СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
11. јул 2013.

Година V
број 8

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2013.
годину: 2.000,00 динара
Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

191.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС, 24/2011 и 121/2012 ), члана 9,
став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 11.07.2013. године, донела је

Циљ
доношења
Плана
детаљне
регулације је стварање планског основа за
реализацију
поставки
Плана
генералне
регулације града Сремске Митровице, Лаћарка
и Мачванске Митровице („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009), који
подразумева
урбанистичко
обликовање
слободних – неизграђених унутарблоковских
простора за потенцијалну градњу породичног и
вишепородичног становања са конпатибилним
и јавним наменама у овом блоку који припада
Централној градској зони.
Доношењем Плана детаљне регулације
обезбеђују се услови за даљи урбани развој
централне градске зоне са елементима одрживог
развоја. Такође Планом детаљне регулације
обезбеђују се услови за прибављање земљишта
у приватној својини за организацију простора
јавних садржаја као и јасна определења и
правила за градњу нових објеката, односно
реконструкцију постојећих, са наменама и
условима уређења простора.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ,
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА
ПРЕРАДОВИЋА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића
и Петра Прерадовића, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

Граница обухвата Плана детаљне
регулације полази из:
Тачке 1 која се налази на јужној страни
регулационог појаса ул. А. Чарнојевића у
висини Ул. Ратарске. Граница прелази улицу и
иде на север, источном страном регулационог
појаса Ул. Ратарске до тачке 2. Тачка 2 се
налази на североисточном углу раскрснице Ул.
Ратарске и Ул. Васе Пелагића и од ње, северном
страном регулационог појаса Ул. В. Пелагића
граница стиже до тачке 3 и до тачке 4, која су на
северозападном углу раскрснице Ул. Васе
Пелагића и П. Прерадовића и границом парцела
јавноог земљишта стиже у тачку 5. Тачка5 је на
југоисточном углу ове раскрснице и одавде
граница иде на југ, источном страном
регулационог појаса Ул. П. Прерадовића до
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тачке 6. Тачка 6 се налази на јужној
регулационој линији Ул. А. Чарнојевића у
висини Ул. П. Прерадовића. Граница из тачке 6
јужном страном регулационог појаса ул. А.
Чарнојевића долази у тачку 1 затварајући
прелиминарну границу обухвата Плана.
Граница планског подручја обухвата
простор од око 10,7ха.

2) локације за које је планом одређена
обавеза расписивања јавних архитектонских
или урбанистичких конкурса.
Правилима грађења по правилу се
дефинишу или дозвољени индекс изграђености
или дозвољени индекс заузетости, а висинска
регулација односно дозвољена висина објеката
се одређује висинским котама.
Правила грађења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
31. Закона, могу да садрже и друге услове
архитектонског обликовања, материјализације,
завршне обраде, колорита и друго.

Члан 4.
План
детаљне
регулације
текстуални и графички део.

11.07.2013.

сдрже

Правила уређења, чл.30. Закона
зависно од врсте планског документа, садрже
нарочито:

Текстуални део Плана детаљне
регулације приређује се тако да садржи
Полазне основе плана и Плански део.
Полазне основе садрже:
1) текстуални део, односно извод из
текстуалног дела усвојеног Концепта плана у
виду закључака;

1) концепцију уређења карактеристичних
грађевинских зона или карактеристичних
целина одређених планом према морфолошким,
планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним и другим карактеристикама;
2) урбанистичке и друге услове за
уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, као и услове за њихово
прикључење;
3) степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта по целинама или
зонама из планског документа, који је потребан
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;
4) опште и посебне услове и мере заштите
природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи;
5) посебне услове којима се површине и
објекти јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности;
6) попис објеката за које се пре обнове
или
реконструкције
морају
израдити
конзерваторски
или
други
услови
за
предузимање мера техничке заштите и других
радова, у складу са посебним законом;
7) мере енергетске ефикасности изградње;
8) друге елементе значајне за спровођење
планског документа.

Плански
део
садржи
Правила
уређења и Правила грађења.
Правила уређења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
30. Закона, садрже и:
1) концепцију уређења и типологију
карактеристичних
грађевинских
зона
и
карактеристичних целина одређених планом;
2) локације за које се обавезно ради
урбанистички пројекат;
3) правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела;
4) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
5) мере енергетске ефикасности изградње;
6) локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса;
7) остале елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
Правила грађења дефинисана чланом 31.
Закона у плану детаљне регулације израђују се
за делове односно зоне у обухвату плана, а
дефинишу се за појединачне грађевинске
парцеле у мери довољној да буду основ за
издавање локацијске дозволе на укупном
грађевинском земљишту обухваћеном планом,
осим за:
1) грађевинско земљиште обухваћено
планом за које је одређена обавеза израде
урбанистичког пројекта;

Правила грађења, чл.31. Закона садрже
нарочито:
1) врсту и намену објеката који се могу
градити у појединачним зонама под условима
утврђеним планским документом, односно
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врсту и намену објеката чија је изградња
забрањена у тим зонама;
2) услове за парцелацију, препарцелацију
и формирање грађевинске парцеле, као и
минималну
и
максималну
површину
грађевинске парцеле;
3) положај објеката у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости
или изграђености грађевинске парцеле;
5) највећу дозвољену висину или
спратност објеката;
6) услове за изградњу других објеката на
истој грађевинској парцели;
7) услове и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила.

Број 8

правилу,
по
постојећим
катастарским
парцелама) за јавне функције, јавне површине и
јавно зеленило;
4)
саобраћајнице
са
детаљним
нивелационим котама улица и јавних површина
(нивелациони
план),
са
потребним
карактеристичним профилима и са аналитичкогеодетским елементима за нове саобраћајнице и
планиране јавне површине;
5) регулационе линије улица и јавних
површина и уличне грађевинске линије
објеката, изузетно и дворишне грађевинске
линије када ситуација на терену то захтева;
6) мреже и објекте инфраструктуре и
јавног
зеленила
са
нивелационим
и
регулационим решењима;
7) локације и зоне за које је обавезно
расписати
јавни
урбанистички
или
архитектонски конкурс.

Графички
део
Плана
детаљне
регулације израђује се као карте у којима се
представљају постојеће стање и планска
решења одговарајућим цртежима и графичким
симболима.

Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 90 дана од дана доношења
ове Одлуке.

Постојеће стање у плану детаљне
регулације дела насеља исказује се кроз карте
које приказују:

Члан 6.

1) поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне
или целине према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним
и
другим карактеристикама;
2) постојећу функционалну организацију
у обухвату плана, са претежном наменом
простора (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама): за јавне потребе,
становање, пословање, индустрију и остале
намене.

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

Планска решења Плана детаљне
регулације дела насеља исказују се кроз једну
или више карата које приказују:

Предлог Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбедиће се у буџету Града
Сремска Митровица.
Члан 8.

1) границе плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама);
2) планиране намене површина у
границама плана (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама), са локацијама
објеката за јавну употребу и објеката од општег
интереса;
3) поделу на зоне или целине према
морфолошким,
планским,
историјскоамбијенталним,
обликовним
и
другим
карактеристикама и површине и капацитете (по

Излагање предлога Плана детаљне
регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога
Плана детаљне регулације на јавни увид, начин
на који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе на предлог Плана
детаљне регулације, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.
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11.07.2013.

Члан 9.

Члан 10.

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића
и Петра Прерадовића, Град Сремска Митровица
не израђује стратешка процена утицаја на
животну, број: 501-82/2013-VI донето од стране
Градске управе за урбанизам, комуналне и
испекцијске послове Града Сремска Митровица.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-59/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Број 8

Доношењем Плана детаљне регулације
обезбеђују се услови за даљи урбани развој
централне градске зоне са елементима одрживог
развоја. Такође Планом детаљне регулације
обезбеђују се услови за прибављање земљишта
у приватној својини за организацију простора
јавних садржаја као и јасна определења и
правила за градњу нових објеката, односно
реконструкцију постојећих, са наменама и
условима уређења простора.

192.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС, 24/2011 и 121/2012 ), члана 9,
став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 11.07.2013. године, донела је

Члан 3.
Граница обухвата Плана детаљне
регулације полази из:
Тачке 1. која се налази на јужној страни
регулационог појаса ул.А.Чарнојевића у висини
Ул.П.Прерадовића. Граница прелази улицу и
иде на север западном страном регулационог
појаса Ул.П.Прерадовића до таче 2 која је на
углу Ул. Ул.П.Прерадовића и Васе Пелагића и
границом парцела јавноог земљишта стиже у
тачку 3. Из тачке 3.граница иде западном
страном Ул.П.Прерадовића до тачке4 где
прелази на источну страну регулационог појаса
Ул.П.Прерадовића до тачке5. Из тачке5 иде до
тачке 6 која се налази на североисточном углу
раскрснице
ул.П.Прерадовића-Ул.Краља
А.Карађорђевића. Од тачке6 граница иде до
тачке7 северном страном регулационог појаса
ул. Ул.Краља А.Карађорђевића где код тачке8
прелази на јужну страну улице. Граница затим
из тачке8 креће на југ пратећи источну страну
регулационог појаса канала Стари Чикас и
пољског пута до тачке9. Тачке9,10,11, и 12
ограничавају источну границу обухвата у зони
приступа Ул.Батутова у насље 25.мај
(рскрсница). Од тачке 12 граница иде на југ,
источном
страном
регулационог
појаса
Ул.Батутове
до
тачке
13.
Тачке
13,14,15,16,17,18 и 19 уоквирују регулациони
појас –зону раскрснице Ул.
Паланка,
Кузминска, А.Чарнојевића која је у обухвату
плана. Граница из тачке 19 јужном страном
регулационог појаса ул.А.Чарнојевића и долази
у тачку 1. затварајући прелиминарну границу
обухвата Плана.
Граница планског подручја обухвата
простор од око 16ха.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, ПЕТРА
ПРЕРАДОВИЋА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА
КАРАЂОРЂЕВИЋА, НАСЕЉА 25. МАЈ,
УЛИЦЕ БАТУТОВЕ И УЛИЦЕ ПАЛАНКА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића,
Краља Александра Карађорђевића, насеља
25.Мај, улице Батутове и улице Паланка, Град
Сремска Митровица (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ
доношења
Плана
детаљне
регулације је стварање планског основа за
реализацију
поставки
Плана
генералне
регулације града Сремске Митровице, Лаћарка
и Мачванске Митровице („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009), који
подразумева првенствено планирање трасе
Примарне градске саобраћајнице у предметном
блоку, на правцу ул.Кузминска - П.
Прерадовића, као и урбанистичко обликовање
слободних - неизграђених унутрблоковских
простора за потенцијалну градњу породичног и
вишепородичног становања са компатибилним
и јавним наменама у овом блоку који припада
централној градској зони.

Члан 4.
План
детаљне
регулације
текстуални и графички део.
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1) концепцију уређења карактеристичних
грађевинских зона или карактеристичних
целина одређених планом према морфолошким,
планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним и другим карактеристикама;
2) урбанистичке и друге услове за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене и
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као
и услове за њихово прикључење;
3)
степен
комуналне
опремљености
грађевинског земљишта по целинама или
зонама из планског документа, који је потребан
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;
4) опште и посебне услове и мере заштите
природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи;
5) посебне услове којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности;
6) попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције
морају
израдити
конзерваторски
или
други
услови
за
предузимање мера техничке заштите и других
радова, у складу са посебним законом;
7) мере енергетске ефикасности изградње;
8) друге елементе значајне за спровођење
планског документа.
Правила грађења, чл.31. Закона садрже
нарочито:
1) врсту и намену објеката који се могу градити
у појединачним зонама под условима
утврђеним планским документом, односно
врсту и намену објеката чија је изградња
забрањена у тим зонама;
2) услове за парцелацију, препарцелацију и
формирање грађевинске парцеле, као и
минималну
и
максималну
површину
грађевинске парцеле;
3) положај објеката у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле;
5) највећу дозвољену висину или спратност
објеката;
6) услове за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели;
7) услове и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила.
Графички
део
Плана
детаљне
регулације израђује се као карте у којима се
представљају постојеће стање и планска
решења одговарајућим цртежима и графичким
симболима.

Текстуални део Плана детаљне
регулације приређује се тако да садржи
Полазне основе плана и Плански део.
Полазне основе садрже:
1) текстуални део, односно извод из
текстуалног дела усвојеног Концепта плана у
виду закључака;
Плански
део
садржи
Правила
уређења и Правила грађења.
Правила уређења у Плану детаљне регулације
осим елемената одређених чланом 30. Закона,
садрже и:
1)
концепцију
уређења
и
типологију
карактеристичних
грађевинских
зона
и
карактеристичних целина одређених планом;
2) локације за које се обавезно ради
урбанистички пројекат;
3) правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела;
4) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
5) мере енергетске ефикасности изградње;
6) локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса;
7) остале елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
Правила грађења дефинисана чланом 31.
Закона у плану детаљне регулације израђују се
за делове односно зоне у обухвату плана, а
дефинишу се за појединачне грађевинске
парцеле у мери довољној да буду основ за
издавање локацијске дозволе на укупном
грађевинском земљишту обухваћеном планом,
осим за:
1) грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде урбанистичког
пројекта;
2) локације за које је планом одређена обавеза
расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса.
Правилима грађења по правилу се
дефинишу или дозвољени индекс изграђености
или дозвољени индекс заузетости, а висинска
регулација односно дозвољена висина објеката
се одређује висинским котама.
Правила грађења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
31. Закона, могу да садрже и друге услове
архитектонског обликовања, материјализације,
завршне обраде, колорита и друго.
Правила уређења, чл.30. Закона
зависно од врсте планског документа, садрже
нарочито:
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Члан 6.

