друштва је Град 
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 
број 13, матични број 08898774 (у даљем 
тексту: Оснивач или члан друштва).

Правни статус друштва

Члан 5.

Друштво има статус правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом.
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Друштво у правном промету са трећим 
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име 
и за свој рачун.

Одговорност за обавезе друштва

Члан 7.

Друштво за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином.

Члан друштва не одговара за обавезе 
друштва, осим у случајевима прописаним 
законом.

Заступање и представљање друштва

Члан 8.

Друштво заступа и представља 
директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
ДРУШТВА

Пословно име друштва

Члан 9.

Пуно пословно име друштва јe: 
Предузеће за одржавање улица и путева 
„Сирмијум пут“ д.о.о. Сремска Митровица.

Скраћено пословно име је: „Сирмијум 
пут“ д.о.о. Сремска Митровица.

О промени пословног имена одлучује 
скупштина друштва.

Седиште друштва

Члан 10.

Седиште друштва је у Сремској 
Митровици, улица Светог Димитрија 13.

О промени седишта друштва одлучује 
скупштина друштва.

Печат, штамбиљ и знак друштва

Члан 11.

Друштво поседује свој печат и штамбиљ 
са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште друштва.

Штамбиљ је правоугаоног облика и 
садржи пуно пословно име, седиште друштва и 
место за датум и број.

Друштво има свој знак који садржи 
назив и седиште друштва, а који ће бити 
дефинисан одлуком скупштине друштва.

Упис друштва у регистар

Члан 12.

Друштво се за обављање своје 
делатности, утврђене овим Оснивачким актом, 
уписује у регистар у складу са законом којим се 
уређује правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације.

Унутрашња организација друштва

Члан 13.

Друштво послује као јединствена радна 
целина.

Актом директора друштва, уређује се 
унутрашња организација и систематизација 
послова. 

На акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова сагласност даје 
скупштина друштва.

IV ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Претежна делатност

Члан 14.

Претежна делатност друштва је:
- 42.11 Изградња путева и аутопутева 

која обухвата:
 изградњу аутопутева, улица, 

друмова и других путева за 
возила и пешаке

 површинске радове на улицама, 
путевима, аутопутевима, 
мостовима или тунелима:

 асфалтирање путева
 бојење и обележавање ознака на 

путевима
 постављање ограда и 

саобраћајних ознака и сл.
 изградњу аеродромских писта.

Осим наведене претежне делатности, 
друштво ће се бавити и другим делатностима, 
као што су:
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- 42.99 Изградња осталих 
непоменутих грађевина

- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припремна градилишта
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.21 Постављање електричних 

инсталација
- 52.21 Услужне делатности у 

копненом саобраћају;
- 68.20  Изнајмљивање властитих или 

изнјмљених некретнина и 
управљање њима;

- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжењерске делатности и 

техничко саветовање 
- 81.10   Услуге редовног чишћења;
- 81.22 Услуге осталог чишћења 

зграда и опреме;
- 81.29   Услуге осталог чишћења;
- 81.30   Услуге уређења и одржавања 

околине;

Друштво може без уписа у регистар да 
врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности 
испуњава услове предвиђене законом.

О промени претежне делатности 
друштва одлучује скупштина друштва.

Поверавање обављања делатности
од општег интереса

Члан 15.

Овим Оснивачким актом град Сремска
Митровица као оснивач и једини члан друштва, 
у складу са чланом 8 став 1 Закона о јавним 
предузећима и чланом 5 став 1 Закона о 
комуналним делатностима, поверава друштву 
обављање делатности одржавања путева и 
улица на територији града Сремска Митровица, 
као делатности од општег интереса, која сходно 
члану 3 Закона о комуналним делатностима 
обухвата извођење радова којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и 
чува и унапређује употребна вредност улица, 
путева, тргова, платоа и сл. 

Друштво може да отпочне обављање 
делатности из претходног става овог члана кад 
надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у 
погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;

4) заштите и унапређења животне 
средине и

5) других услова прописаних законом.
Овим Оснивачким актом регулишу се 

само основна права и обавезе друштва и 
оснивача у обављању поверене делатности од 
општег интереса из става 1 овог члана, а остала 
права обавезе и одговорноси у обављању 
поверене делатности регулишу се посебним 
уговором уизмеђу града Сремска Митровица и 
друштва, који се закључује у складу са Законом 
о јавним предузећима и Законом о комуналним 
делатностима.

Унапређење рада и развоја друштва

Члан 16.

Унапређење рада и развоја друштва 
заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1, 
утврђују се пословна политика и развој 
друштва, одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мере за њихово 
извршавање.

Планови и програми рада друштва 
морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима 
се друштво бави, а посебно у обављању 
поверене делатности од општег интереса.

Планови и програми

Члан 17.

Планови и програми друштва су:
– план и програм развоја друштва,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
За сваку календарску годину, друштво 

доноси годишњи програм пословања и 
најкасније до 1. децембра текуће године за 
наредну годину.

Планови и програми се сматрају 
донетим када их усвоји скупштина друштва.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 18.

Друштво је дужно да поверену 
делатност од општег интереса обавља на начин 
којим се обезбеђује стално, континуирано и 
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квалитетно пружање услуга крајњим 
корисницима.

Несметано функционисање
постројења и опреме

Члан 19.

Друштво је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у 
складу са законима и другим прописима, а 
посебно законима и прописима којима се 
уређују услови обављања делатности од општег 
интереса.

Поремећај у пословању

Члан 20.

У случају поремећаја у пословању друштва, 
скупштина друштва ће предузети мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање друштва у обављању поверене 
делатности од општег интереса, у складу са 
законом, а нарочито:

 разрешење директора,
 друге мере одређене законом којим се 

уређују услови и начин обављања делатности 
од општег интереса и овим Оснивачким актом.

Члан 21.

У случају поремећаја у пословању 
друштва, Градско веће Града Сремска 
Митровица предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито 
промену унутрашње организације друштва.

V ИМОВИНА, УЛОЗИ, КАПИТАЛ
И УДЕЛИ

Имовина и капитал друштва

Члан 22.

Имовину друштва чине ствари и права у 
власништву друштва, као и друга права 
друштва.

Капитал, односно нето имовина 
друштва представља разлику између вредности 
имовине и обавеза друштва.

Улози у друштво

Члан 23.

Члан друштва се обавезује да најкасније 
до регистрације оснивања друштва у Регистру 
привредних субјеката у друштво унесе новчани 
улог у износу од 100.000,00 динара који улази у 
имовину друштва.

Основни капитал друштва

Члан 24.

Укупан уписани основни капитал 
друштва је новчани и износи 100.000,00 динара.

Удели у друштву

Члан 25.

Уплатом новчаног улога члан друштва 
Град Сремска Митровица стиче један удео у 
друштву у висини од 100.000,00 динара, што 
представља 100% основног капитала друштва.

Својство члана друштва стиче се даном 
регистрације власништва над уделом у складу 
са законом о регистрацији привредних 
субјеката.

Права члана друштва по основу удела

Члан 26.

По основу учешћа у основном капиталу 
друштва Оснивач има следећа права:

1) право гласа у скупштини;
2) право на учешће у добити друштва;
3) право на учешће у ликвидационом 
остатку;
4) друга права предвиђена овим 
законом.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 27.

О повећању или смањењу основног 
капитала друштва одлучује скупштина друштва.
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Ради испуњења услова за отпочињање 
обављања делатности који су наведени у ставу 2 
члана 15. Оснивач ће додатним улогом повећати 
капитал друштва у износу потребном за 
прибављање неопходних средстава за рад.

Додатне уплате

Члан 28.

Одлуком скупштине друштва може се 
утврдити обавеза члана друштва да, поред 
уплате уписаног основног капитала, изврше 
додатне уплатe друштву.

Додатним уплатама не повећава се 
основни капитал друштва.

Додатне уплате могу бити само у новцу.
Додатне уплате могу се вратити 

члановима друштва само ако нису неопходне за 
покриће губитака друштва или за намирење 
поверилаца друштва.