Постојеће стање у плану детаљне
регулације дела насеља исказује се кроз карте
које приказују:
1) поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне
или целине према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним
и
другим карактеристикама;
2) постојећу функционалну организацију у
обухвату плана, са претежном наменом
простора (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама): за јавне потребе,
становање, пословање, индустрију и остале
намене.

За носиоца израде
Плана детаљне
регулације одређује се ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбедиће се у буџету Града
Сремска Митровица.
Члан 8.
Предлог Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Излагање предлога Плана детаљне
регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога
Плана детаљне регулације на јавни увид, начин
на који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе на предлог Плана
детаљне регулације, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.

Планска решења Плана детаљне
регулације дела насеља исказују се кроз једну
или више карата које приказују:
1) границе плана (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама);
2) планиране намене површина у границама
плана (по правилу, по постојећим катастарским
парцелама), са локацијама објеката за јавну
употребу и објеката од општег интереса;
3) поделу на зоне или целине према
морфолошким,
планским,
историјскоамбијенталним,
обликовним
и
другим
карактеристикама и површине и капацитете (по
правилу,
по
постојећим
катастарским
парцелама) за јавне функције, јавне површине и
јавно зеленило;
4) саобраћајнице са детаљним нивелационим
котама улица и јавних површина (нивелациони
план),
са
потребним
карактеристичним
профилима и са аналитичко-геодетским
елементима за нове саобраћајнице и планиране
јавне површине;
5) регулационе линије улица и јавних површина
и уличне грађевинске линије објеката, изузетно
и дворишне грађевинске линије када ситуација
на терену то захтева;
6) мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим
решењима;
7) локацијеи зоне за које је обавезно расписати
јавни урбанистички или архитектонски конкурс.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића,
Краља Александра Карађорђевића, насеља
25.Мај, улице Батутове и улице Паланка, Град
Сремска Митровица не израђује стратешка
процена утицаја на животну, број: 501-81/2013VI донето од стране Градске управе за
урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 90 дана од дана доношења
ове Одлуке.

Број: 350-83/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке зоне за
радне зоне и трасе инфраструктурног коридора
(електроенергетског
и
саобраћајног).
Реализација
урбанистичке
зоне
трасе
инфраструктурног коридора дефинисала би
простор за полагање неопходне инфраструктуре
за
потребе
дистрибуције
произведене
електричне енергије до енергетских објеката
надлежне ЕД.

193.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС, 24/2011 и 121/2012), члана 9, став
5 Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 11.07.2013. године, донела је

Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење радног
комплекса са елементима одрживог развоја и
услова за прибављање земљишта у приватној
својини за организацију простора јавних
садржаја на земљишту у јавној намени.
Циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату плана
тако и у утицајном подручју са основним
принципима
одрживог развоја,
односно
усклађивање активности у простору и заштите
животне средине.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ „PANONIA ENERGY“
У К.О. ШУЉАМ,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Негативан
ефекат
реализације
планских поставки ПДР је утицај планиране
намене, привремена измена пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште, промена
пејсажа, као и синергијски утицај у утицајном
подручју плана.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације радне зоне
„PANONIA ENERGY“ у к.о. Шуљам, Град
Сремска Митровица (у даљем тексту: План
детаљне регулације).

Члан 3.

Члан 2.

Граница
обухвата
Плана
(прелиминарна) дефинисана је на северу,
северном страном парцеле бр. 2025/1 коју у
нарави чини пољопривредно земљиште. Са
источне стране границу чини источна страна
парцеле бр. 2025/1 која тангира постојећи
мелиоративни канал, а са западне стране
западном страном постојећег пута Велики
Радинци – Шуљам, односно део парцеле бр.
2120 у дужини од око 300м.

Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки ППО (09/2009.), односно стварање
могућности за изградњу комплекса за
коришћење обновљивих извора енергије за
производњу електричне енргије – комплекса
соларне електране.
Доношењем урбанистичког плана за
формирање коплекса соларне електране
створили би се услови за претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште на ком би се градили објекти који
чине комплекс соларне енергане, али и
неопходна инфраструктура у њеној функцији.

Члан 4.
Садржина плана прописана је Законом,
обавеза његове израде одређена је претходно
9

Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

донетим Просторним планом Општине Сремска
Митровица.
План детаљне регулације садржи
нарочито:

амбијенталним,
обликовним
карактеристикама;

детаљну намену земљишта;

другим

3) степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта по целинама или
зонама из планског документа, који је потребан
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;

3) регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози;

4) опште и посебне услове и мере
заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи;

4) нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте;

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

6) коридоре
и
капацитете
за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;

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

7) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно
израђује урбанистички пројекат или расписује
конкурс;

7) мере
изградње;

9) правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама;
10) друге
елементе
значајне
спровођење плана детаљне регулације.

и

2) урбанистичке и друге услове за
уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, као и услове за њихово
прикључење;

1) границе
плана
и
обухват
грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне;
2)

11.07.2013.

енергетске

ефикасности

8) друге
елементе
значајне
за
спровођење планског документа.

за

Правила уређења за делове у обухвату
планских докумената за које је одређена даља
планска разрада су правила усмеравајућег
карактера за даљу планску разраду.

За зоне урбане обнове планом детаљне
регулације
разрађују
се
нарочито
и
композициони или обликовни план и план
партерног уређења. Када се урбанистичким
планом намена земљишта мења, тако да нова
намена захтева битно другачију парцелацију,
план детаљне регулације може садржати и план
парцелације.

Правила грађења у плану детаљне
регулације садрже нарочито:
1) врсту и намену објеката који се могу
градити у појединачним зонама под условима
утврђеним планским документом, односно
врсту и намену објеката чија је изградња
забрањена у тим зонама;

Саставни део плана су:
1) правила уређења;
2) правила грађења;
3) графички део.

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

Правила уређења у плану детаљне
регулације садрже нарочито:
1) концепцију
уређења
карактеристичних грађевинских зона или
карактеристичних целина одређених планом
према морфолошким, планским, историјско-

3) положај објеката у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле;
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4) највећи
дозвољени
индекс
заузетости или изграђености грађевинске
парцеле;
5) највећу дозвољену
спратност објеката;

висину

Број 8

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

или

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

Члан 8.

7) услове и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за паркирање
возила.

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

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 могу да садрже и
друге услове архитектонског обликовања,
материјализације, завршне обраде, колорита и
друго.
Графичким делом планског документа
приказују се решења у складу са садржином
плана. Графички део урбанистичког плана
израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, односно овереном
топографском плану, односно овереном
катастарском плану.
План детаљне регулације садржи
текстуални и графички део.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације радне зоне
„PANONIA ENERGY“ у к.о. Шуљам, Град
Сремска Митровица не израђује стратешка
процена утицаја на животну средину, број: 501110/2013-VI, донето од стране Градске управе
за урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.
Члан 10.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 6.

Број: 350-81/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Графички прилог: Прелиминарна граница обухвата плана

194.

Светог Димитрија, Краља Петра I и Стари
шор у Сремској Митровици, (у даљем тексту:
План детаљне регулације).

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, 121/2012, 42/2013-УС и
50/2013-УС) 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 11.07.2013. године донела је

Члан 2.
План детаљне регулације саставни је
део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
А ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
1. УВОД
1.1. Програмски основ и разлог израде
плана детаљне регулације
1.2. Правни и плански основ за израду
плана детаљне регулације
1.3. Циљ доношења плана детаљне
регулације

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА,
КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА
2.1. Опис границе обухвата плана
2.2. Попис постојећих парцела у
обухвату плана

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације просторног блока између улица
12
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3. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ,
И ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА
СА
ОКРУЖЕЊЕМ
3.1. Шире окружење – планска
документација од утицаја на
подручје обухвата плана
3.2. Непосредно окружење
3.3. Карактеристике обухваћеног
подручја
4.

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

Број 8

1.2.
Биланс
површина
према
планираној намени – нумерички показатељи
1.3. Зоне могуће изградње објеката у
границама блока
1.4. Објекти чија је изградња
забрањена – врста и намена
2. РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА И
ПОДЕЛА НА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.1. План регулације површина са
јавном наменом
2.2. Биланс површина према плану
регулације и парцелације
2.3. Попис парцела са планираном
јавном наменом
2.4. Опис локација за јавне објекте
2.4.1. Интервенције на постојећим
јавним објектима и површинама
2.4.2. Нове локације за јавне објекте
2.5.
Правила
парцелације
и
препарцелације
површина
са
јавном
наменом
2.6. Локације за које се обавезно
израђује
урбанистички
пројекат
или
расписује
конкурс

У

5.

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
5.1. Постојећи начин коришћења
земљишта
5.2. Јавне и остале намене земљишта
5.3. Постојеће стање инфраструктуре
5.3.1. Саобраћајна мрежа и објекти
5.3.2. Водна инфраструктура
• Снабдевање водом
•Одвођење воде – канализациона
мрежа
5.3.3. Енергетска инфраструктура
• Електроенергетска мрежа и
објекти
• Гасоводна инфраструктура
• Топловодна инфраструктура
5.3.4. Телекомуникациона мрежа
• Мрежа фиксне телефоније
• Кабловски дистрибутивни
систем
5.3.5. Зеленило
• Постојеће зеленило у улици
Трг св. Димитрија
• Постојеће зеленило у улици
Краља Петра Првог
• Постојеће зеленило у улици
Стари Шор
• Зеленило унутар блока
5.4. Евидентирана и заштићена
културна добра

3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.1. Саобраћајна инфраструктура
3.1.1. Општа правила
• Планиране интервенције на
саобраћајним површинама
3.1.2. Посебна правила за изградњу и
реконструкцију саобраћајних површина
• Коловоз за кретање возила
• Коловоз за мировање воѕила,
отворена паркиралишта
• Бициклистичке стазе
•
Пешачке
саобраћајне
површине (важи за све улице)
• Нивелациони план јавних
површина
3.2. Зелене површине
3.2.1. Озелењавање
3.2.2. Принципи озелењавања улица
3.3. Водна инфраструктура
3.3.1. Снабдевање водом
3.3.2. Одвођење вода
• Фекална канализација
• Атмосферска канализација
Енергетска инфраструктура
3.4.1. Електроенергетски систем

6. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
Б ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.
КОНЦЕПЦИЈА
УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА
1.1. Подела на грађевинске целинеблокове
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3.4.2. Топловодни систем
3.4.3. Гасоводни систем
3.4.4. Обновљиви извори енергије
3.5. Телекомуникације
3.5.1. Мрежа фиксне телефоније и
кабловски дистрибутивни систем
3.5.2. Систем мобилне телефоније
3.6. Комунална инфраструктура

3.
ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.1.
Услови
за
образовање
грађевинске парцеле
3.2. Грађевинска линија
4. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1.
Планиране
претежне
и
компатибилне намене
4.2. Правила грађења за парцеле
4.3. Правила грађења за зграде
4.4. Надзиђивање и доградња објеката

4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
4.1. Заштита градитељског наслеђа
4.2. Услови и мере заштите животне
средине
4.3. Услови и мере заштите природних
добара
4.4. Услови и мере енергегетске
ефикасности изградње
4.5.
Услови
за
заштиту
од
елементарних непогода и других катастрофа
4.5.1. Заштита од земљотреса
4.5.2. Заштита од пожара
4.5.3. Заштита од удара грома
4.5.4. Заштита од поплава
4.5.5. Заштита од ратних дејстава
4.6. Услови приступачности особама
са инвалидитетом, деци и старим особама

5. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗА ПОЈЕДИНЕ ЛОКАЦИЈЕ
6. ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
• Правила грађења саобраћајних
површина
• Колски и пешачки прилаз до
парцеле
•
Нивелација
на
осталом
грађевинском земљишту
• Озелењавање унутар блокова
7. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И
ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ
СЕКТОРА
8.
ФАЗЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
И
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
9.
ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ ОД
НАДЛЕЖНИХ
ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, ИНСТИТУЦИЈА И
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ЗА
БЛОКОВЕ
• БЛОК А – АДМИНИСТРАТИВНИ
ЦЕНТАР ГРАДА
• БЛОК B – АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВНА ЗОНА
• БЛОК C – УПРАВНА ЗОНА
(ЗГРАДА СУДА)
•
БЛОК
D
–
КОМПАКТНИ
СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
• БЛОК E – КОМБИНОВАНИ
СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
•
БЛОК
F
–
КОМПАКТНИ
СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
•
БЛОК
G
–
ОТВОРЕНИ
ПОСЛОВНИ БЛОК СА СТАНОВАЊЕМ
2.
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА
ОБЈЕКТЕ
2.1. Урбанистички показатељи
• Непрекинути низ
• Прекинути низ
• Слободностојећи објекат
2.2. Становање и стамбено ткиво

11.07.2013.

ГРАФИЧКИ ДЕО
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
01 ПОДЕЛА ОБУХВАТА ПЛАНА НА
ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
02 ФУНКЦИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПРЕТЕЖНОМ
НАМЕНОМ ПРОСТОРА
ПЛАНСКА РЕШЕЊА
01 ГРАНИЦЕ ПЛАНА СА ШИРОМ
ЛОКАЦИЈОМ
02 ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОСТОРА
03 ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
/ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ/
04 ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
05 ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА
СА ПАРЦЕЛАЦИЈОМ

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

06
САОБРАЋАЈНИЦЕ
СА
УРЕЂЕЊЕМ
СЛОБОДНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
07
МРЕЖЕ
И
ОБЈЕКТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
08
ПРИКАЗ ОРИЈЕНАТАЦИОНЕ
ФИЗИЧКЕ СТРУКТУРЕ
09 ЗОНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ИЗРАДУ
КОНКУРСА
ИЛИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-84/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

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 потписује ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“ - као
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
председник Скупштине Града.
Потписане примерке Плана детаљне
регулације у аналогном облику оверава ЈП
„Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица“,
одговорни
урбаниста
и
Скупштина Града Сремска Митроваца.

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

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 4.
А ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

Један примерак донетог, потписаног и
овереног Плана детаљне регулације у
аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чувају се у архиви
Скупштине Града.
Два примерка донетог, потписаног 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 урбанизма.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља се
Републичком
геодетском
заводу
ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

1. УВОД
1.1. Програмски основ и разлог израде
плана детаљне регулације
План детаљне регулације просторног
блока између улица Светог Димитрија, Краља
Петра Првог и Стари шор у Сремској
Митровици израђује се на основу:
·
·

·

Члан 5.
О
спровођењу
Плана
детаљне
регулације стараће се Градска управа за
урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.
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исказаних потреба Града Сремска
Митровица;
заинтересованости
потенцијалних
инвеститора за улагање у изградњу
пословних и стамбених објеката по
ободу и унутар блока;
потребе за регулисањем и унапређењем
унутарблоковске саобраћајне мреже и
повећањем капацитета површина за
мирујући саобраћај - паркинг места
унутар блока;

Број 8
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·
План генералне регулације Града
Сремска Митровица, Лаћарка и Мачванске
Митровице (Службени лист Града Сремска
Митровица,
бр.11/2009),
(граф.
прилогдокументациона основа, 2. Извод из планског
документа вишег реда: ИЗВОД ИЗ ПГР ГРАДА
С.
МИТРОВИЦЕ,
ЛАЋАРКА
И
М.
МИТРОВИЦЕ).

потребе за разграничењем јавног од
осталог грађевинског земљишта и
стварања правног основа за прибављање
земљишта за потребе изградње објеката
и формирање простора са јавном
наменом.

Разлог за израду овог плана је стварање
услова за уређење и грађење у обухваћеном
простору, а састоји се у урбаној реконструкцији
простора блока, заменом функција простора и
типова
градње,
тј.
променом
намене
пољопривредног неизграђеног земљишта у
пословно-стамбену зону са уређеним јавним
садржајима као и замену породичног становања
вишепородичним са пословањем.
Ремоделација простора блока у смислу
грађења подразумева интерполацију блока
новим, унутарблоковским саобраћајницама са
значајном површином за мирујући саобраћај, тј.
проширеном постојећом зоном за паркирање у
најужем градском језгру и њено повезивање са
свим ободним саобраћајницама. Изградњом
пословно-стамбених објеката у континуалном
низу на регулацији планираних саобраћајница и
повећањем спратности постојећих објеката на
регулацији улица Св. Димитрија, Краља Петра I
и Стари шор формирају се чврсти градски
блокови веће густине, а неизграђено земљиште
унутар блока прераста у стамбено-пословну
зону са уређеним јавним садржајима.

Након усвајања „Плана детаљне
регулације просторног блока између улица
Светог Димитрија, Краља Петра Првог и Стари
шор у Сремској Митровици“, у обухваћеном
простору, важе и примењују се само правила
уређења и грађења дефинисана овим ПДР-ом.
При пројектовању и реализацији
планираних стамбених објеката обавезујућа је
примена Правилника о условима и нормативима
за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Сл. гласник РС”, бр. 58/2012).
1.3. Циљ доношења
регулације

плана

детаљне

Овим планом се у оквиру подручја
обухвата одређују и разграничавају јавне
површине од површина других намена, одређује
намена и начин коришћења земљишта, мрежа
комуналног система и инсталација, техничка и
нивелациона решења и правилла регулације и
парцелације.

1.2. Правни и плански основ за израду
плана детаљне регулације

·
·

Изради ПДР-а приступа се на основу
Одлуке градске скупштине о изради „Плана
детаљне регулације просторног блока између
улица Светог Димитрија, Краља Петра Првог и
Стари шор у Сремској Митровици“ (број 35027/2010-I, од 15.04.2010.год.), а на основу:
·
Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр.72/2009, 81/2010, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 43/2013, 50/2013), члан 48;
·
Правилника о садржини, начину и
поступку израде планских докумената („Сл.
гласник РС“, бр.31/2010, 69/2010 и 16/2011).
·
Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
гласник РС“, бр.50/2011).

·
·
·
·
·

Плански основ за израду Плана
детаљне регулације просторног блока између
улица Светог Димитрија, Краља Петра Првог и
Стари шор у Сремској Митровици је:

Циљеви израде плана су:
дефинисање јавног интереса;
реконструкција
постојећих
инфраструктурних мрежа и њихових
капацитета у складу са планираном
изградњом;
преиспитивање капацитета изградње и
подизање стандарда становања;
увођење нових атрактивних садржаја;
редефинисање решења паркирања и
гаражирања возила;
заштита животне средине;
диференцирање простора који се могу
директно спроводити на основу овог
плана и простора за које је потребна
даља
урбанистичка
разрада
урбанистичко-архитектонским
конкурсом или пројектом.

Доношењем ПДР створили би се услови
за бољу комуникацију унутар централне зоне
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Града, обезбедили услови за градњу стамбенопословних објеката у унутарблоковском
простору, неопходне инфраструктуре, пре свега
саобраћајница и мирујућег саобраћаја, а због
недостатка урбанистичког плана којим се
регулишу имовинско-правни односи, односно
раздвајање јавног и осталог грађевинског
земљишта.
Уочени проблеми се односе пре свега на
нерационално и неадекватно коришћење
земљишта у најужем центру Града. С тим у вези
је економска исплативост свих ових акција, која
се мора наћи у одговарајућем капацитету
будуће изградње, пре свега атрактивних и
тржишно оријентисаних намена и садржаја.
2.

Број 8

тачка 4. се налази на месту сучељавања улице
Змај Јовине и Светог Димитрија, на источној
страни регулационог појаса улице Свети
Димитрије, на тромеђи парцела бр.4617, 4619 и
4608. Из тачке 4, граница обухвата иде ка
западу, границом парцеле бр. 4617 , све до
јужне стране омладинског парка и тачке бр.5;
тачка 5. се налази на најсевернијој тачки
парцеле Омладинског дома, у улици Свети
Димитрије, на ободу Омладинског парка.
Прецизније место тачке 5 дефинише заједничка
тачка парцела бр. 4617, 4618, 4619 и 4620; из
тачке 5, граница обухвата иде ка југо-западу,
југо-источном границом парцеле бр. 4618 и
4617, све до тачке бр.6;
тачка 6. се налази на најјужнијој тачки
обухвата Плана, на југоисточној страни
регулационог појаса улице Свети Димитрије.
Тачку 6 дефинише тромеђа парцела бр.4699,
4617 и 4694/12. Из тачке 6, граница обухвата
иде ка северо-западу, и долази на почетак до
тачке 1 и тако затвара планирани обухват ПДР.

ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА

Простор у обухвату ПДР се налази у
централној зони града Сремска Митровица и
заузима 10,66ha ( граф. прилог бр.01-ПЛАНСКА
РЕШЕЊА:границе плана са широм локацијом).
Границу плана чини унутрашња
регулација улице Стари шор, делом спољна
регулација улице Светог Димитрија и
Омладинског парка, западна, тј. спољна
регулација улице Краља Петра Првог
укључујући и раскрсницу ове две улице.

2.2. Попис постојећих парцела у обухвату
плана
Простор у обухвату плана је изграђено
грађевинско земљиште по ободу блока, а
парцеле у унутрашњости блока су њиве у месту,
(документациона
основа-4.прибављене
и
копришћене подлоге и карте: КОПИЈА
ПЛАНА).

2.1. Опис границе обухвата Плана :

У простору обухвата ПДР налазе се
следеће катастарске парцеле :
4617,4618, 5958, 4306, 4308/2, 4308/3, 4309/1,
4309/2, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318,
4319/1, 4320/1, 4320/2, 4320/3, 4320/4, 4321/1,
4321/2, 4321/3, 4322/1, 4322/2, 4322/3, 4322/4,
4322/5, 4322/6, 4322/7, 4322/8, 4322/9, 4322/10,
4322/11, 4322/12, 4323, 4324/1, 4324/2, 4324/3,
4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331/1,
4331/2, 4331/3, 4331/4, 4331/5, 4331/6, 4331/7,
4331/8, 4331/9, 4331/10, 4331/11, 4332, 4333,
4334, 4335, 4336, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338,
4339, 4340, 4341, 4342, 4343/1, 4343/2, 4344/1,
4344/2, 4345/1, 4345/2, 4346, 4347, 4348, 4349,
4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357,
4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365,
4366, 4367/1, 4367/2, 4368, 4369, 4370, 4371,
4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379,
4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386/1,
4386/2, 4387, 4397 и 4400.

Граница обухвата Плана полази од:
тачке 1. која се налази на раскрсници улица
Краља Петра Првог и Свети Димитрије на
самом почетку пешачке зоне центра града Трга
Ћире Милекић, тј. на најјужнијој тачки парцеле
бр.5958. Из те тачке граница иде на север,
западном страном улице Краља Петра I до тачке
2;
тачка 2. се налази на најсевернијој тачки
обухвата
плана,
на
западној
страни
регулационог појаса улице Краља Петра I, на
месту укрштања са улицом Стари шор; на
тромеђи парцела 5958, 4274/2 и 5971. Јужном
страном улице Стари шор иде ка истоку и
северним делом регулационог појаса улице
Свети Димитрије долази до тачке 3;
тачка 3. се налази на раскрсници улица
Арсенија Чарнојевића и Свети Димитрије,
северо-источна страна обухвата Плана, на
тромеђи парцела 4617, 5969 и 5970. Граница иде
ка југу источном страном улице Светог
Димитрија све до улице Змај Јовине, тј. тачке 4.
17
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У случају неслагања бројева катастарских
парцела из текстуалног и графичког дела важе
бројеви катастарских парцела са Копије плана
дате у документационој основи.

најужег градског центра, који има урбаноархитектонски историјски значај карактерише
троугаона матрица, знатна густина, индекс
изграђености и заузетости простора као и
мешавина различитих типова градње, а основна
карактеристикаје
је
готово
потпуна
заступљеност пословних и комерцијалних
садржаја дуж уличних приземља објеката.
У овој ТГЦ доминирају наглашене
вертикале објеката Хотела «Сирмијум», Поште
и пословно-стамбеног објекта (све П+6) у
комбинацији са објектима старе и новије градње
(П+2 и П+3) : комплекс слободно-стојећих
објеката
Скупштине
општине,
СУП-а,
Гимназије, Блок Српски дом, Блок са Музејом
Срема и објектом Партизана као и просторно
одвојени објекат Окружног и Општинског суда.
Спорадичном
ивичном
градњом
постепено је замењиван стари грађевински
фонд, а попуњавана је и сама унутрашњост
блока.
Индекс заузетости је мањи него у ТГЦ1
али је индекс изграђености од 1,5 до 2,5.
Изразит је недостатак простора за паркирање
возила што се одражава на цео простор градског
центра.

3. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, И
ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА СА
ОКРУЖЕЊЕМ
3.1. шире окружењепланска документација од утицаја на
подручје обухвата плана
Важећа
просторнопланска
и
урбанистичка документација вишег ранга
представља обавезу спровођења кроз планове
разраде. План генералне регулације Града
Сремска Митровица представља концепцијско
одређење овог ПДР.
·
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У обухваћеном простору као и у
непосредном окружењу сконцентрисани
су, према ПГР града, блокови типичне
градске целине 2 – Строги градски
центар:

·

Типологија блокова ТГЦ2:
блокови 2а: блокови јавних и осталиих садржаја
(4 блока без становања)
блокови 2б: блокови јавних и осталиих садржаја
(2 блока са елементима вишепородичног
становања)

У средишту обухваћеног простора и у
ширем окружењу налазе се блокови са
слободним унутрашњим просторима за
потенцијалну градњу у централној
градској зони, према ПГР града, блокови
типичне градске целине 3:

Типологија блокова ТГЦ3:
блокови 3а : 3 основна компактна блока са
централном
позицијом,
највећим
капацитетом и атрактивношћу. Планирана
градња претежне намене породичног и
вишепородичног становања са јавним
садржајима и осталим компатибилним
наменама у унутарблоковском простору
блокова.