Додатне уплате се не могу вратити 
члану друштва пре уплате, односно уноса 
целокупног уписаног улога у друштво.

Враћање додатних уплата члану 
друштва врши се сходном применом одредаба 
овог закона о смањењу основног капитала 
друштва, уколико су одлуком скупштине 
друштва о повећању капитала претворене 
(конвертоване) у основни капитал друштва.

У случају стечаја друштва, потраживање 
члана друштва по основу додатних уплата 
намирује се тек након пуног намирења 
стечајних поверилаца друштва са припадајућим 
каматама.

Расподела добити

Члан 29.

Добит друштва, утврђена у складу са 
законом, може се расподелити за повећање 
основног капитала, резерве или за друге намене, 
у складу са законом и одлуком скупштине 
друштва.

Одлуком из претходног става део 
средстава по основу добити, може се, сходно 
одредбама закона о исплати дивиденде и 
међудивиденде акционарима исплатити члану 
друштва.

VI ОРГАНИ ДРУШТВА

Органи друштва

Члан 30.

Управљање у друштву је организовано 
као једнодомно.

Органи предузећа су:
1) Скупштина
2) Директор
Овлашћења и делокруг рада органа 

друштва утврђују се у складу са Законом о 
привредним друштвима.

Скупштина

Састав скупштине

Члан 31.

Док друштво послује као једночлано, 
функцију скупштине друштва обављаће 
Скупштина града Сремска Митровица.

Делокруг скупштине 

Члан 32.

Скупштина друштва:

1) доноси измене оснивачког акта;

2) усваја финансијске извештаје, као 
и извештаје ревизора ако су 
финансијски извештаји били 
предмет ревизије;

3) надзире рад директора и усваја 
извештаје директора;

4) одлучује о повећању и смањењу 
основног капитала друштва;

5) одлучује о расподели добити и 
начину покрића губитака, 
укључујући и одређивање дана 
стицања права на учешће у добити 
и дана исплате  учешћа у добити 
члану  друштва;

6) именује и разрешава директора и 
утврђује накнаду за његов рад 
односно начела за утврђивање те 
накнаде;

7) именује ревизора и утврђује 
накнаду за његов рад;
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8) одлучује о покретању поступка 
ликвидације, као и о подношењу 
предлога за покретање стечајног 
поступка од стране друштва;

9) именује ликвидационог управника 
и усваја ликвидационе билансе и 
извештаје ликвидационог 
управника;

10) одлучује о стицању сопствених 
удела;

11) одлучује  о обавезама чланова 
друштва на додатне уплате и о 
враћању тих уплата;

12) даје прокуру;

13) одлучује о покретању поступка и  
давању пуномоћја за заступање 
друштва у спору са прокуристом, 
као и у спору са директором;

14) одобрава уговор о приступању 
новог члана и даје сагласност на 
пренос удела трећем лицу у 
случају из члана 167. Закона о 
привредним друштвима;

15) одлучује о статусним променама и 
променама правне форме;

16) даје одобрење на правне послове у 
којима постоји лични интерес, у 
складу са чланом 66. Закона о 
привредним друштвима;

17) даје сагласност на стицање, 
продају, давање у закуп, залагање 
или друго располагање имовином 
велике вредности у смислу члана 
470. Закона о привредним 
друштвима;

18) доноси пословник о свом раду;

19) врши друге послове и одлучује о 
другим питањима у складу са 
Законом о привредним 
друштвима.

Начин одлучивања скупштине друштва

Члан 33.

Док друштво послује као једночлано, 
Скупштина града Сремска Митровица у 
функцији скупштине друштва доноси одлуке у 
складу са овим Оснивачким актом и  оном 

већином гласова којом Скупштина града доноси 
одлуке на начин предвиђен Статутом града 
Сремска Митровица и Пословником Скупштине 
града.

Директор друштва

Члан 34.
Директора друштва именује скупштина 

друштва на основу спроведеног јавног 
конкурса, а по поступку и на начин утврђен
законом.

За вршиоца дужности директора 
друштва, до избора директора друштва именује 
се:

Душан Дрљача,   ЈМБГ: 1210962890022

Надлежности директора

Члан 35.

Директор друштва:

1) представља и заступа друштва;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање друштва;
4) одговара за законитост рада друштва;
5) предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере за његово 
спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке скупштине друштва;
8) врши друге послове утврђене законом 
и овим Оснивачким актом.

Зарада директора

Члан 36.
Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 
друштво послује са позитивним пословним 
резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси 
скупштина друштва.

Мандат директора

Члан 37.

Директор друштва именује се на 
мандатни период који се утврђује одлуком 
скупштине друштва о именовању.

Мандат директора престаје истеком 
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
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Разрешење директора

Члан 38.

Директор друштва може бити разрешен 
одлуком скупштине друштва, при чему 
скупштине друштва није дужна да наведе 
разлоге за разрешење.

Суспензија директора

Члан 39.

Уколико против директора ступи на 
снагу оптужница за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, скупштина друштва доноси решење 
о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 40.

Скупштина града,  именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима:

1) уколико директору престане мандат 
због истека периода на који је именован, због 
подношења оставке  или у случају разрешења 
пре истека мандата;

2) уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3) у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

Вршилац дужности може бити именован 
на период који није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина града може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на 
још један период од шест месеци.

VII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
РАД И ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

Радни односи

Члан 41.

Права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа уређују се општим 

актом (Колективним уговором) друштва у 
складу са законом и актима оснивача.

Општи акт (Колективни уговор) 
друштва мора бити сагласан са законом, 
општим и посебним колективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 42.

Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на 
основу закона, а ближе се уређују (колективним 
уговором) или општим актима друштва и 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 43.

Друштво је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања штетне последице 
које угрожавају природне и радом створене 
вредности човекове средине.

Јавност рада друштва

Члан 44.

Рад друштва је јаван.
За јавност рада друштва одговоран је 

директор.

Доступност информација

Члан 45.

Доступност информација од јавног 
значаја друштво врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног 
приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 46.

Пословном тајном сматрају се исправе и 
подаци утврђени одлуком директора друштва 
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању друштва и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима.



30.04.2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 4

75

VIII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 47.

Друштво се оснива на неодређено 
време.

Друштво престаје да постоји брисањем 
из регистра привредних субјеката  у 
случајевима предвиђеним законом.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

На сва питања која нису регулисана 
овим Оснивачким актом, примењиваће се Закон 
о привредним друштвима.

Члан 49.

Измене овог Оснивачког акта врше се у 
писаној форми.

Законски заступник друштва је у 
обавези да након сваке измене оснивачког акта 
сачини и потпише пречишћени текст 
докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке 
такве измене, региструју се у складу са законом 
о регистрацији.

Члан 50.
Овај Оснивачки акт састављен је у 

четири истоветна примерка, један за поступак 
регистрације, два за члана друштва, један за 
орган овере.

Члан 51.

Овај Оснивачки акт се оверава од стране 
надлежног органа за овере, а ступа на снагу 
осмог да од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02365/2013. I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

108.

На основу члана 92. Закона о буџетском 
систему  („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011 и 93/2012) 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 30.04.2013. године,  
донела је

О Д Л У К У

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ 
РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Екстерну ревизију Завршног рачуна 
буџета Града Сремска Митровица за 2012. 
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.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 4022/2013 – I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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109.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
30.04.2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ
АКТА „МУЗЕЈА СРЕМА“ У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Члан 1.

У члану 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта „Музеја Срема“ у Сремској 
Митровици са Законом о култури („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, број 2/2013), 
мења се тако да гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.
У састав Управног одбора улазе и 

запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Управног одбора, предлог заједнички подносе 

сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 2.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута“.

Члан 3.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022158/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.



30.04.2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 4

77

110.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана
30.04.2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О 

КУЛТУРИ

Члан 1.

Члан 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Позориштa „Добрица 
Милутиновић“ у Сремској Митровици са 
Законом о култури („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 2/2013), мења се 
тако да гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.
У састав Управног одбора улазе и 

запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 

Управног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 2.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута“.