ТГЦ2 (6 блокова) Строги центар је
целина урбано потпуно дефинисаних блокова
репрезентативних објеката центра града, у
окружењу јавних простора - тргова: Светог
Стефана, Ћире Милекића, Светог Димитрија
Војвођанских бригада и улица Краља Петра
Првог, Вука Караxића и Светог Саве;
историјско-културни,
услужни
и
административно - пословни центар града,
Општине и читавог Округа Срема. Цела ТГЦ2
је садржана у УЗГ1.
Чине је слободностојећи објекти и ансамбли
објеката или мањи блокови (0,5 - 2,0 ха) са
знатном спратношћу (П+1 до П+6) окружени
јавним површинама, односно припадајућим
двориштима у јавној употреби (црквено
двориште и сл.)
ТГЦ2 заједно са ТГЦ1 слици града даје
уникатно и снажно обележје. Блокове и делове

блокови 3б : 6 блокова- шире окружење
централне зоне. Планирана градња
претежне
намене
породичног
и
вишепородичног
становања
са
компатибилним и јавним наменама у
унутарблоковском простору блокова.
блокови 3ц : 4 блока - шире окружење
централне зоне за планирану градњу
претежне намене породичног становања
18
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са компатибилним и јавним наменама у
унутарблоковском простору блокова.
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Сремској Митровици (Сл. лист Општине
Сремска Митровица бр.8/2007.).
Са
северне
стране
налази
се
регулациони појас улице Стари шор и блок
централне градске зоне и секундарни центар
(насеље „Матија Хуђи“) са претежном наменом
становања са делатностима. У току је израда
Плана детаљне регулације просторног блока
између улица Стари шор, Краља Петра Првог,
Железничке, Тараса Шевченка, Владимира
Матијевића и Ратарске, насеље „Матија
Хуђи“ у Сремској Митровици (Одлука о изради,
бр. 350-26/2010-I, од 15.04.2010.год. Скупштина
Града Сремска Митровица, Сл. лист Града
Сремска Митровица 3/2010).
На источној страни налази се
мешовити блок централне градске зоне са
секундарним центром града и отвореним
блоком вишепородичног становања. Пословни
објекат спортско-пословног центра „Пинки“ са
припадајућим околним површинама има
доминантну намену у претежно стамбеном
окружењу. Правила уређења и грађења у овом
блоку дефинисана су Планом детаљне
регулације блока између улица Трг Светог
Димитрија, Арсенија Чарнојевића, Кузминске и
ПСЦ „Пинки“ у Сремској Митровици (Сл. лист
Града Сремска Митровица 8/2011).
На јужној страни налази се строги
градски центар са преовлађујућим пословноадминистративним и јавним функцијама. У
правцу улице Светог Димитрија, југо-источно
од обухвата плана пружа се пешачка зона
центра града, Трг Ћире Милекић, са Градским
парком све до Трга Светог Стефана испред
Православне
цркве
Светог
Димитрија.
Реконструкцијом пешачке зоне центра града
2006.године обухваћена су два трга, Ћире
Милекић и Светог Стефана, улица Ћире
Милекић која их повезује и Градски парк.
Реконструисана је комплетна инфраструктурна
мрежа, поплочање тротоара, зелене површине и
урбани мобилијар.
У југо-источном делу обухвата Плана
налази се проширење регулационог појаса
улице Светог Димитрија са уређеном
парковском површином - Омладински парк,
који раздваја предметни блок од компактног
блока старог града око Хрватске католичке
цркве Светог Димитрија и жупског уреда.

Матрица ТГЦ3 ужег центра је настала у
органској вези са историјском урбаном
еволуцијом градског ткива и хидролошким
приликама у овом простору.
ТГЦ3 чини мешовита, приватно-јавна
намена, коју карактерише неопредељена урбана
матрица са значајним неактивним површинама
у унутрашњости блокова великих димензија
(недефинисане и неодговарајуће површине:
забарени простори у унутрашњости блока и
запарложене баште)
Блокови ТГЦ3 су изграђени ивично са
садржајем у контексу урбаног окружења
Градског језгра, како садржајима тако и
морфологијом (мешавина ТГЦ1 и ТГЦ2 ).
Блокове ТГЦ3 окружују јавне површине
прве категорије као што су Трг Житна пијаца,
Трг Св. Стефана, ул. Краља Петра Првог,
Шећер сокак, Рибарска обала. Приметна је
изградња на угловима блокова која поприма
знатне димензије (стамбено-пословни објекат
П+5).
План генералне регулације Града
Сремске Mитровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице за наредни средњорочни период
(2009-2012), ТГЦ3 је проширена у циљу
стварања просторног појаса око просторне
целине градског језгра (ТГЦ1-2) контролисане
морфологије и садржаја. Такође, проширени
простор ове ТГЦ3 се формира са израженом
планском намером да се очувају неизграђени
унутарблоковски простори који би Плановима
детаљне регулације били дефинисани на
релацији раздвајања јавног од осталог
грађевинског земљишта, као и плански оквири
за формирање потенцијалне површине за јавне
намене- улични коридор у унутарблоковском
простору.
3.2. непосредно окружење
Са западне стране обухвата ПДР налази
се компактни блок старог града „Зелено дрво“.
У слободном унутрашњем простору овог блока
централне градске зоне, претежном наменом
простора, дефинисана је могућност изградње
пословно-стамбених објекта са уређеном јавном
површином за мирујући саобраћај и приступне
саобраћајнице. Правила уређења и грађења у
овом блоку дефинисана су Планом детаљне
регулације просторног блока „Зелено дрво“у

3.3. карактеристике обухваћеног подручја
Простор обухваћен планом заузима
унутарблоковски простор са ободним улицама
19
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површине око 10,66ha. Предметни блок је
троугаоног облика и дефинисан је јаким
комерцијално-управним
садржајима
и
представља административни цетар града. Нови
објекти изграђени су у другој половини 20-ог
века заменом старих, постојећих објеката по
ободу блока (угаоне локације), новим
вишеспратним
објектима
са
претежно
пословном наменом, јавним функцијама и
уређеним
околним
простором
(Трг
Војвођанских бригада) уз мали проценат
заступљености становања.
Блок у обухвату има јасно изражен
континуитет развоја урбаног простора од
најранијих времена формирања града на овом
подручју. Структура градитељског фонда дуж
улица настала је највећим делом крајем 19-ог и
почетком 20-ог века. Веће интервенције су
везане за изградњу комерцијално-управних
објеката на угловима блока, а грађени су као
најрепрезентативнији примери архитектуре свог
времена у посматраном локалном окружењупошта, зграда градске управе, банке, палата
правде и управа прихода.
Целокупна зона је део Сирмијума
унутар бедема са:
a. непокретним културним добрима од
изузетног
значаја,
тј.
бројним
археолошким локалитетима : градске виле
Сирмијума, стамбене insulae, делови
улица,
делови
јавних
грађевина,
тробродна
базиликахрам
Светог
Димитрија (презентован у улици Краља
петра Ι бр.10), германски гробови, део
нимфеума; датовање локалитета од ΙII до
V века;
b. непокретних културних добара од великог
значаја нема;
c. евидентиране
непокретности
под
претходном заштитом су бивша кућа
породице Волер, Светог Димитрија 19,
некадашња зграда друштва „Мајка
Југовића“, Светог Димитрија 23, „кућа са
плочицама“ Стари шор 114 (данас зграда
ЈКП „Водовод“), припадајуће и суседне
парцеле.
У овој урбанистичкој зони, у новије
време, јавља се потреба за заменом старих
објеката породичног становања по ободу блока
новим објектима комбиноване пословно
стамбене намене. Поштујући достигнути ниво
урбаног развоја планирана спратност значајно
не одступа од ново-изграђених објеката у
обухвату. Спраност објеката на регулацији
ободних саобраћајница се повећава са П+1 на
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П+2+Пк, док је планирана спратност у
неизграђеном, унутрашњем простору блока од
П+2 до П+4+Пк.
4.

ПРИРОДНЕ
ВРЕДНОСТИ
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

У

Геоморфолошке
и
геолошке
карактеристике и микрорељеф
У геоморфолошком погледу простор се
налази на фрушкогорској лесној заравни и
генерално гледано земљише је нагнуто у правцу
север - југ.
Просечна кота терена обухваћеног
планом је 78 мНВ, максималне око 81 мНВ, а
најниже тачке су око 77 мНВ.
Геолошки састав терена
Планско подручје није испитано у
геомеханичком погледу.
Сеизмика
Општина Сремска Митровица налази се
у рејону 6° и 7° МЦС сеизмичког интезитета, а
према карти макросеизмичке рејонизације САП
Војводине (“Сл. лист САПВ”, бр.20/79). Дати
коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.
Педологија
Приказ педолошког састава земљишта
урађен је на основу педолошког атласа
Војводине, који је урадио Институт за
пољопривредна истраживања у Новом Саду.
Застпљени су следећи педолошки типови :
· Алувијалноиловасто земљиште
· Ливадска црница бескарбонатна.
Клима
Клима је умерено – континентална са
микролокацијским
карактеристикама
планинског простора.
Прелазна
годишња
доба
одликују
се
променљивошћу времена. Јесен је топлија од
пролећа. Лета су стабилна, са повременим
краћим пљусковитим падавинама локалног
карактера. Зиме су хладне са снежним
падавинама.
Температура ваздуха
Средња годишња температура ваздуха је
10,8°C. Најхладнији месец је јануар а
најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда
20
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температуре ваздуха износи 21,6°C, што клими
овог подручја и даје континетално обележје.
ГОДИШЊЕ ДОБА
ЗИМА
ПРОЛЕЋЕ
ЛЕТО
ЈЕСЕН
ВЕГЕТАЦИОНИ
ПЕРИОД

Т (°C)
децембар - фебруар
март - мај
јун - август
септембар - новембар

0,4
11,1
20,7
11,5

април - септембар

17,8

Табела 1. - Температура ваздуха
Екстремне температуре зими могу
достићи -25°C. Минималне температуре испод
0°C просечно су заступљене 84 дана годишње.
Период у ком је потребно грејање стана је 187
дана (октобар - април). Први мраз јавља се у
октобру (од 16.10.), а последњи у априлу (до
16.04.). Трајање мразног периода је од 150 до
200 дана. У вегетационом периоду мраз се јавља
просечно 1,3 дана годишње.
Екстремне температуре лети могу
достићи 38°C. Учесталост топлих и јако топлих
дана је 96 дана годишње, а у вегетационом
периоду 92 дана.
Влажност ваздуха
Годишњи ток релативне влажности
ваздуха је у обрнутом односу са температурним
током. Средња вредност је 76%. Просечно
осећање хладноће је од децембра до марта,
веома свеже у новембру, свеже од априла до
октобра и пријатно од марта до септембра.
Облачност
Прекривеност неба облацима, у просеку,
нема велику вредност 57%, те ублажава дневна
колебања температуре. Највећа је зими, у
децембру, а најмања лети, у августу. У
вегетационом периоду износи 48%. Мали је
број облачних дана у периоду сазревања (јули септембар). Број ведрих дана је 61. Просечан
број облачних дана је 106 .
Осунчање
Средња
годишња
осунчаност
(инсолација) износи 2024 часа или 41% од
могуће. Најсунчанији месец је јули са 289
часова, а најкраће просечно осунчање показује
децембар са 52 часа односно 21% од укупне
суме годишње осунчаности.
У вегетационом периоду сума осунчања
је 1459 часова, што чини 70% од укупног
годишњег осунчања.
(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне
површине, док вертикане површине, пример -

зидови, имају различито осунчање у зависности
од експозиције - оријентације према страни
света).
Падавине
Падавински (плувиометријски) режим
Сремске Митровице има обележје средњеевропског (подунавског) режима расподеле
падавина. Карактеристична је неравномерна
расподела падавина по месецима и појава
летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана
годишње. Висина падавина у вегетационом
периоду износи 341mm, што се сматра
релативно повољним. Забележени годишњи
екстреми су од 395 mm (1961.г.) до 1006mm
(1954.г.).
Град се јавља 2 дана годишње у распону
од априла до августа.
Снежне падавине се јављају од 30.
септембра до 20. децембра и трају од 28.
фебруара до 20. марта. Период са снежним
покривачем траје просечно 42 дана са
колебањем од 20 до 80 дана. Максимална
констатована висина снежног покривача је 78
цм.
Магла се јавља у току целе године,
просечно 35 дана, са највећом честином у
децембру, просечно 8 дана.
Ветар
Најизразитији ветар овог подручја је
источни , заступљен са 243‰ , који
истовремено има и највећу средњу годишњу
брзину 3,42m»VНајмању учесталост има јужни
ветар са свега 21‰ у годишњој расподели. Око
40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3
m»V односно 44,3 km»K
Хидрологија и хидрогеологија
Хидрогеолошке одлике подручја града
условљене су хидрауличким везама подземних
вода и реке Саве. Састав тла (лес) омогућује
вертикално кретање подземне воде, док је
хоризонтално кретање мање изражено.
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Подземне воде, због ниских кота терена
у односу на ниво реке Саве, налазе се плитко
испод површине терена.
Река Сава има јасно изражен утицај на
осцилације нивоа подземних вода. Минимални
и максимални пијезометријски ниво подземних
вода се поклапају са минималним и
максималним водостајима реке Саве. Утицај
реке се осећа до 500 од обале, удаљавањем
слаби, а на 2000 - 3000m се практично се не
осећа.
Најближа тачка обухваћеног подручја је
на око 500m од обале.
5.

СТВОРЕНЕ
ВРЕДНОСТИ
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

11.07.2013.

постојећем стању дефинисан је јаким
комерцијално-управним садржајима (угао улица
Краља Петра I и Светог Димитрија – градска
управа, пошта, банке, угао Светог Димитрија и
Стари шор –зграда суда, угао Краља Петра I и
Стари
шорзграда
Управе
прихода,
породичним становањем и у мањој мери
вишепородичним становањем као и становањем
са делатностима. У блоковима осталих, не
јавних,
намена
парцеле
су
углавном
уједначених површина. На парцелама до
регулационе линије изграђени су објекти,
углавном приземни до П+1. Парцеле у залеђу су
окућнице са баштама, воћњацима или
култивисаним зеленилом.
Инфраструктурни
обекти,
саобраћајнице, водовод, канализација, нн
мрежа, тт мрежа и јавна расвета је постојећа у
рубним зонама обухвата односно у постојећим
улицама
(Граф. прилог 01- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: подела
обухвата плана на зоне и целине).

У

5.1. Постојећи начин коришћења земљишта
Простор
у
обухвату
ПДР
је
вишефункционални по намени, односно у

постојећа намена

површина (ha)

површина %

улични коридори - ободне
саобраћајнице

2,36

22,26

слободна уређена парковска
површине

0,70

6,60

јавне институције

0,96

9,00

администрација и пословање
центра града

1,88

17,63

становање са делатностима и
припадајућим неизграђеним
земљиштем у унутрашњости
блока.

4,35

40,80

привремено постављени објекти

0,41

3,84

укупно у обухвату Плана

10,66

100

Табела2. - Биланс постојеће намене површина
На простру обухвата постоји уређено
зеленило у виду :
· уређеног
парковског
зеленила
–
Омладински
парк
(изведена
реконструкција већег дела пешачких

·
·
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површина, инфраструктуре, зеленила и
комплатна замена урбаног мобилијара,
2008.год.),
уличног партерног зеленила и
дрвореда и зеленило унутар блока –
окућнице.
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улицама Стари шор, Краља Петра I и Свети
Димитрије.
Саобраћајница у улици Стари шор
представља део примарне саобраћајне матрице,
са две саобраћајне траке за сваки смер кретања,
и
представља
једну
од
најважнијих
најфреквентнијих градских саобраћајница.
Саобраћајнице у улицима Краља Петра I
и Светог Димитријa су такође у саставу
примарне саобраћајне матрице и имају једну
саобраћајну траку за сваки смер кретања
моторних возила.
Саобраћајне површине у улици Краља
Петра I изграђене су 2009. године, а у улици
Стари шор реконструисан је коловоз за кретање
возила.
У улици Светог Димитрије извршена је
сегрегација саобраћајних површина у смислу
посебно изграђених коловоза намењених за
кретање
моторних
возила,
паркирање
путничких аутомобила, аутобуских стајалишта
и пешачких и бициклистичких стаза.
Диспозиција наведених саобраћајних површина
не одговара условима за безбедно одвијање
саобраћаја.
Северно од градске куће изграђен је
паркинг за путничка возила који је саобраћајно
повезан са улицама Светог Димитрија и Краља
Петра I. Коловози ових саобраћајница су
недовољне ширине за двосмерно одвијање
саобраћаја, а паркинг простор је непрописно
димензионисан, ситуационо и нивелационо.

5.2. Јавне и остале намене земљишта
Грађевинско земљиште на којем су
изграђени јавни објекти од општег интереса
и које је у државној својини, јесте јавно
грађевинско земљиште. Површина јавне
намене јесте простор одређен планским
документом за уређење или изградњу јавних
објеката или јавних површина за које се
утврђује општи интерес, у складу са
посебним законом (улице, тргови, паркови и
др.).
Планираном поделом на јавно и остало
грађевинско земљиште дефинишу се парцеле и
делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ,
односно
површине
под
постојећим
саобраћајним коридорима – улицама и простори
са осталим, нејавним наменама и планираним
јавним функцијама као јавно грађевинско
земљиште (граф. прилог бр.05- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ:
хоризонтална
регулација
са
парцелацијом).
За
планирано јавно
грађевинско
земљиште намењен је простор унутар блоковске
саобраћајнице са паркинзима, пешачке и
бициклистичке стазе, којима се обезбеђује
притуп свим планираним објектима унутар
блока, уређена, парковска зелена површина .
Остало грађевинско земљиште чини
сав остали простор намењен за изградњу
планираних објеката.

5.3.2.
У обухвату ПДР је 10,66 hа.
Постојеће ЈГЗ (јавно грађевинско земљиште)
чине :
· коридори постојећих улица 2,47 hа,
· уређена парковска површина 0,64 hа ,
· парцеле и објекти са јавном наменом
унутар блока 1,86 hа,
заузимају укупну површину од 4,87 hа што је
45,68% земљишта у обухвату Плана, а остало
земљиште
чини
преосталих
5,79
hа
унутарблоковског простора.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
У свим ободним улицама постоји
изграђена водоводна мрежа.
Кроз улицу Краља Петра и Стари Шор осим
секундарне водоводне мреже постоји и делови
примарног градског водоводног прстена.
Одвођење воде- канализациона мрежа
У Сремској Митровици је усвојен
сепаратни систем одвођења отпадних вода.
a)
Фекална канализација
Фекална канализација постоји у свим
ободним улицама плана.

5.3. Постојеће стање инфраструктуре
5.3.1.

Број 8

b)
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација постоји у
свим ободним улицама плана.

Саобраћајна мрежа и објекти

Постојећа
мрежа
саобраћаја
представљена је улицама које чине обухват
ПДР. Простор у обухвату ПДР оивичен је
23
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У улици Трг Светог Димитрија налазе се
старе дрворедне липа које су смештене
појединачно у жардињере-розете или у уске
травне траке, ширине 1-2 m, присутне на обе
стране улице, на којима се простире двострани
дрворед претежно од Tilia sp. Стабла су у
задовољавајућем здравственом стању .

Енергетска инфраструктура

Електроенергетска мрежа и објекти
Постојећи објекти у обухвату ПДР
снабдевају се електроенергијом из три
трафостанице 20/0,4 кВ и то : ТС
''Петоспратница'', ТС ''Суд'' и ТС ''Центар“.
Наведене ТС у потпуности задовољавају
електроенергетске потребе у овом блоку, како
постојећих објеката али не и планираних
објеката.
Електоромрежа у овом блоку је
изграђена делимично као надземна, са
челичним стубовима (мањим делом) и већим
делом као подземна, кабловска. Ободна улица
Стари шор је осветљена натријумовим
светиљкама високог притиска које су уграђене
на постојеће стубове надземне електромреже
0,4кВ., док су улице Краља Петра и Светог
Димитрија осветљене канделаберском јавном
расветом.

Постојеће зеленило у улици Краља Петра
У улици Краља Петра која је
реконструисана налазе се стабла липа.
Двострани дрворед је смештан у жардињере.
Приликом реконструкције извршена је попуна
новим садницама липа тако да дрворед има
континуитет и повезан је са дрворедом у
жележничкој улици.
Постојеће зеленило у улици Стари Шор
У овој улици је уништено постојеће
зеленило изградњом саобраћајнице Р-103 те не
постоји уређено зеленило. Постоји потреба да
се у овој улици постави високо зеленило
односно повеже са осталим дрворедима у
функционалну целину.

Гасоводна инфраструктура
У просторном обухвату ПДР постоји
изграђена полиетиленска дистрибутивна мрежа
у улицама које описују обухват ПДР. Мрежа
има довољан капацитет за постојеће и
планиране објекте.

Зеленило унутар блока
Унутарблоковски простор су постојеће
окућнице са врло разноликим облицима
зеленила : воћњаци или ако се ради о већим
парцелама, повртарске културе и то у задњим
деловима парцела.

Топловодна инфраструктура
Траса постојећег топловода унутар
блока прелази преко приватних парцела и један
део трасе потребно је изместити.
5.3.4.

5.4. Евидентирана и заштићена културна
добра

Телекомуникациона мрежа
У контексту заштите непокретног
наслеђа, а ослањајући се на претходно
дефинисане услове за израду Плана генералне
регулације до 2020. целокупна зона обухваћена
ПДР-ом је део Сирмијума „интра мурос“,
односно простор представља централну градску
зону Сирмијума са бројним археолошким
локалитетима (17 истражених локалитета). У
улици Светог Димитрија део је обухваћен и
ПКИЦ Старо градско језгро од броја 17 до 23 са
припадајућим парцелама, а у улици Стари шор
присутне су евидентиране непокретности на
броју 114 са својом заштићеном околином.
Преглед добара по категоријама и врстама:

Мрежа фиксне телефоније
У ободним улицама изграђена је
реконструкција постојеће надземне ТТ мреже
тако што је изграђена подземна, кабловска ТТ
мрежа, а стара демонтирана.
Подземна ТТ мрежа у потпуности
задовољава стамбене и друге објекте у простору
обухвата и то како по питању квалитета тако и
по броју ТТ линија.
Кабловски дистрибутивни систем
У постојећим улицама постоји КДС
мрежа само у улици Стари шор која је
монтирана на стубовима НН мреже.
5.3.5.

11.07.2013.

a) непокретна културна
изузетног значаја:

Зеленило

Постојеће зеленило у улици Трг св.Димитрија

добра

од

археолошки локалитети, тј. остаци објеката
подигнутих од ΙΙΙ до V века :
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– бр.22, дворишни простор на углу улица
К.Петра Ι и Св. Димитрија,
– бр.54, дворишни простор К. Петра Ι,
бр.5,
– бр.58, дворишни простор К. Петра Ι,
бр.4-6,
– бр.46, дворишни простор К. Петра Ι,
бр.9,
– бр.59, дворишни простор К. Петра Ι,
бр.10,
– бр.73, дворишни простор К. Петра Ι,
бр.18,
– бр.44, баштенски простор између улица
к. Петра Ι и Старог шора 43,
– бр.39, улица Светог Димитрија бр.5,
– бр.40, дворишни простор Св. Димитрија,
бр.9,
– бр.15, простор уз улицу Св. Димитрија,
бр.11,
– бр.42, дворишни простор Св. Димитрија,
бр.11,
– бр.47, дворишни простор Св. Димитрија,
бр.15,
– бр.16, простор уз улицу Св. Димитрија,
бр.21,
– бр.36, улични и дворишни простор Св.
Димитрија, бр.17,
– бр.57, дворишни простор на углу улица
Св. Димитрија и Старог шора,
– бр.18, дворишни простор Стари шор
бр.122;

·

6.
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„кућа са плочицама“ у улици Стари шор
бр.114, данас зграда ЈКП Водовод са
заштићеном околином парцеле.
ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Концепт плана приложен је у документационој
основи плана, текстуални и графички део. (ПДР
просторног блока између улица Светог
Димитрија, Краља Петра Ι, и Стари шор у
Ср.Митровици/
ДОКУМЕНТАЦИОНА
ОСНОВА: 5- КОНЦЕПТ ПЛАНА )
САДРЖАЈ
КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА,
КРАЉА ПЕТРА І И СТАРИ ШОР У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УВОД
1.
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
3.
ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
4.
ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ,
УЛОГА И ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА
СА ОКРУЖЕЊЕМ
5.
АНАЛИЗА И
ПРИКАЗ СТАЊА
ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ
У ПРОСТОРУ ОБУХВАТА ПЛАНА
5.1.
Природне карактеристике
5.2.
Створене вредности у подручју плана
5.2.1. Постојећи начин коришћења земљишта
5.2.2. Јавно и остало грађевинско земљиште
5.2.3. Постојеће стање инфраструктурних
система
5.2.4. Евидентирана и заштићена културна
добра

.
b) непокретних културних добара од
великог значаја нема;
c) евидентиране непокретности под
претходном заштитом:
– просторно културно историјска целина
Старо градско језгро Сремске
Митровице;
Обухваћене парцеле 4332, 4333, 4335, 4337/1 и
4337/2, као и део улице Свети Димитрије,
парцела 4617, а у саставу се налазе објекти
грађанске архитектуре :
· кућа у улици Светог Димитрија бр.19,
бивша кућа породице Волер;
· кућа у улици Светог Димитрије бр.23,
некадашња зграда друштва Мајка
Југовића.
– Заштићена околина објекта, парцеле
4377, 4375, 4379 и део улице, парцела
5970, са
објектом грађанске архитектуре:

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
6.
ПОДЕЛА
НА
ГРАЂЕВИНСКЕ
ЦЕЛИНЕ БЛОКОВЕ
7.
ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
8.
ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
8.1.
Електроенергетски систем
8.2.
Систем водовода и канализације
8.3.
Термоенергетски систем
8.4.
ПОДАЦИ
ПРИБАВЉЕНИ
ОД
НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА
25

Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

смислу санације равног крова. Све значајније
интервенције које подразумевају промену
габарита објекта могуће су само уз очување
постојећег
архитектонског
контекста
и
поштовање ауторског права или урађеног и
усвојеног урбанистичког пројекта.
Реконструкција пешачких површина,
трга са свим околним слободним површинама,
могућа је само на основу урађеног и усвојеног
урбанистичког пројекта.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1.
ИЗВОД ИЗ ПГР (план намене
површина)
1 : 5000
2.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1 : 1000
3.
ПЛАН ПОДЕЛЕ НА БЛОКОВЕ
1 : 1000
4.
ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОСТОРА
1 : 1000
5.
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
1 : 1000
6.
РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
1 : 1000
7.
ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА
1 : 1000

БЛОК B – АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВНА
ЗОНА
Северозападна страна обухвата плана,
чини је угао улица Стари шор и Краља Петра I.
Ова зона је убанистички дефинисана зградом
Управе прихода са припадајућом слободном
површином у функцији објекта на парцели.
Објекат чини почетак низа објеката у улици
Стари шор, а колски улаз на парцелу из улице
Краља Петра I ову зона раздваја од компактног
стамбеног блока на јужној страни.
Интервенције у овој зони планиране су у
смислу могуће надоградње постојећег објекта
само у смислу санације равног крова, уз
очување постојећег архитектонског контекста и
поштовање ауторског права.

Б ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛАУРЕЂЕЊА

1. КОНЦЕПЦИЈА
ПРОСТОРА

11.07.2013.

УРЕЂЕЊА

1.1. Подела на грађевинске целине- блокове
Простор у обухвату ПДР може се просторно и
функционално раздвојити на десет планираних,
просторно-функционалних зона (граф. прилог
бр.04- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: подела на зоне и
целине):

БЛОК С - УПРАВНА ЗОНА (ЗГРАДА СУДА)
Североисточна страна обухвата Плана и
чини је угао улица Стари шор и Свети
Димитрије.
Ова
зона
је
убанистички
дефинисана слободностојећим објектом зграде
суда са уређеном зеленом површином око
објекта. На западу, од зоне E је одвојена
планираном унутарблоковском саобраћајницом
из улице Стари шор и јавним паркиралиштем .
Интервенције у овој зони планиране су у
смислу могуће санације равног крова и
надоградње постојећег објекта уз очување
постојећег
архитектонског
контекста
и
поштовање ауторског права.