Члан 3.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022157/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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111.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
30.04.3013. године, доноси 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О 
КУЛТУРИ

Члан 1.

Члан 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Галерије „Лазар Возаревић“ у 
Сремској Митровици са Законом о култури
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 2/2013), мења се тако да гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.
У састав Управног одбора улазе и 

запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Управног одбора, предлог заједнички подносе 

сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 2.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута“.

Члан 3.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022152/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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112.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
17. Закона о библиотечкоинформационој 
делатности („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 52/2011), члана 45. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 99/2009), члана 16. став 1. тачка 18. 
и 35. и члана 35. став 1. тачка 9. Статута Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина 
Града Сремска Митровица на седници одржаној 
дана 30.04.2013. године, доноси 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Члан 1.

Члан 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Библиотеке „Глигорије 
Возаровић“ у Сремској Митровици са Законом 
о култури („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 2/2013), мења се тако да 
гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.
У састав Управног одбора улазе и 

запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава надлежни орган 
аутономне покрајине, уз претходно прибављено 
мишљење Оснивача.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 

којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Управног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“. 

Члан 2.

Члан 10. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Директора именује и разрешава 
министар надлежан за културу, односно 
надлежни орган аутономне покрајине, уз 
сагласност руководиоца Народне библиотеке 
Србије и на предлог Управног одбора Установе.

Предлог за именовање директора се 
подноси на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса, којег расписује и спроводи 
Управни одбор Установе.

Након утврђеног предлога из 
претходног става, Оснивач даје своје претходно 
мишљење о предложеном и истовремено све 
доставља органу надлежном за избор.

Директор се именује на период од 
четири године и може бити поново именован. 

За директора Установе именује се лице
које има високо образовање и најмање 3 (три) 
године радног искуства у култури и које 
испуњава друге услове утврђене Статутом 
Установе. 

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину, такође даје 
своје мишљење у поступку избора директора 
Установе које се  истовремено са предлогом из 
става 2. овог члана  доставља органу 
надлежном за избор.

Спровођење конкурса за директора 
Установе, именовање вршиоца дужности
директора, његове надлежности и друго, врши 
се на начин и по поступку прописаним
одредбама Закона о култури.“
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Члан 3.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава надлежни орган 
аутономне покрајине, уз претходно прибављено 
мишљење Оснивача.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута“.

Члан 4.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022154/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

113.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
30.04.2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Члан 1.

Члан 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Историјског архива „Срем“ у 
Сремској Митровици са Законом о култури
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 2/2013), мења се тако да гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.
У састав Управног одбора улазе и 

запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Управног одбора, предлог заједнички подносе 
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сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 2.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута”.

Члан 3.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022153/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

114.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
30.04.2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА 
ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Члан 1.

Члан 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Заводa за заштиту споменика 
културе у Сремској Митровици са Законом о 
култури („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 2/2013), мења се тако да 
гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.
У састав Управног одбора улазе и 

запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 



Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 30.04.2013.

82

Управног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 2.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута“.

Члан 3.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022155/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

115.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20. 
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став 
1. и члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана 
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
30.04.2013. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“ У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Члан 1.

Члан 9. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Центра за културу 
„Сирмијумарт“ у Сремској Митровици са 
Законом о култури („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 2/2013), мења се 
тако да гласи:

„Управни одбор управља Установом.
Управни одбор Установе има 

председника и пет чланова.

У састав Управног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Управног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Управног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
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којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Национални савет националне мањине, 
који је прогласио Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину и који именује 
једног члана Управног одбора, даје и мишљење 
о осталим предложеним члановима Управног 
одбора.

Када више националних савета 
националних мањина даје предлог за члана 
Управног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 (четири) године и 
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 2.

Члан 11. наведене Одлуке, мења се тако 
да гласи:

„Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе.

Надзорни одбор Установе има 
председника и три члана.

У састав Надзорног одбора улазе и 
запослени у Установи, у складу са Законом и 
Статутом.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава Оснивач.

Један члан Надзорног одбора именује се 
на предлог националног савета оне националне 
мањине  чији је савет поднео Оснивачу свој акт 
којим проглашава Установу да је од посебног 
значаја за ту националну мањину.

Када више националних савета
националних мањина даје предлог за члана 
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе 
сви заинтересовани национални савети 
националних мањина.

Председник и чланови Надзорног 
одбора се именују на период од 4 (четири) 
године и могу бити именовани највише два 
пута“.

Члан 3.

Установа је дужна да у року од 30 
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022156/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

116.

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  
30.04.2013.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Развојни 
план Предшколске установе ''Пчелица'' из 
Сремске Митровице за период од 20132016. 
године. 



Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 30.04.2013.

84

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022102/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

117.

На основу члана 35. тачка 23. Статута 
града Сремска Митровица (''Сл. лист града 
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
30.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДОНОСЕ СЕ измене Програма за 
постављање мањих монтажних и других 
објеката на јавним површинама за 2013. годину.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 352512/2013I 
Дана: 30.04.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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118.

На основу члана 10. Статута града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града 
Сремска Mитровица, на седници одржаној 
30.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ГОРАН ЂОКИЋ и ЈОВАН 
МИЈАИЛОВИЋ, разрешавају се дужности 
чланова Управног одбора ЈКП ''Топлификација'' 
Сремска Митровица.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02363/2013 I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

119.

На основу члана 22. Закона о јавним 
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), 
члана 123. Закона о социјалној заштити 
(''Сл.гласник РС'', бр.,  24/2011) и члана 35. став 
1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице 
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', број 
13/2012), Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној  30.04.2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА''

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

СТОЈА ГАВРАНОВИЋ из Сремске 
Митровице, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Центра за социјални  рад 
''Сава'' у Сремској Митровици,

II

САВА СПАСОЈЕВИЋ, из Сремске 
Митровице, Јалијска IV 16, именује се за члана 
Управног одбора Центра за социјални  рад 
''Сава'' у Сремској Митровици,

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022159/2013 I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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120.

На основу члана  35. став 1.  тачка 10. 
Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист 
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној  30.04.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

''АТЛЕТСКИ СТАДИОН''  У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ 

I

МИЛОШ ЗЕЧЕВИЋ, из Ср. 
Митровице, разрешава се дужности члана 
Управног одбора установе Атлетски стадион.

II

СТОЈА ГАВРАНОВИЋ, из Ср. 
Митровице, Новосадска 31, именује се за члана 
Управног одбора установе Атлетски стадион

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022160/2013 I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

121.

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011) 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 
30.04.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
''ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ''

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I

Дужности чланова Школског одбора 
Музичке школе ''Петар Кранчевић'' у Сремској 
Митровици из реда локалне самоуправе 
разрешавају се:

 РАДМИЛА САВИЋ

 СЛАЂАНА НОВОТНИ

II

У Школски одбор Музичке школе 
''Петар Кранчевић'' у Сремској Митровици из 
реда локалне самоуправе  именују се:

 САЊА КОВАЧЕВИЋ из 
Мачванске Митровице, 
Карађорђева  6

 НЕБОЈША ДРАГАНОВИЋ  из 
Сремске Митровице, Божице 
Стојшић 11
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III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022151/2013  I 
Дана: 30.04.2013.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

122.

На основу члана 81. ст. 5 Статута града 
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска 
Митровица“ бр.13/2012), и члана 31 ст. 3
Одлуке о градским управама  („Сл. лист града 
Сремска Митровица“ бр. 15/2012), 
Градоначелник Града  Сремска Митровица 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

I

МАРИНА МАКСИМОВИЋ, 
дипломирани инжењер пољопривреде из 
Сремске Митровице, разрешава се дужности 
помоћника Градоначелника за област 
пољопривреде, на коју је постављена Решењем 
Градоначелника бр. 112169/2012II од 
09.11.2012. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 02-34/2013-II
Дана: 10.04.2013. године
Сремска Митровица

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бранислав Недимовић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

123.