БЛОК A - АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР
ГРАДА
Југозападни део обухвата плана чини
отворени блок на углу улица Краља Петра I и
Светог Димитрија. Ова зона је убанистички
дефинисана и на северу ограничена паркинг
простором и стамбено-пословним објектима
вишепородичног становања са приступном
саобраћајницом из улице Краља Петра I.
Објекти
су
сконцентрисани
око
Трга
војвођанских бригада и то: Главна пошта,
објекти Градске управе, банке, јавна предузећа.
Зону чине две мање целине - компекса, око
зграде Градске управе и Главне поште .
Површине око објекта имају јавну намену, а
фунционално су дефинисане и уређене.
Сви објекти у овој зони се могу
реконструисати у оквиру постојећег габарита, а
доградња поткровне етаже могућа је само у

БЛОК D - КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК
СА ПОСЛОВАЊЕМ
Оријентисан је према улици Краља
Петра
I
и
планираној,
паралелној
унутарблоковској саобраћајници. Планирана је
изградња објеката у непрекинутом низу
пословно- стамбене намене са обавезним
пословањем у приземним етажама низа у улици
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Краља Петра I. Блок уз унутарблоковску
саобраћајницу је прекинут новоизграђеним
породичним објектом.
За реализацију планиране изградње, тј.
замену постојећих објеката новим, непопходна
је
израда
пројекта
парцелације
и
препарцелације у складу са планским решењем
хоризонталне регулације и парцелације.

карактеришу га изузетно дубоке парцеле, око
100 m, са веома малим индексом заузетости и
изграђености парцеле. С обзиром на тенденцију
погушћавања у најужем центру града,
планирана је трансформација предметног блока
у компактни градски блок са два паралелна,
непрекинута низа, у улици Свети Димитрије и у
унутарблоковском простору. Ново-планирани
низ детерминише површина у јавној намени пешачка зона и пословни центар у самом
средишту планом обухваћеног простора.
Дубина планираног блока је око 90m, па је
могућа изградња објеката у унутрашњости
парцела мање спратности ако се испуне сви
услови планиране изградње како би се
рационалније задовољили интереси будућих
инвеститора. На источној страни планирано је
проширење постојећег , јавног паркиралишта уз
могућност постављања монтажно - демонтажне
платформе у виду двоетажног површинског
паркиралишта. Намена пословног објекта на
ободу паркиралишта уз пешачку зону није
прецизније дефинисана; могућа је јавна намена
овог објакта у виду паркинг гараже. Планирана
спратност објеката у улици Св. Димитрија
делом је ограничена условима ЗЗСК у
заштићеној
околини
два
објекта
под
претходном заштитом. Спратност у наставку
низа улице Св. Димитрија је повећана и у
складу је са блоковима центра града из
окружења. Планирана спратност паралелног
низа уз планирану пешачку зону је већа како
због северног положаја у односу на улицу
Светог Димитрија тако и због локације у
неизграђеном средишту планом обухваћеног
подручја. Могуће је формирати и средишњи низ
у унутрашњости блока са циљем боље
искоришћености земљишта у зони центра града.
Могућа
је
реконструкција
свих
постојећих објеката у блоку, у зони планиране
регулације, у оквиру постојећег габарита. За
реализацију планиране изградње, тј. замену
постојећих објеката новим, непопходна је
израда пројекта парцелације и препарцелације у
складу са планским решењем хоризонталне
регулације и парцелације.

БЛОК Е - КОМБИНОВАНИ СТАМБЕНИ
БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Оријентисан је према улици Стари шор
и планираној, паралелној унутарблоковској
саобраћајници. Планирана је изградња објеката
у низу пословне или стамбено-пословне намене
са обавезним пословањем у приземним етажама
низа у улици Стари шор. Низ на регулацији
улице Стари шор је прекинут двојним
приземним објектима у заштићеној околини
објекта (ул. Стари шор бр.114) под претходном
заштитом ЗЗСК у Сремској Митровици .
За реализацију планиране изградње, тј.
замену постојећих објеката новим, непопходна
је
израда
пројекта
парцелације
и
препарцелације у складу са планским решењем
хоризонталне регулације и парцелације.
БЛОК G - ОТВОРЕНИ
МЕШОВИТОМ НАМЕНОМ

БЛОК
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СА

Сви објекти у блоку планирани су са
парцелом под габаритом и заједничком
уређеном, јавном површином око њих.
Сконцентрисани
су
око
планираних
унутарблоковских саобраћајница и паркинга
северно од комплекса градске управе.
Постојећи вишеспратни објекти ове зоне су
стамбено-пословни, а планирани објекти могу
бити пословни или пословно-стамбени. Могућа
је јавна намена ових објеката. На овим
локацијама
није
дозвољена
изградња
породичних,
стамбених
објеката
нити
пословних са производном наменом.
За два слободностојећа, вишеспратна
објекта са планираном пословном, стамбенопословном или јавном наменом, у југоисточном
делу блока, обавезна је израда урбанистичког
пројекта планиране изградње.

БЛОК H – ОТВОРЕНИ ПОСЛОВНИ БЛОК СА
СТАНОВАЊЕМ

БЛОК F – КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК
СА ПОСЛОВАЊЕМ

Представља простор у унутрашњости
блока оивичен новим унутарблоковским
саобраћајницама. Ова зона намењена је
изградњи комплекса пословних или стамбенопословних објеката са административно-

Оријентисан је према југоистоку и
улици Светог Димитрија. У постојећем стању
27

Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

комерцијалном
наменом
и
уређеном
парковском, зеленом површином.
Планираној
изградњи
претходи
реализација површине са јавном наменом по
ободу блока у функцији саобраћаја и пешачке
комуникације. Након формирања парцела за
изградњу,
обавезно
је
расписивање
урбанистичко-архитектонског
конкурса
уз
услове дефинисане овим Планом.

11.07.2013.

БЛОК
US
–
УНУТАРБЛОКОВСКЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Простор планиран за формирање
коридора новопланираних улица, изградњу све
неопходне
инфраструктуре (подземне и
надземне) и уређење слободних површина као
уређених зелених површина и простора за
пешаке. Планирано је проширење постојећег
паркинг простора иза градске управе као и
изградња новог, у северној зони обухвата, уз
зграду суда.

БЛОК I – ЗОНА ПАРКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА
Зелена зона - Омладински парк налази
се у оквиру регулационог појаса улице Свети
Димитрије, на југоисточној страни обухвата
Плана. Блок чини уређена парковска површина
са изграђеним пешачким стазама, комплетно
опремљена урбаним мобилијаром. Настао је
трансформацијом Трга Свети Димитрије
истоимене римокатоличке цркве у парк
организован око Споменика Пресветог Тројства
из друге половине ΙΧ века.
Реконструкција парка реализована је
2007. Године, а обухватила је замену пешачких
стаза,
одвођење
атмосферских
вода,
постављање јавне расвете и опремање урбаним
мобилијаром, клупама, посудама за смеће,
расветом. Реконструисан је и проширен је плато
испред цркве као и колски прилаз порти из
улице Свети Димитрије.

БЛОК OS
–
ОБОДНЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

БЛОКОВСКЕ

Зону чине постојеће улице по ободу
плана. То су улице Светог Димитрија и Краља
Петра Ι. У улици Светог Димитрија планирана
је
реконструкција
саобраћајнице,
бициклистичке стазе и тротоара са изградњом
веће површине за паркирање возила. Улица
Краља Петра Ι је у целости реконструисана
2008. године. Реконструисана је саобраћајница,
тротоари, зеленило, изграђени су подужни
паркинзи
за
возила,
и
комплетна
инфраструктура
укључујући
расвету
и
саобраћајну сигнализацију.

1.2. Биланс површина према планираној намени – нумерички показатељи
ЗОНА

површина
(hа)

% од
укупног
обухвата

ЗОНА A

1,56

14,63

ЗОНА B

0,15

1,40

ЗОНА C

0,60

5,62

ЗОНА D

1,00

9,38

ЗОНА E

1,06

9,94

Намена
ОТВОРЕНИ БЛОК АДМИНИСТРАТИВНО
– ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ГРАДА СА
ЕЛЕМЕНТИМА СТАНОВАЊА ВЕЛИКИХ
ГУСТИНА
УГАОНА ЛОКАЦИЈА КОМПАКТНОГ БЛОКА
СА АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВНИМ
САДРЖАЈИМА -ЈАВНА НАМЕНА
ОТВОРЕНИ БЛОК СА АДМИНИСТРАТИВНО
- УПРАВНИМ САДРЖАЈИМА- ЈАВНА НАМЕНА
КОМПАКТНИ БЛОК СТАНОВАЊА МАЛИХ
ГУСТИНА СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ
ПРИМАРНУ
ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ
КОМПАКТНИ БЛОК СТАНОВАЊА МАЛИХ
ГУСТИНА СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ
ПРИМАРНУ
ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ
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ЗОНА G

0,69

6,47

ЗОНА F

1,42

13,32

ЗОНА H

0,27

2,53

ЗОНА Ι

0,63

5,90

ЗОНА OS

2,47

23,17

ЗОНА US

0,81

7,59

Укупно

10,66

100
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ОТВОРЕНИ БЛОК СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ
ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА СА
ПОСЛОВНОМ И СТАМБЕНОМ НАМЕНОМ
КОМПАКТНИ БЛОК СТАНОВАЊА
СРЕЊИХ И ВИСОКИХ ГУСТИНА
СА ДЕЛАТНОСТИМА
ОТВОРЕНИ БЛОК ПОСЛОВНИХ
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ВИШЕСПРАТНИХ
ОБЈЕКАТА
УРЕЂЕНА ПАРКОВСКА ПОВРШИНА –
ПРОШИРЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПОЈАСА
ОБОДНЕ БЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ОБОДНЕ БЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ
УНУТАРБЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ
ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ПДР

Табела3 - Биланс планиране намене површина
објекти, објекти мале привреде и привредног
занатства, аутомеханичарске радионице и
аутопраонице, бензиске станице, пословнице
техничког прегледа и све остале делатности
које за своје функционисање захевају додатно
оптерећење јавних саобраћајних простора.

1.3. Зоне могуће иградње објеката у
границама блока
(граф.
прилог
бр.03ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ: план намене површина)
На графичким прилозима планиране
намене нису дефинисани обавезни габарити
планираних грађевина већ зоне у оквиру
којих је могућа изградња одређеног типа
објекта. Уједно је дефинисана и могућност
изградње максималног габарита планираног
објекта уз услов да су сви задати
урбанистички параметри задовољени.

2.
РЕГУЛАЦИЈА
ПОВРШИНА
И
ПОДЕЛА НА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.1. План регулације површина са јавном
наменом

За простор у обухвату ПДР дозвољена је
стамбена и друга изградња објеката са
садржајима и наменом који не производе буку и
сметње за зоне у којима се налазе. Стамбени и
стамбено-пословни објекти могу садржати и
више функционално одвојених простора
(станова и локала). Планира се пословање,
комерцијалне и услужне делатности у
приземљима
стамбених
објеката
као
претпоставке
за
развој
приватног
предузетништва, услуга, трговине и других
садржаја имајући у виду атрактивност положаја
блока.

Јавне површине у обухвату плана
сачињава појас регулације ободних улица са
саобраћајницама, паркинзима и уређеним
зеленилом и унутарблоковска површина за
планирани коридор ново-планираних улица. То
је простор од општег интереса намењен за
изградњу саобраћајнице, паркинга, пешачких
површина, уређене зелене површине, комуналне
инфраструктуре и разделних зелених површина.
(граф. прилог бр.03 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
план намене површина)
Планом су утврђене површине јавне
намене. Од целих и делова постојећих парцела
образоваће се парцеле површина јавне намене.
План парцелације не подразумева формирање
јединствене парцеле са јавном наменом унутар

1.4. Објекти чија је изградња забрањена врста и намена
Врсте објеката чија је изградња
забрањена у обухвата овог плана су производни
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блока већ парцијално решавање пратећи
динамику фаза реализације плана.
(граф. прилог бр.05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
хоризонтална регулација са парцелацијом)
§
2.2. Биланс
површина
према
регулације и парцелације

плану

Планирани унутарблоковски простор за
јавно грађевинско земљиште заузима простор
од 1,40 hа (13,13 %). Са постојећих 4,87 hа
(45,68 %), укупно јавно грађевинско земљиште
у обухвату ПДР заузима простор од 6,27 hа или
58,81 % укупне површине обухвата.
Сво остало земљиште унутар обухвата
ПДР - 4,39 hа (41,18 %) чини остало
грађевинско земљиште. У обухвату ПДР је
10,66 hа.

4,87

45,68

планирано
ЈГЗ

1,40

13,13

остало ЈГЗ

4,39

41,18

укупно у
обухвату
Плана

10,66

100

4358, део 4360, део 4364, део 4366, део
4368, део 4370, део 4372, део 4373, део
4374, део 4376, део 4378, део 4380, део
4382, део 4384, део 4386/2, део 4387;
парцеле постојећих јавних институција:
зграде суда 4400, 4397, управе прихода
4362 .

2.4. Опис локација за јавне објекте
2.4.1.