На основу члана 18. став 4. Одлуке о 
постављању и уклањању мањих монтажних, 
огласних и других објеката („Службени лист 
Града Сремска Митровица” бр.5/2011, 9/2011 и 
18/2012), Градско веће Града Сремска 
Митровица, по предходно прибављеној 
сагласности Завода за заштиту споменика 
културе Сремска Митровица, на својој 24. 
седници одржаној 26.04.2013. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ 
УСЛОВИМА ЗА ПРИВРЕМЕНО 

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

И ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА НА 
ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се технички 
услови за привремено постављање монтажних и 
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других објеката на јавним површинама односно 
огласних објеката на отвореном простору (у 
даљем тексту: монтажни, огласни и други 
објекти), одређују посебни услови за 
постављање појединих објеката према деловима 
територије Града Сремска Митровица (у даљем 
тексту: Град), и утврђују други ближи услови за 
постављање монтажних, огласних и других 
објеката.

Члан 2.

Под монтажним објектима који се могу 
поставити на јавним површинама, у смислу овог 
правилника подразумевају се објекти монтажне 
или монолитне конструкције, који служе за 
обављање привредних и других делатности и за 
задовољење других потреба грађана, и то:

1. киосци;
2. летње баште;
3. зимске баште;
4. слободностојеће витрине;
5. изложбени пултови;
6. тенде и перде;
7. објекти за извођење забавних 

програма;
8. расхладни уређаји;
9. апарати за кокице и друге 

печењарске производе;
10. тезге за излагање и продају књига, 

часописа, других публикација, 
компакт дискова и слично;

11. тезге за излагање и продају цвећа, 
честитки, украсних предмета, 
уметничких сувенира, еко производа, 
уметничких слика и сл.предмета;

12. телефонске говорнице и поштански 
сандучићи;

13. објекти за одржавање политичким 
манифестација;

14. објекти за одржавање сајамских 
манифестација;

15. објекти за одржавање културних, 
спортских и образовних 
манифестација;

16. други објекти и уређаји односно 
покретни мобилијар (јарболи, држачи 
за бицикле, жардињере, објекти на 

дечијим игралиштима, стубови, 
кугле, ограде и сл.).

Члан 3.

Под огласним објектима који се могу 
поставити на отвореном простору, у смислу 
овог правилника подразумевају се огласна 
средства помоћу којих се пословно име, 
личност, активност или услуга правног лица, 
предузетника или физичког лица препоручује 
или чини доступном примаоцу, и то:

1. огласни пано;
2. транспарент;
3. билборд;
4. рекламна ознака.

Члан 4.

Други објекти, у смислу овог правилника су:
1. надстрешнице за склањање људи у 

јавном саобраћају;
2. балон хала спортске намене.

II ОПШТА УРБАНИСТИЧКОТЕХНИЧКА 
ПРАВИЛА 

Члан 5.

Општа урбанистичко техничка правила 
представљају скуп међусобно зависних 
елемената од значаја за привремено постављање 
монтажних, огласних и других објеката, као и 
нивелационотехнички услови уређења 
простора на коме се монтажни, огласни и други 
објекти постављају.

Члан 6.

Монтажни, огласни и други објекти могу се 
постављати на јавним површинама у складу са 
следећим основним урбанистичкотехничким 
правилима:

1. Положај и димензије објеката 
лоцираних појединачно односно 
групно не смеју да ремете основну 
функцију јавних површина и утичу 
на безбедност саобраћајних токова, 
као и да нарушавају доминантне  и 
карактеристичне градске визуре;
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2. Монтажни, огласни и други објекти 
морају да буду израђени од 
квалитетних материјала и квалитетно 
обрађени и да су монтажно
демонтажног склопа;

3. Вертикално ограђивање елементима 
који би представљали визуелну 
препреку и угрозили безбедност 
саобраћаја није дозвољено;

4. Вечерња расвета објекта мора бити 
прилагођена јавној расвети на начин 
да не ремети постојећи јавни 
простор;

Члан 7.

Услови за постављање монтажних, огласних 
и других објеката у односу на саобраћајнице су 
следећи:

1. За важније градске правце: примарне 
градске саобраћајнице (према Плану 
генералне регулације) и улице кроз 
које пролази јавни градски превоз, 
минимална растојања монтажних, 
огласних и других објеката од ивице 
коловоза износи 1,0m;

2. За остале градске правце: сабирне и 
приступне улице, минимално 
растојање монтажних, огласних и 
других објеката од колоза износи 
0,7m.

Члан 8.

Услови за постављање монтажних, огласних 
и других објеката у односу на пешачке токове и 
постојеће објекте су следећи:

1. Код монтажних, огласних и других 
објеката који се постављају на тргове 
(Трг Војвођанских бригада, Житни 
трг, Соларски трг) минимална 
ширина коју је неопходно обезбедити 
за пешачке токове износи 3,0m.

2. Код монтажних, огласних и других 
објеката који се постављају на 
главним пешачким токовима: улице 
кроз које пролази државни пут II реда 
бр.117 у Сремској Митровици и 
Лаћарку, улице Фрушкогорска, 

Железничка, Краља Петра I, 
Јупитерова, Северни бедем, Ратарска, 
Шећер сокак, Рибарска обала, Вука 
Караџића, Масарикова, Светог Саве, 
Змај Јовина, Пиварска, Светог 
Димитрија и Кузминска у Сремској 
Митровици, улица Мачвански кеј и 
зона прелаза преко пешачког моста у 
Мачванској Митровици, минимална 
ширина коју је неопходно обезбедити 
за пешачке токове износи 2,25m;

3. Код монтажних, огласних и других 
објеката који се постављају на 
пешачким токовима у улицама нижег 
реда минимална ширина коју је 
неопходно обезбедити за пешачке 
токове износи 1,50m.

Члан 9.

На Тргу Ћире Милекића, Тргу Светог 
Стефана и Градском парку (у даљем тексту: 
пешачка зона), могуће је искључиво 
постојављање монтажних, огласних и других 
објеката који су дефинисани програмом. У овој 
зони не могу се постављати слободностојеће 
витрине, изложбени пултови и расхладни 
уређаји.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

КИОСЦИ

Члан 10.

Киоск је монтажнодемонтажни објекат 

површине до 25m2, који служи за обављање 
занатскоуслужних и других делатности.

Од правила о максималној повшини киоска 
из става 1. овог члана, изузимају се киосци 
постављени на јавној површини дуже од 20 
година.

Киоск се не може користити као проширење 
пословног простора сталног карактера.

Члан 11.

Програмом за постављање монтажних и 
других објеката на јавним површинама (у 
даљем тексту: програм) за календарску годину 
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се опредељују локације, број као и делатност 
која се може обављати.

Киосци морају бити израђени од стране 
регистрованог произвођача (за нове киоске), са 
потребном атестном документацијом.

Излагање робе могуће је уз објекат киоска на 
максималној удаљености до 2,0m од објекта 
киоска и то тако да се не угрозе минималне 
ширине саобраћајних токова дефинисане 
члановима 7. и 8. овог правилника.

Члан 12.

Уколико се киоск поставља на 
новопланирану локацију, или при постављању 
новог киоска или групе киоска на постојећу 
локацију неопходна је израда ситуационог 
решења са свим елементима регулације, 
нивелације као и са елементима комуналне 
инфраструктурне мреже.

Уколико је локација за постављање киоска у 
централној градској зони или заштићеној 
околини непокретног културног добра, поред 
осталих доказа уз захтев се прилаже и 
сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе.

Члан 13.

Киоск се поставља на плато од трвдог 
материјала (бетон, цигла односно подлога 
околне уређене јавне површине). Димензије 
платоа су мин. за 0,5m шире од габарита киоска 
са бочних страна и мин. 1,5m шире од киоска са 
предње стране.

Кота пода киоска мора бити вишља од коте 
платоа за мин. 15cm.

ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ

Члан 14.

Минимална ширина летње и зимске баште 
износи 1,40m.

Минимална удаљеност летње и зимске баште 
од бициклистичке стазе и јавне површине 
одређене за паркирање возила износи 0,50m, а 
од аутобуског стајалишта 3,0m

Члан 15.

Уколико се летња или зимска башта 
поставља у близини колског или пешачког 
улаза у зграду, двориште, пасаж или гаражу, 

минимална бочна удаљеност летње баште од 
улаза износи 0,50m.

Уколико се летња башта поставља у близини 
раскрснице, неопходно је да се обезбеди 
одговарајућа прегледност раскрснице. Зону 
потребне прегледности утврђује ЈП Дирекција 
за изградњу града Сремска Митровица, у складу 
са законом и техничком регулативом.

Када се летња башта поставља у близини 
споменика, фонтана, јавних чесми и бунара, 
минимална удаљеност летње баште од 
наведених објеката износи 3,0m.

Члан 16.

Летња башта отвореног типа

Летња башта отвореног типа је монтажно
демонтажни објекат намењен угоститељској 
делатности који се поставља на јавној 
површини непосредно испред пословног 
простора у коме се делатност обавља, и то у 
ширини објекта или дела објекта у коме се 
обавља угоститеска делатност са максималним 
проширењем од 10,0m са једне и са друге 
стране.

Члан 17.

Јавне површине на којима се могу 
постављати летње баште из члана 16. овог 
правилника су: пешачка зона, трг, тротоар и 
зелена површина уз пешачку стазу преко које је 
могућа комуникација са угоститељским 
објектом односно локалом.

Летња башта не може да се постави испред 
киоска, осим на градској плажи.

Члан 18.

Уколико се летња башта поставља на јавној 
зеленој површини неопходно је постављање 
подне платформе од дрвета, која не оштећује 
подлогу у већој мери или префабриковане 
монтажне бетонске елементе који се не смеју 
залити цементом.

У случају постављања летње баште на јавној 
зеленој површини, неопходно је прибављање 
услова и сагласности ЈП Дирекција за изградњу 
Града Сремска Митровица.

Члан 19.

У оквиру летње баште из члана 16. овог 
правилника, поред столова, столица, светиљки, 
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расхладне витрине, паноа за излагање менија и 
ценовника може да се:

1. Постави монтажнодемонтажна 
ограда висине до 80cm, израђена од 
дрвета или метала, која мора да буде 
провидна и жардињере са украсним 
биљкама. Изузетно на деловима 
баште угроженим интензивним 
саобраћајем ограда се може допунити 
прозирним елементима укупне 
висине од највише 1,60m;

2. Постави подна платформа израђена 
од дрвета или легуре метала, висине 
до 16cm, тако да омогући сливање 
атмосферских вода и чишћења 
воденим млазом;

3. Постави одговарајући број 
сунцобрана, са једним или два 
вертикална ослонца.

4. Задржи монтажнодемонтажна 
кровна конструкција, под условом да 
је постављена у предходном периоду, 
у складу са одобрењем за 
постављање летње баште затвореног 
типа.

Члан 20.

Ниједан елемент летње баште не сме да 
излази ван дозвољеног габарита летње баште.

Елементи летње баште не смеју бити трајно 
фиксирани за подлогу анкерима, те у том 
смислу забрањено је разбијање, бушење и 
деградирање подлоге.

Члан 21.

Објекти јавног зеленила, као и објекти 
споменика и мобилијара јавних простора не 
могу бити део површине летње баште, односно 
не могу бити уграђени у подну платформу, 
ограду, сенило, нити се користити као 
функционални део летње баште.

Летња башта не сме да садржи снажне 
изворе светла и звука.

Члан 22.

Уколике се летња башта поставља у 
централној градској зони или заштићеној 
околини непокретног културног добра, поред 

осталих доказа уз захтев се прилаже и 
сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе.

Посебна правила за летње баште у пешачкој 
зони

Члан 23.

Летња башта у пешачкој зони може да 
садржи следеће елементе: столове, столице, 
сунцобране, апарате за забаву деце и заштитну 
ограду. Могу се поставити максимално две 

рекламне табле димензија до 1m2, у склопу 
летње баште. Трајно фиксирање напред 
наведених елемената баште за подлогу није 
дозвољено.

Заштитне ограде се постављају паралелно са 
површином за кретање возила са посебном 
дозволом кроз пешачку зону, на удаљености од 
минимално 30cm. Може се поставити и 
разделна заштитна ограда од суседне летње 
баште. Постављање заштитне ограде према 
главном пешачком току није дозвољено. 
Заштитна ограда се састоји из браварских 
елемената, транспарентна је или транспарентне 
испуне, висине од 60cm до 80cm.

Сунцобрани су у основи квадратног облика, 
димензија страна 2,50m до 3,00m, са сенилом на 
висини од 2,50m до 3,50m.

Не смeју се постављати подне облоге, 
платформе, расхладни уређаји и витрине, 
жардињере и ђубријере. За остале елементе који 
нису набројани у предходном ставу потребна је 
сагласност ЈП Дирекција за изградњу града 
Сремска Митровица.

Летња башта затвореног типа

Члан 24.

Летња башта затвореног типа је монтажно
демонтажни објекат дрвене или металне 
конструкције, са испунама израђеним од 
прозирног и безбедног материјала, без зиданог 
парапета, а поставља се тако да се обликом и 
материјалом уклапа у непосредно окружење.

Летња башта из става 1. овог члана се 
поставља на јавној површини испред 
угоститељског објекта, у складу са чл. 14. и 15. 
овог правилника.

Летња башта из става 1. овог члана се 
поставља највише до ширине угоститељског 
објекта.
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Летња башта из става 1. овог правилника 
може да се постави непосредно уз угоститељски 
објекат, или као слободностојећа конструкција 
тако да се обезбеди минимална ширина пролаза 
за пешаке, у складу са чланом 8. овог 
правилника.

Члан 25.

Летња башта из члана 24. овог правилника се 
поставља на подијум висине 0,15 m, тако да 
омогућава сливање атмосферских вода и 
чишћење воденим млазом.

Монтажнодемонтажни кровни покривач 
мора да буде израђен од стакла, материјала на 
бази поликарбоната, дрвета, лима и сл., 
максималног нагиба 5%.

Члан 26.

Летња башта из члана 24. овог правилника се 
поставља у складу са:

1. Пројектом који садржи пројекат 
конструкције;

2. Шематским приказом инсталација за 
грејна тела са њиховим распоредом и 
одговарајућим атестима.

Зимске баште

Члан 27.

Зимска башта је приземан објекат 
угоститељске намене који се поставља на јавној 
површини, наслољен на зид објекта или дела 
објекта у коме се обавља угоститељска 
делатност, максимално налегајуће површине 
одређене површином зида основног објекта на 
који се наслања.

Зимска башта је монтажнодемонтажни 
објекат дрвене или металне конструкције са 
стакленим испунама, без парапета, а постављају 
се тако да се обликом и материјалом уклапају у 
непосредно окружење.

Члан 28.

Зимска башта је простор ангажован свих 12 
месеци у години.

Члан 29.

Зимска башта се поставља у складу са:

1. Пројектом зимске баште који садржи 
пројекат конструкције;

2. Шематским приказом инсталација за 
грејна тела са њиховим распоредом и 
одговарајућим атестима.

СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ ВИТРИНЕ

Члан 30.

Слободностојеће витрине су објекти који се 
постављају на јавним површинама испред или у 
непосредној близини пословног простора и 
користе се за излагање робе ван пословног 
простора.

У слободностојећим витринама не могу се 
истицати рекламе, обавештења и слично.

Члан 31.

Површина слободностојеће витрине у основи 

је 2m2, а максимална висина 2m.
Слободностојећа витрина мора бити у складу 

са карактеристикама и вредностима јавног 
простора и дела града у којем се налазе.

Слободностојећа витрина не сме да садржи 
снажне изворе светла који могу да ремете 
нормално одвијање саобраћаја.

ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТОВИ

Члан 32.

Изложбени пулт је монтажна конструкција 
постављена уз или испред пословног објекта, по 
правилу у ширини зграде или дела зграде коју 
захвата пословни објекат са наменом за 
излагање робе која се продаје у пословном 
објекту.