Интервенције на постојећим јавним
објектима и површинама

Трг војвођанских бригада је најмлађи
трг у историјском језгру Сремске Митровице.
Трг се налази у ужем језгру и неправилног je
облика. Он је веза између два друга градска
трга, Трга Ћире Милекић и Трга светог Тројства
испред католичке цркве Светог Димитрија.
Овај градски трг је образован после
Другог светског рата и представља једно од
ретких места у градском средишту са бројним
новим зградама. Ове зграде углавном су
пословно-управног карактера - банке и
мењачнице, осигуравајућа друштва, управе
градских предузећа. Ту се налази и седиште
„Сремских новина“, а и здање Градске куће
својим бочним делом излази на трг.
Занимљивост трга су остаци вероватно
најстарије цркве на подручју Србије из времена
староримског Сирмијума, која је данас у оквиру
новије зграде у улици Краља Петра Ι број 10 ,
али се може сагледати пошто је под „стаклом“.
Храм Светог Димитрија представља тробродну
базилику, димензија 21x7,80 m и презентован је
као споменик културе у подземној етажи
модерне грађевине.
Приземни и подрумски простори
поменутог објекта на углу Трга Војвођанских
бригада и улице Краља Петра I је подељен
(накнадно) на три функционалне и власничке
целине: банка, горе поменути археолошки
локалитет и кафе-бар део некадашње „Градске
кафане“. Подела је извршена тако да је
формиран одговарајући приступ са јавне
површине трга за банку док за археолошки
локалитет и кафе-бар нема директног прилаза.
Храм Светог Димитрија се може видети само из
пешачког пролаза - ајнфорта банке. Накнадно
су за локалитет изведене монтажне, металне
приступне степенице у габариту објекта. У
кафе-бар уз застакљени локалитет постоји
индиректан улаз из улице Краља Петра Ι кроз
помоћне
просторије
надземне,
модерне
грађевине. Бивши економски улаз пролази

грађевинско површина површина
земљиште
(hа)
%
постојеће
ЈГЗ
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Табела 4 - Биланс површина према подели на
јавне и остале намене земљишта
2.3. Попис парцела са планираном јавном
наменом
Планирано Јавно грађевинско земљиште
обухвата:
§ парцеле реализованих (постојећих)
улица,
тј.
ободних
блоковских
саобраћајница: Ул. Краља Петра І део
5958, мали део 4699, 4309/2, улица
Светог Димитрија 4617, Омладински
парк 4618, све к.о. Сремска Митровица;
§ унутар-блоковски простор, парцеле:
4309/1, 4312, 4313, 4314, 4315, 4319/1,
4320/2, 4320/4, део 4321/1, 4321/3,
4322/1, већи део 4331/1, део 4331/5, део
4331/6, део 4331/7, део 4331/8, део
4331/9, део 4332, део 4333, део 4334, део
4336, део 4337/3, део 4339, део 4341, део
30
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делом кроз приземни део објекта (банка) и није
могуће његово проширење. Укупна површина
подрума је 500 m² и то: Археолошки локалитет
базилике Св. Димитрија 140 m²; сам кафе -бар
има 210 m² а пратећи простор још 150 m².
Покренута је иницијатива да се простор
бивше градске кафане који уоквирује
археолошки локалитет адаптира у кафе-бар.
Основни предуслов је да се оствари нова веза
постојећих подрумских просторија и пешачке
зоне Трга Војвођанских бригада преко спољних
степеница. Након детаљне урбанистичке
анализе за могућност изградње спољашњег
степеништа са пратећим заштитним зеленилом
ради приступа сутеренском простору израђене
су идејне скице које су показале да је овакву
везу могуће извести уз поштовање свих
затечених функција слободног простора и
објеката.
У циљу реализације предметне теме
неопходно је на основу овог Плана детаљне
регулације обезбедити урбанистички и правни
основ за формирање парцеле и решавање
имовинско-правних односа за реализацију
спољњег степеништа (око 25 m²).
(граф. прилог бр.02 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
поланирана организација простора)
(граф. прилог бр.05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
хоризонтална регулација са парцелацијом)

Број 8

доба.
Изградњом зграде Поште замењена је
структура
компактног
градског
блока
приземних објеката у низу, а нови објекат је
пример добре инерполације модерне форме са
старим градским језгром. Имајући у виду малу
спратност објеката из непосредног окружења,
зграда СУП-а (П+1), низ у улици Краља Петра Ι
(П+1), објекат је главном фасадом испоштовао
постојећим стањем задате урбанистичке
параметре. Ниски објекти и мали индекс
изграђености блока замењени су комплексом
објекта веће спратности ( до П+6) па је самим
тим повећан и индекс изграђености блока.
Након изградње комплекса око Поште,
формиране су парцеле под габаритима објеката
па су све околне површине укључујући и
атријумски простор у средишту комплекса
површине у јавној употреби.
Максимални ндекс заузетости на
парцели је до 100%. Планом дефинисан
максимални ндекс изграђености на нивоу
парцеле је до 5.
Сви
делови
објекта
могу
се
реконструисати у оквиру постојећег габарита.
Доградња крова могућа је само у смислу
санације равног крова - кров са малим нагибом
до 15º и атиком, а доградња нових делова
објекта могућа је само уз уз очување постојећег
архитектонског
контекста
и
поштовање
ауторског права.

Зграда Поште саграђена је на углу
улица Краља Петра Ι и Светог Димитрија . Две
уличне фасаде су на регулацији улица које се
секу под оштрим углом, док га главна фасада
засеца, оријентисана је ка југу са наткривеним
улазом, прилазним, полукружним степеништем,
уређеним зеленим острвима и пешачким
стазама.
Објекат је за „СРЕМ-ПРОЈЕКТ“
пројектовао
арх.
Милорад
Митровић
1960.године. Грађен је без грађевинске дозволе
1960.-1961., а зграда је усељена и почела са
радом 1962. године. Објекат је пројектован као
почетак низа, тј. део комплекса објеката
административног дела најужег центра града.
Објекта чине кубуси различите висине и
спратности; од главног, јужног дела спратности
П+1 до пословног, северо-западног П+6.
Модерна структура са наглашеним вертикалним
конструктивним елементима и прозорским
отворима који уједначеним ритмом прате
конструкцију чинећи фасаду транспарентном,
облога од белог камена и наглашена
геометријска правилност чине ову грађевину
репрезентативним примером архитектуре свог

Зграда Пореске управе (некадашња
„Служба друштвеног књиговођства“- СДК)
саграђена је на углу улица Стари шор и Краља
Петра Ι почетком 70 -их година XX века.
Објекат је испоштовао постојећи урбанистички
контекст компактног блока са објектима у
непрекинутом низу на регулацији постојећих
улица. У улици Краља Петра Ι – западна фасада,
грађевинска линија се у целости поклапа са
регулационом али је низ прекинут колским
улазом у унутрашњост парцеле у функцији
објекта. У улици Стари шор- северна фасада,
део објекта са улазом је на регулацији, док се на
половини грађевинска линија ломи и увлачи од
регулационе за 5m у унутрашњост парцеле све
до суседне границе. Тако објекат представља
почетак непрекинутог низа у улици Стари шор
и дефинише грађевинку линију новопланираних објеката; сви нови објекти се
повлаче за 5 метара у односу на постојећу
регулациону линију која се у планираном стању
задржава.
Објекат је изграђен са високим
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приземљем,
око
1,5
m,
спољашњим,
наткривеним
степеништем
и
улазном
платформом. Поред етаже под земљом, изнад
приземља објекат има још две етаже (П+2). Са
атиком која сакрива кров са малим нагибом
објекат има правилну геометријску форму.
Наглашени конструктивни елементи, облога
дела фасаде светлим каменом и бела фасада
наглашавају
архитектонску
једноставност
периода у ком је објекат саграђен.
Објекат је изграђен на припадајућој
парцели (К.п. бр. 4362, око 1500m²) и задржао је
форму компактног блока. Степен изграђености
парцеле је у постојећем стању око 50%, а
индекс изграђености око 1,5. Са циљем
погушћавања зоне центра града могућа је
доградња објекта са максималним степеном
заузетости парцеле до 70%, а индексом
изграђености до 3. Доградња нових делова
објекта могућа је само уз уз очување постојећег
архитектонског контекста и у складу са
непосредним окружењем.

11.07.2013.

површина објекта у основи решена је атријумом
у средишњем простору и разуђеном основом
прилагођеној локацији на углу две примарне
градске саобраћајнице. Није дозвољено, а ни
могуће прекорачење постојећег
степена
заузетости парцеле доградњом у основи.
Околне слободне површине око објекта
намењене су пешачким комуникацијама,
паркирању
возила
са
приступним
саобраћајницама у функцији објекта и уређеним
зеленим површинама.
Спратност објекта није велика у односу
на површину основе објекта; од П+2 на
источној, западној и јужној страни око атријума
и П+3 уз улицу Стари шор- северна страна
објекта. Објекат је изграђен са високим
приземљем од око 2 m у односу на коту
тротоара, над етажом под земљом која садржи
двонаменско склониште, санитарни чвор и
интерни расторан. Имајући у виду релативно
малу спратност објекта и степен изграђености
на нивоу блока од око 1,5 (на нивоу парцеле око
3,5), могућа је надградња свих делова објекта
или санација равног крова уколико је
стабилност објекта потврђена статичким и
геомеханичким испитивањима у саставу
пројекта реконструкције или доградње објекта.
Максимални индекс изграђености у блоку је 2, а
на нивоу парцеле под габаритом 5.

Зграда суда – Палата правде, на углу
улица Стари шор и Светог Димитрија седиште
је Основног суда у Сремској Митровици. У
саставу Основног суда у Сремској Митровици
налази се шест судова , тј. јединица Инђија,
Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид. И
по значају у региону и по функцији објекат је
значајна и веома фреквентна градска локација.
Објекат је пројектовао арх. Р.
Момировић 1977. године. Изградња је завршена
1981. године када је суд у новој згради почео са
радом. Пројектован је као слободностојећи
објекат на парцели, са конструктивним
елементима од армираног бетона у комбинацији
са црвеном опеком и у екстеријеру и у
ентеријеру. Кров је раван са атиком од
армираног
бетона.
Смакнути
кубуси,
конструктивни, АБ елементи и раван кров
наглашавају модеран изглед објекта и замењену
структуру
компактног
градског
блока
приземних објеката у низу, слободностојећим ,
јединственим објектом, окруженом слободним
уређеним површинама и сагледивим са све
четири стране.

Градска кућа - зграда градске управе
саграђена је у улици Свети Димитрије поред
старе зграде Општине. Стара и нова зграда
заједно са објектима на западној фасади Трга
Војвођанских бригада, чине комплекс објеката
око зграде градске управе изграђених у
непрекинутом низау са атријумским простором
у средишту.
Нова зграда је завршена 1972.године
када је усељена и почела са радом. Главна
фасада објекта са упечатљивим архитектонским
елементима модерне грађевине доминира и по
изгледу и по функцији улицом Свети
Димитрије. Грађена је од армираног бетона са
детаљима у виду облоге фасаде од алуминијума,
са масивном АБ атиком, наглашеном
хоризонталношћу
међуспратним
конструктивним елементима, детаљима у виду
кружних прозорских отвора и отвора за
вентилацију, закривљеном бетонском плочом
над
улазним
степеништем
попут
најрепрезентативнијих објеката свог времена.

На парцели од око 81 a (8000 m²) сама
зграда суда заузима око 30% површине, око 27 a
(2700 m²). Након изградње објекта формирана је
парцела под габаритом (заузетост 100%), а
преостала површина парцеле, с обзиром на
јавност функције припојена је околним, јавним
површинама у функцији објекта. Велика
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Сви објекти комплекса око зграде
Градске управе грађени су устом духу по
јединственом урбанистичком концепту од
бетона
са
алуминијумским
прозорским
оквирима, равним крововима са атикама.
Стара и нова зграда спојене су
заједничком комуникацијом и уређеним
зеленим површинама испред објеката. Изгледом
старог дела комплекса Градске управе, са сивом
облогом у приземној етажи и белим фасадним
платном, две грађевинске целине су спојене у
јединствен комплекс.
Сви објекти у овој зони се могу
реконструисати у оквиру постојећег габарита, а
доградња поткровне етаже могућа је само у
смислу санације равног крова. Све значајније
интервенције које подразумевају промену
габарита објекта могуће су само уз очување
постојећег
архитектонског
контекста
и
поштовање ауторског права или урађеног и
усвојеног урбанистичког пројекта.
2.4.2.

Број 8

под габаритима и околном површином са
јавном наменом. За ове објекте важе правила
градње објеката блока отвореног типа.
Висина ових објеката је у складу са висином
постојећих објеката Градске управе око
слободног простора зоне паркинга - П+2+Пк.
Планираној изградњи претходи пројекат
парцелације ради формирања парцела за
изградњу. Максимални индекс изграђености
појединачних парцела је 2. Паркирање
потребног броја возила за ове објекте је
планирано на унутар-блоковским јавним
површинама за паркирање у границама
обухвата плана или у самом објекту, у
подземним или приземним етажама, а према
Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште.
Неопходан паркинг односно гаражни простор и
приступне саобраћајнице морају се обезбедити
истовремено са изградњом објекта.
Могућа је реализације спратне паркинг
гараже са јавном наменом на поменутој
локацији у зони F. У том случају, максимална
висина објекта је дефинисана висином кровног
венца- максимално до 12m.