Максимална бруто површина изложбеног 

пулта је 5m2, уз поштовање општих правила из 
поглавња II овог правилника. 

Члан 33.

За један пословни простор могуће је 
поставити само један изложбени пулт. 
Изложбени пулт може имати сунцобран са 
наменом за заштиту од сунца и кише.

По истеку радног времена изложбени пулт се 
мора уклонити са јавне површине.



Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 30.04.2013.

94

ТЕНДЕ

Члан 34.

Тенда је слободностојећа конструкција са 
одговарајућим застором која се може поставити 
на јавној површини у габариту летње баште, са 
наменом за заштиту од сунца.

Одобрење за постављање тенде може се 
издати само уз одобрење за постављање летње 
баште.

Члан 35.

Минимална висина тенде је 2,5m, мерено од 
коте тротоара. На местима где се на овај начин 
не може постићи заштита од сунца минимална 
висина је 2,1m.

Величина тенде по правилу не може бити 
већа од габарита летње баште.

Члан 36.

Уколико се тенда поставља у централној 
градској зони или непосредној околини 
непокретног културног добра, уз захтев се 
поред осталих доказа прилаже и сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика 
културе.

Члан 37.

Друге врсте слободностојећих надстрешница 
не могу се постављати на јавно површини.

ПЕРДЕ

Члан 38.

Перда је конструкција са одговарајућим 
застором која се поставља на фасаду објекта, 
изнад зидног отвора са наменом за заштиту од 
сунца.

Члан 39.

Перда се поставља тако да прати облик 
зидног отвора и архитектуру објекта.

Минимална висина перде је 2,5m. На 
местима где се на овај начин не може постићи 
заштита од сунца минимална висина је 2,1m.

Када се перде постављају изнад локала у 
низу, мора се обезбедити њихова хоризонтална 
уједначеност.

Конзолни испуст перде може да буде 
највише до 1,60m.

Члан 40.

Уколико се перда поставља у централној 
градској зони или непосредној околини 
непокретног културног добра, уз захтев се 
поред осталих доказа прилаже и сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика 
културе.

ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ 
ПРОГРАМА

Члан 41.

Објекат за извођење забавних програма је 
скуп конструктивних елемената, уређаја, 
апарата и друге опреме који се монтирају и 
постављају на јавну површину ради извођења 
забавних програма (циркус, луна парк, апарати 
за забаву и слично)

Члан 42.

Објекти за извођење забавних програма 
постављају се на јавну површину у складу са 
програмом локација за календарску годину.

Локација за смештај објеката за извођење 
забавних програма мора бити довољних 
димензија, равна, приступачна за тешка 
транспортна возила и опремљена потребним 
инфраструктурним прикључцима.

Члан 43.

У захтеву за издавање одобрења подносилац 
је дужан да одреди укупну површину коју 
заузимају објекти за извођење забавних 
програма, односно површину коју заузима 
сваки апарат за забаву, њихов број и врсту. 

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

Члан 44.

Расхладни уређаји за продају индустријског 
сладоледа, кремова и пића могу се постављати 
на површинама јавне намене уз или поред 
киоска или пословног простора у којем се
делатност обавља, по правилу у ширини зграде 
или дела зграде коју захвата пословни простор.
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Члан 45.

Бруто површина расхладног уређаја 
намењеног за продају сладоледа, кремова и 

пића је максимално 1,0m2.
Испред киоска или пословног простора 

могуће је поставити само један расхладни 
уређај за продају напитака и само један за 
продају кремова и сладоледа, уз поштовање 
општих правила из II поглавља овог 
правилника.

Расхладни уређај може имати сунцобран са 
наменом заштите од сунца.

АПАРАТИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ 
ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

Члан 46.

Апарати за кокице и друге печењарске 
производе су типски, лако покретни објекти за 
припрему и продају одговарајућих 
прехрамбених производа, чија бруто површина 

не може да буде већа од 2,0m2.
Апарати за кокице и друге печењарске 

производе се по истеку радног времена, по 
правилу, уклањају са јавне површине.

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ КЊИГА, 
ЧАСОПИСА, ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, 

КОМПАКТ ДИСКОВА И СЛИЧНО

Члан 47.

Тезге за изглагање и продају књига, 
часописа, других публикација, компакт дискова 
и слично, су типске монтажне лако покретне 
конструкције са надстрешницом чија бруто 

површина не може бити већа од 2,0m2.
Тезге се, по правилу, по истеку радног 

времена уклањају са јавне површине.

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ ЦВЕЋА, 
ЧЕСТИТКИ, УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА, 

УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА, ЕКО 
ПРОИЗВОДА, УМЕТНИЧКИХ СЛИКА И 

СЛИЧНИХ ПРЕДМЕТА

Члан 48.

Тезге за излагање и продају цвећа, честитки, 
украсних предмета, уметничких сувенира, еко 

производа, уметничких слика и сл.предмета се 
постављају на јавној површини поводом 
обележавања државних, верских и других 
празника.

Конкретна локација, број и распоред тезги 
опредељују се програмом за календарску 
годину.

Члан 49.

Тезге су, по правилу, типски, отворени лако 
покретни објекти од дрвета, метала или 
пластике, чија бруто површина не може бити 

већа од 2,0m2.
Тезге се по истеку радног времена уклањају 

са јавне површине.

ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ И ПОШТАНСКИ 
САНДУЧИЋИ

Члан 50.

Телефонске говорнице и поштански 
сандучићи могу се постављати на јавној 
површини у складу са распоредом места које 
предлаже надлежно ПТТ предузеће, свих 
типова и величина које су у експлоатацији 
надлежном ПТТ предузећу, уз испуњавање 
општих услова из овог правилника.

Члан 51.

Телефонске говорнице и поштански 
сандучићи могу бити слободностојећи и зидни.

За постављање слободностојећих објеката, 
неопходно је прибавити сагласности јавних 
предузећа који су власници осталих инсталација 
на јавној површини.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САЈАМСКИХ, 
ПОЛИТИЧКИХ, КУЛТУРНИХ, СПОРТСКИХ 

И ОБРАЗОВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Члан 52.

Објекти за одржавање сајамских, 
политичких, културних, спортских и 
образовних манифестација могу се постављати 
на јавној површини у складу са програмом.

Постављање објеката у функцији одржавања 
наведених манифестација се врши у скаду са 
ситуационим планом којим се обавезно 
дефинише тип и диспозиција планираних 
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објеката као и условима о могућности одвијања 
колског и пешачког саобраћаја прибављених од 
стране ЈП Дирекција за изградњу града Сремска 
Митровица.

ДРУГИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ 
ОДНОСНО ПОКРЕТНИ МОБИЛИЈАР 
(ЈАРБОЛИ, ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ, 

ЖАРДИЊЕРЕ, ОБЈЕКТИ НА ДЕЧИЈИМ 
ИГРАЛИШТИМА, СТУБОВИ, КУГЛЕ, 

ОГРАДЕ И СЛИЧНО)

Члан 53.

Постављање других монтажних објеката и 
уређаја врши се у складу са ситуационим 
планом којим се обавезно дефинише 
диспозиција планираних монтажних објеката на 
јавној површини, као и условима о могућности 
одвијања колског и пешачког саобраћај 
прибављених од стране ЈП Дирекција за 
изградњу града Сремска Митровица.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА

ОГЛАСНИ ПАНО

Члан 54.

Огласни пано је огласни објекат на који се 
поставља штампана, сликана или исписана 
огласна порука.

Огласни пано поставља град односно месна 
заједница за потребе грађана и других 
заинтересованих лица.

Члан 55.

Огласни пано се може поставити на фасаде, 
калканске зидове и кровове објеката, подзид, 
грађевинске скеле или ограде градилишта. 
Може бити осветљен, просветљен или 
неосветљен, са фиксном или ротирајућом 
огласном поруком.

ТРАНСПАРЕНТ

Члан 56.

Транспарент служи за рекламирање 
делатности или оглашавање манифестације 

културног, спортског или забавног карактера, 
који постављају правна лица или предузетници 
изнад коловоза и другој јавној површини, на 
начин да се обезбеди безбедно и неометано 
одвијање саобраћаја.

Члан 57.

Транспарент може бити израђен од тканине, 
пластифицираног или сличног материјала.

Транспарент се може поставити и паралелно 
са коловозом.

Причвршћивање транспарента изводи се 
везивањем или другим одговарајућим начином 
спајања на носач транспарента.

Најмања дозвољена висина за постављање 
транспарента изнад пута, односно улице у 
насељу износи 4,50m.

Постављање транспарента изнад пута 
дозвољено је само уз сагласност и услове 
управљача предметног пута, којима се посебно 
дефинише положај и начин везивања 
транспарента.

БИЛБОРДИ И РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ

Члан 58.

Билборди и рекламне ознаке су огласни 
објекти који се постављају на отвореном 
простору ради презентовања, обавештавања и 
рекламирања.

Билборд може бити слободностојећи објекат 
постављен на једном или два стуба носача и 
објекат постављен на стубу јавне расвете.

Облик билборда је по правилу правоугаони. 
Могу бити једнострани и двострани, осветљени 
(извор светлости је спољашњи), просветљени 
(извор светлости је унутрашњи) и неосветљени. 
Могу бити са фиксном или ротирајућом 
огласном поруком.

Члан 59.

Билборд и рекламна ознака не могу да се 
поставе поред гробља, уз водоток, на мосту, 
подвожњаку и надвожњаку.

Рекламна ознака не може да се постави на 
стуб или наличје саобраћајног знака, стуб или 
наличје семафора, стуб који носи ваздушну 
електро, ТТ или другу мрежу, у троуглу 
прегледности раскрснице или укрштања пута са 
железничком пругом.
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Члан 60.

Рекламне ознаке могу бити слободностојеће 
и постављене на фасаде објеката под условом да 
се обезбеди минимална висина од 2,50m од 
тротоара.

Слободностојеће рекламне ознаке могу да 
буду само несветлеће, док рекламне ознаке 
постављене на фасаде објеката могу да буду 
светлеће и несветлеће.

Рекламна ознака може да буде правоугаоног, 
квадратног, кружног, елипсастог или облика 
моногоугла. Може бити непокретна или 
ротирајућа.

Најмања површина рекламне ознаке је 

0,50m2, а највећа 2,00m2.

Члан 61.

Типови билборда дефинисани су Одлуком о 
постављању и уклањању мањих монтажних, 
огласних и других објеката.

Локације за постављање билборда на јавној 
површини као и типови билборда по локацијама 
дефинисани су програмом.

Члан 62.

Уз захтев за постављање билборда, 
инвеститор је у обавези да прибави услове за 
постављање билборда на јавној порвшини које 
израђује ЈП Дирекција за изградњу града 
Сремска Митровица.

Услови за постављање билборда на јавној 
површини морају да садрже нарочито:

1. Прецизну локацију на којој се 
поставља билборд, у складу са 
оквирним локацијама из програма;

2. Геометријске карактеристике 
билборда;

3. Начин прикључења на јавну расвету 
(уколико се прикључује).

Члан 63.

Носачи билборда чија је укупна површина 

већа од 4,0m2 морају имати статички прорачун 
и одговарајуће конструктивно решење носача и 
темеља.

Члан 64.

Када се билборд или рекламна ознака 
поставља поред бициклистичке стазе или 
тротоара, минимална хоризонтална удаљеност 
најближе ивице билборда или рекламне ознаке 
од најистуреније тачке бициклистичке стазе или 
тротоара је 0,30m, а мининална вертикална 
удаљеност доње ивице билборда или рекламне 
ознаке од најистуреније тачке бициклистичке 
стазе или тротоара је 2,50m.

Када се билборд или рекламна ознака 
поставља изнад коловоза минимална 
вертикална удаљеност доње ивице билборда 
или рекламне ознаке од најистуреније тачке 
коловоза је 4,50m.

Члан 65.

Билборд који се поставља на стуб јавне 
расвете мора бити правоугаоног облика 
максималних димензија 1,00m x 0,70m, где је 
дужа страница паралелна са осом стуба и мора 
да буде просветљен.

На стуб јавне расвете може да се постави 
највише два билборда под условом да билборди 
морају бити под углом од 180 степени у односу 
на осу стуба.

Члан 66.

Билборди и рекламне ознаке морају бити 
постављени тако да не заклањају саобраћајни 
знак.

Минимална удаљеност билборда и рекламне 
ознаке од саобраћајног знака је 15,0m у насељу 
а 50,0m ван насеља.

Члан 67.

Билборд и рекламна ознака се постављају 
тако да не заклањају постојећи билборд или 
рекламну ознаку.

Минимално растојање у насељу између 

постављених билборда већих од 4,0m2 je 15,0m,

а за билборде површине мање од 4,0m2 и 
рекламне ознаке минимално међусобно
растојање је 10,0m. Ван насеља минимално 
међусобно растојање билборда и рекламних 
ознака је 50,0m.
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Члан 68.

Распоред боја и симбола на билбордима и 
светлећим ознакама не сме да подсећа на 
саобраћајни знак.

На ободу рекламне ознаке кружног, 
елипсастог или троугаоног облика не може да 
се налази непрекидни појас црвене боје. Под 
непрекидним појасом се подразумева и онај 
чији је централни угао прекида континуитета 
мањи од 90 степени.

Члан 69.

Уколико је билборд осветљен или 
просветљен извор светлости мора бити 
постављен тако да не заслепљује учеснике у 
саобраћају. Светлост не сме бити емитована у 
испрекиданим интервалима.

Уколико је билборд осветљен или 
просветљен или се поставља на стуб јавне 
расвете, подносилац захтева је дужан да 
прибави сагласност надлежне 
електродистрибуције.

Члан 70.

Објекти и инсталације билборда и рекламне 
ознаке морају се одржавати у исправном стању 
и користити у сврху за коју су намењени.

Члан 71.

Уколико се рекламна ознака поставља на 
објекат обухваћен режимом заштите 
градитељског наслеђа потребно је приложити и 
сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе.

Уколико се билборд или рекламна ознака 
поставља у централној градској зони или 
непосредној околини непокретног културног 
добра, уз захтев се поред осталих доказа
прилаже и сагласност надлежног Завода за 
заштиту споменика културе.

Члан 72.

Одредбе чланова 58, 60, 63, 64, чл. од 66. до 
71. овог правилника, односе се и на постављање 
билборда и рекламних ознака на површинама 
које нису јавне.

Минимална хоризонтална удаљеност 
најближе ивице билборда или рекламне ознаке 
из става 1. овог члана од границе парцеле на 
којој се поставља је 0,30m.

V УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У 
ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ

Члан 73.

Надсрешнице за склањање људи у јавном 
саобраћају су монтажне конструкције које се 
постављају као заштита корисника јавног 
превоза од атмосферских утицаја.

Постављање надсрешница се врши на 
регистрованим стајалиштима јавног превоза, 
где је то могуће остварити у складу са 
просторним могућностима.

На постављање надсрешница не односе се 
општа урбанистичкотахничка правила из 
поглавља II. Њихово постављање се врши уз 
задовољавање свих критеријума везаних за 
безбедно одвијање свих видова саобраћаја.

Члан 74.

Аутобуска стајалишта поред надсрешнице 
могу да садрже и клупе за седење, корпе за 
отпатке и рекламне ознаке.

Намена и начин постављања аутобуских 
стајалишта мора бити усаглашена са 
републичким правилником којим се дефинишу 
услови за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стајалишта.

БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Члан 75.

Балон хала спортске намене је типски 
привремени монтажни објекат лагане 
конструкције, од монтажно демонтажних 
елемената, са зидовима и кровним покривачем 
од импрегнираног или пластифицираног платна 
или другог сличног материјала који се поставља 
као самостални објекат у функцији спортских 
активности.

Члан 76.

Балон хала спортске намене поред површина 
за извођење једне или више спортских 
дисциплина може да садржи и простор за 
пратеће садржаје (гардероба, умиваоници, 
купатило, канцеларија и сл.).
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Саставни део балон хале је и технички блок 
са уређајима за грејање и хлађење, контролу 
притиска, кондиционирање ваздуха и сл. који се 
по правилу поставља изван габарита балон хале.

Члан 77.

Балон хала спортске намене поставља се 
монтажом на месту постављања.

Сувом монтажом изводе се зидови, систем 
грејања, вентилације и осветљења и уградња 
унутрашње опреме.

Неопходни грађевински радови могу се 
изводити за темељење, односно анкеровање 
балон хале спортске намене, израду подлоге 
спортског терена, постављање техничког блока 
и извођење потребних прикључака на мрежу 
инфраструктуре.

Монтажу балон хале обавља произвођач или 
одговорни извођач радова кога овласти 
произвођач балон хале.

Члан 78.

Балон хала се поставља тако да својим 
положајем и величином не угрожава 
коришћење суседних објеката.

Испуњеност услова из предходног става овог 
члана утврђује надлежна градска управа сходно 
примени прописа којим су уређени услови у 
погледу висине и међусобне удаљености 
објеката који се граде.

Члан 79.

Уз захтев за постављање балон хале спортске 
намене се прилаже и техничка документација 
која обавезно садржи:

 Главни пројекат балон хале припремљен 
у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката оверен од стране 
надлежне градске управе у смислу 
одредаба члана 78. овог правилника;
 Услове за заузимање јавне површине и 
враћање у првобитно стање које издаје ЈП 
Дирекција за изградњу града Сремска 
Митровица;
 Сагласност надлежног Завода за 
заштиту споменика културе уколико се 
објекат поставља у централној градској 
зони или непосредној околини 
непокретног културног добра;

 Сагласност надлежне управе за 
ванредне ситуације у складу са 
прописима који регулишу област заштите 
од пожара;

Техничку документацију из става 1. овог 
члана потписује одговорни пројектант 
одговарајуће струке и иста подлеже техничкој 
контроли у складу са законом који уређује 
изградњу објеката.

VI УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ФАСАДИ, КРОВУ, ОГРАДИ И 

ДРУГИМ ПОВРШИНАМА ЗГРАДЕ 
ВИДЉИВИМ СА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Члан 80.

Огласни објекат на фасади, крову, огради и 
другим површинама зграде видљивим са јавне 
површине је: светлећа реклама, рекламна табла, 
електронски дисплеј без тона, обједињена 
информативна табла, разапето перфорирано 
синтетичко платно, транспарент преко зграде и 
други специфични огласни објекти постављени 
на фасади, крову, огради и другој површини 
зграде видљивој са јавне површине.

Члан 81.

Огласни објекат може да буде неосветљен, 
светлећи или просветљен.

Светлост са огласног објекта не сме да утиче 
на безбедност саобраћаја и квалитет становања 
и не сме да буде емитована у испрекиданим 
интервалима.

Огласни објекат не може да садржи звучну 
поруку.

Члан 82.

Огласни објекат се поставља тако да:
 не нарушава архитектонске и 
декоративне елементе зграде на коју се 
поставља;
 не затвара отворе на згради;
 њена светлост не ремети функцију 
унутрашњости зграде.

Члан 83.

Огласни објекат може бити постављен 
паралелно са фасадом зграде (у даљем тексту: 
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паралелни огласни објекат) или конзолно под
углом од 90˚ у односу на фасаду зграде (у 
даљем тексту: конзолни огласни објекат).

Члан 84.

Паралелни огласни објекат на фасади 
пословностамбене и стамбенопословне зграде 
може да се постави:

1. изнад локала у приземним етажама, 
односно непосредно изнад излога локала или 
на зидном елементу поред излога локала тако 
да је горња ивица рекламне ознаке у равни са 
горњом линијом портала, и

2. на излогу локала у равни стакла.
Ширина паралелног огласног објекта 

постављеног изнад локала из става 1. тачка 1. 
овог члана, може бити највише у ширини 
портала.

Члан 85.

Огласни објекат на крову, односно изнад 
кровног венца пословностамбене и стамбено
пословне зграде, може се поставити под 
условом да зграда има најмање четири надземне 
етаже.

Огласни објекат из става 1. овог члана 
поставља се паралелно са грађевинском 
линијом.

Висина огласног објекта из става 1. овог 
члана, износи највише 2,5m са конструкцијом.

Члан 86.

На стамбеним зградама може да се постави 
само паралелни огласни објекат на крову, 
односно изнад кровног венца зграда у складу са 
чланом 85. овог правилника.

Члан 87.

Конзолни огласни објекат поставља се тако 
да је горња ивица огласног објекта у линији 
горње ивице портала локала, минималне 
вертикалне удаљености доње ивице од 
најистакнутије тачке нивелете 2,5m, као и да 
конструкција огласног објекта не прелази 
грађевинску линију више од 0,80m.

Висина конзолне рекламне ознаке износи 
највише 0,60m.

Члан 88.

Локал који се налази у пасажу може се 
рекламирати, поред начина и услова утврђених 
чл. 84. и 85. овог правилника, и на уличном 
делу фасаде искључиво на обједињеној 
информативној табли.

Обједињена информативна табла из 
предходног става, поставља се на фасади 
непосредно поред портала пасажа.

Димензије и изглед обједињене 
информативне табле прилагођавају се сваком 
објекту посебно.

На димензије и изглед обједињене 
информативне табле сагласност даје Стручна 
комисија образована од стране Надлежне 
управе у складу са Одлуком о постављању и 
уклањању мањих монтажних, огласних и 
других објеката.

Огласни објекат локала из става 1. овог 
члана, поставља се унутар за то предвиђених 
поља обједињене информативне табле.

Члан 89.

Огласни објекат којим се рекламира 
пословна зграда може се поставити непосредно 
испод кровног венца или на крову пословне 
зграде.

Огласни објекат којим се рекламира локал у 
приземљу пословне зграде који има излог 
видљив са јавне површине, може се поставити:
1. изнад локала у приземним етажама, 
односно непосредно изнад излога локала или на 
зидном елементу поред излога локала тако да је 
горња ивица рекламне ознаке у равни са горњом 
линијом портала, и
2. на излогу локала у равни стакла.

Локал у пословној згради који нема излог 
видљив са јавне површине може се  
рекламирати искључиво на обједињеној 
информативној табли.

У погледу осталих техничких и других 
услова за постављање огласног објекта на 
пословној згради, сходно се примењују одредбе 
овог правилника.

Члан 90.

Када се на фасади, крови и другим 
површинама зграде видљивим са јавних 
повшина, поставља више паралелних огласних 
објеката у низу, њихове горње ивице морају 
бити у равни.
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Члан 91.

Разапето перфорирано синтетичко платно 
може се поставити на:

1. забатним фасадним зидовима који 
нису део обликоване фасаде зграде, и

2. градилишну скелу која се поставаља 
ради извођења грађевинских радова 
на објекту, на коме се могу штампати 
фотографије, односно фоторендеринг 
будућег изгледа објекта са 
информацијама о објекту на ком се 
изводе грађевински радови.

Члан 92.

Није дозвољено постављање огласних 
објеката на балконима, терасама, лођама и 
парапетним зидовима зграда.

Члан 93.

Уколико се рекламна ознака поставља на 
објекат обухваћен режимом заштите 
градитељског наслеђа потребно је приложити и 
сагласност надлежног Завода за заштиту 
споменика културе.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 94.

На сва питања која нису уређена овим 
правилником, примењиваће се правила 
урбанистичке струке, а према месним 
приликама и конкретним околностима на 
терену.

Члан 95.

Даном ступања на снагу овог правилника, 
престаје да важи  Правилник о техничким 
условима за привремено постављање мањих 
монтажних објеката и уређаја на јавним 
површинама („Службени лист Општине 
Сремска Митровица” број 3/2008)

Члан 96.

Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
Града Сремска Митровица”.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 352-488/2013-III
Датум: 26.04.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бранислав Недимовић, с.р.
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