Нове локације за јавне објекте

(граф. прилог бр.02 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
планирана организација простора)
(граф. прилог бр.04 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
подела на зоне и целине)
Планирани пословни објекти у самом
средишту
унутарблоковског
простора,
оивиченог
новим
унутарблоковским
саобраћајницама,
блок
G,
могу
бити
урабанистички дефинисани и као објекти са
јавном наменом у складу са потребама Града.
Планираној
изградњи
претходи
реализација површине са јавном наменом по
ободу блока у функцији саобраћаја и пешачке
комуникације. Након формирања парцела за
изградњу,
обавезно
је
расписивање
урбанистичко- архитектонског конкурса уз
услове дефинисане овим Планом (поглавље 2.6.
- Локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује конкурс).
Планирани пословни објекти или
пословно-стамбени објекти у блоку F и D,
северно и северо-западно од паркиралишта иза
зграде Градске управе такође могу бити
урабанистички дефинисани и као објекти са
јавном наменом у складу са потребама Града.
На графичком прилогу бр.2 - планирана
организација простора, означени су као
„новопланирани пословни, пословно-стамбени и
јавни објекти“
Објекти
су
планирани
као
слободностојећи са припадајућим парцелама

2.5. Правила парцелације и препарцелације
површина са јавном наменом
За
реализацију
унутарблоковских
површина са јавном наменом неопходно је
прибављање земљишта према плану (граф.
прилог
бр.05ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ:
хоризонтална регулација са парцелацијом).
Могућа је фазна релизација планираних
унутарблоковских јавних површина. То
подразумева
могућност
формирања
појединачних парцела, а не јединствене парцеле
за унутарблоковску јавну површину, према
фазама реализације и исказаним потребама
града.
Заступљеност зелених површина у
оквиру јавних градских простора је 15%, с тим
да је обавезно планирање зеленила у оквиру
простора за паркирање возила.
У оквиру регулације свих улица
обухваћених планом налазе се саобраћајнице и
тротоари, у ширини како је то приказано у
плану (граф. прилог бр.06 - ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ:
саобраћајнице
са
уређењем
слободних зелених површина). Овим планом су
одређене регулације за јавне саобраћајнице,
геометријским
дефинисањем
осовина
и
елементи нивелационог плана (коте на
раскрсницама).
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Планирано је задржавање постојеће
саобраћајне матрице по ободу плана, уз
реконструкцију улице Светог Димитрија којој
претходи
пројекат
парцелације
и
препарцелације за проширење регулационог
појаса које ће побољшати саобраћајну
проточност и повећати површине за изградњу
паркинга за возила.

11.07.2013.

К- зона предвиђена за конкурс за
урбанистичко решење
Планираној
изградњи
претходи
реализација површине са јавном наменом по
ободу блока у функцији саобраћаја и пешачке
комуникације. Након формирања парцела за
изградњу,
обавезно
је
расписивање
урбанистичко-архитектонског
конкурса
уз
услове дефинисане овим Планом.

2.6. Локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс
(граф. прилог бр.09 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
зоне за израду конкурса или урбанистичког
пројекта)

Локација:

простор у унутрашњости
саобраћајницама.

Димензије:

Троугао страница 60x60x100 m
Укупна површина блока око 0,27 ha.
пословни или стамбено-пословни објекти са административнокомерцијалном наменом и уређеном парковском, зеленом површином.

Намена:

блока

оивичен

новим

унутарблоковским

Садржај:

три слободностојећа објекта са пословном или стамбено-пословном
наменом, спратности до П+4+Пк уз могућност повезивања у нижим етажама
. Могућа је и јавна намена ових објеката.

Тип блока:

Отворени градски блок

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс изграђености на нивоу блока је до 2.
Предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. обавезујуће су и
поклапају се са регулационим линијама блока.
Максимални број етажа: једна подземна етажа + П+4+Пк

Спратност:
Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
висина кровног венца
П+3+Пк
max. висина = 15m
П+4
max. висина = 16m
П+4+Пк
max. висина = 18m
Нема посебних ограничења као ни смерница при урбанистичком и
архитектонском обликовању простора.

Архитектонско
обликовање и
материјализација:
Паркирање возила:

Површине за паркирање је планирати у подземним или приземним етажама
или на јавној површини унутар граница блока, а према Одлуци о мерилима и
критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.
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Посебна правила:
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Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са
планским решењем хоризонталне регулације и парцелације. Обавезна је
израда урбанистичког пројекта планиране изградње за блок у целини.
Могућа је фазна реализација планиране градње.

УП1 и УП2- зона предвиђена за израду урбанистичког пројекта
Локација:

Планирани пословни објекти или пословно-стамбени објекти у блоку D,
северно и северо-западно од паркиралишта иза зграде Градске управе

Димензије објеката:

Габарит у основи 30 x 15 m
Укупна површина објекта у основи 450 m²

Намена:

Доминантна намена је пословна, а могућа је пословно-стамбена и јавна
намена

Тип блока:

Отворени блок два објекта оријентисаних према коплексу објеката управе
унутар блока.

Тип објеката у
блоку:

два слободностојећа објекта са комбинованом пословном и стамбеном
наменом и могућом јавном садржином;

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс изграђености парцеле под габаритом је до 4.
Предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. обавезујуће су и
поклапају се са регулационим линијама блока. Задња грађевинска линија
ограничава дубину планиране градње и до ње је могућа градња, али није
обавезна.
Максимални број етажа: једна подземна етажа +
· слободностојећи, пословни објекти од П+2 до до П+2+Пк;

Спратност:
Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
висина кровног венца
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним окружењем,
користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве), белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Паркирање возила:

Посебна правила:

Паркирање је могуће у подземним или приземним етажама или на јавној
површини унутар граница плана, а према Одлуци о мерилима и
критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са
планским решењем хоризонталне регулације и парцелације. За два
слободностојећа, вишеспратна објекта са планираном пословном, стамбенопословном или јавном наменом, у југоисточном делу блока, обавезна је
израда урбанистичког пројекта планиране изградње.
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3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.1. Саобраћајна инфраструктура
3.1.1.

Општа правила

Концепт саобраћаја заснива се на
постојећој мрежи саобраћајница уз формирање
нових
унутарблоковских
саобраћајница.
Предвиђено је дограђивање, проширење и
реконструкција саобраћајних површина у целој
ширине планиране регулације, са циљем
формирања геометријских профила који
испуњавају савремене стандарде и прописе
везане
за
саобраћајну
инфраструктуру.
Планиране регулационе – грађевинске линије,
елементи нивелационог и ситуационог плана и
попречни профили регулације саобраћајница
приказани су на графичком прилогу број 6 –
„Саобраћајнице са уређењем слободних зелених
површина“.

·

·

Основну функционалну класификацију
јавних саобраћајница чине:
а. Ободне саобраћајнице
б. Унутарблоковске саобраћајнице.
а. Ободне саобраћајнице представљају
део примарне градске путне мреже и
саобраћајни прстен на границама предметног
плана. Траса ових саобраћајница се поклапа са
улицама Светог Димитрија и Краља Петра I.
Овим саобраћајницама одвија се локални
транзитни саобраћај и истовремено се путем
њих врши повезивање унутарблоковских
саобраћајница са градском мрежом путева. У
оквиру регулације ободних улица планиране су
површине за мировање возила и површине за
кретање пешака.
б. Унутар блоковске саобраћајнице су
приступне улице, односно оне представљају део
секундарне путне мреже које директно
опслужују урбанистичке садржаје намењене
искључиво
стамбеном,
снабдевачком
и
услужном саобраћају.

·

3.1.2.

11.07.2013.

У улици Светог Димитрија планира се
комплетна реконструкција саобраћајних
површина у смислу усклађивања са
савременим захтевима и стандардима,
што подразумева да се примењују
сегрегатне
саобраћајне
површине
намењене за кретање моторних возила,
немоторизовани
саобраћај
(бициклистички
и
пешачки)
и
стационарни саобраћај.
Постојећи паркинг иза градске куће
потребно је рекоструисати и проширити
приступне саобраћајнице, тако да
испуњавају услове за двосмерно
одвијање саобраћаја и неометано
паркирање аутомобила.
Новопланираним
унутарблоковским
приступним улицама допуњују се
саобраћајне везе у постојоћој мрежи
саобраћајница, повећава се саобраћајни
капацитет мреже и омогућује приступ
новоланираним
садржајима.
Ове
саобраћајнице су у виду троугла који на
правцима катета има предвиђене
саобраћајне површине за моторизован
саобраћај, а на правцу хипотенузе
формирана је мања пешачка зона.
У улици Краља Петра I задржава се
постојеће стање саобраћајних површина,
без промене ширине појаса регулације
улице.
Посебна правила
реконструкцију
површина

за

изградњу и
саобраћајних

Планирано
саобраћајно
решење
детерминисано је диспозицијом постојећих и
планираних објеката у обухвату плана. Овим
планом предвиђено је саобраћајно повезивање
унутрашњих садржаја у блоку са све три улице
примарне саобраћајне мреже, улицама Стари
шор, Светог Димитрија и Краља Петра I.
Коловоз за кретање возила
Улица Светог Димитрија

Планиране
интервенције
саобраћајним површинама:
·

на
·

Планира се изградња комплетне
унутарблоковске
саобраћајне
инфраструктуре.
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Код
отворених
паркиралишта
извршити
засенчавање
садњом
високог
зеленила. При реализацији, шеме паркиралишта
ускладити
са
постојећим
зеленилом,
планираним и постојећим колским приступима
до парцеле/објекта, као и са диспозицијом
планиране и постојеће инфраструктуру.

Коловозна конструкција мора да буде
оспособљена за осовинско оптерећење
од 11,5 тона, минимум 6,0 тона.
Одводњавање је гравитационо са
једностраним
или
двостраним
попречним нагибом.

Приступне (унутарблоковске) улице
·
·
·

Бициклистичке стазе

Минималне
ширине
саобраћајних
(возних) трака су 2,75 м; примењује се
ВР ≤ 40 км/час.
Коловозна конструкција мора да буде
оспособљена за осовинско оптерећење
од 11,5 тона, минимум 6,0 тона.
Одводњавање је гравитационо са
једностраним
или
двостраним
попречним нагибом.

Коловоз за мировање возила ,
паркиралишта - ( важи за све улице)

Број 8

Приоритетно
је
вођење
бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са
граничним условом да им се саобраћајни
профили додирују. Могуће је вођење
бициклистичких стаза непосредно уз коловоз
намењеног за кретање возила, с тим да
удаљност саобраћајних профила не може бити
мања
од
0,50м.
Минимална
ширина
бициклистичких стаза је 1,5м за слободни
профил, односно 1,0м за саобраћајни профил.

отворена

Пешачке саобраћајне површине - ( важи за све
улице)

Димензионисање и приказ граничних
вредности дати су у табели П.1. и графичким
прилозима: Графички прилог број 6 - "
Саобраћајнице са уређењем слободних зелених
површина ", Геметријски попречни профили;
Шеме за површинска паркиралишта – графички
прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за
хендикепирана и инвалидна лица – графички
прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта
на јавној површини користе се вредности из
табеле П.1. које се односе на краткотрајно
паркирање.
Коловоз паркиралишта се гради са
завршним асфалтним слојевима, оспособљен за
истоветно саобраћајно оптерећење као и
коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и
мировање возила није предвиђено оивичење,
осим у изузетним случајевима када се оивичење
мора користити у функцији контролисаног
одвођења атмосферских вода. У таквим
ситуацијама оивичење коловоза за мировање
превиђено је са бетонским ивичњацима
издигнутим максимално + 4цм у односу на коту
коловоза намењеног за кретање возила.
Оивичење за управно и косо
паркирање на месту контакта са пешачким
стазама или са зеленим површинама предвидети
са бетонским ивичњацима издигнутим за +10цм
у односу на коту коловозног застора паркинга ,
а за подужно паркирање за +12цм у односу на
коту коловозног застора паркинга.

Пешачки саобраћај планира се преко
саобраћајних површина у оквиру регулације
саобраћајница. По правилу, ради се о
обостраним или једностраним пешачким
стазама вођеним на правцима саобраћајница.
Димензионисање пешачких стаза приказано је
на Графичком прилогу број 6 - " Саобраћајнице
са уређењем слободних зелених површина ".
Ширина пешачких стаза је минимум
1,6m за саобраћајним профил, односно 2,0m за
слободни профил.
Одводњавање је гравитационо, са
попречним нагибом максимално 2% усмереним
ка осовини саобраћајнице.
Обавезна
је
денивелација
са
дефинисаним максималним вредностима:
а) +12цм - на месту контакта са
коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним
паркингом
б) +10цм - на месту контакта са
управним и косим паркинзима.
При пројектовању обавезна је примена
одредби
из
Правилника
о
техничким
стандардима приступачности ("Сл. Гласник РС",
број 19/2012).
Нивелацини план јавних површина
На графичком прилогу број 6 - "
Саобраћајнице са уређењем слободних зелених
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површина " приказане су оквирне планиране
коте саобраћајница. Прецизније утврђивање
нивелационог плана јавних саобраћајних
површина
биће
утврђено
при
изради
одговарајуће пројектне документације.
Одводњавање површинских вода врши
се
гравитацио
ка
систему
затворене
атмосферске
канализације,
са
нагибом
усмереним од грађевинске/регулационе линије
ка саобраћајници. Основ за утврђивање
нивелационог плана су постојеће коте терена,
колских
прилаза,
пешачких
стаза
на
регулационим линијама и заштитних тротоара
око објеката. Максимални попречни нагиби на
пешачким стазама су 2%, а минимални су
утврђени на основу граничних вредности које
испуњавају услов за површинско одвођење
атмосферских вода и од техничко-технолошких
ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби
из Правилника о техничким стандардима
приступачности ("Сл. Гласник РС", број
19/2012).

·
·
·

Озелењавање

Основна функција уличних зелених
површина је да изолују пешачке токове и
ободне зграде од колског саобраћаја, створи
повољне микроклиматске услове и повећа
естетске квалитете градског пејсажа. Од укупне
површине под саобраћајницама, око 30% треба
да је под зеленилом.
Задржати постојеће улично зеленило и
формирати једностране и двостране дрвореде у
којима постоји довољна ширина уличног
профила. Постојеће дрвореде треба задржати уз
постепену замену престарелих и сувих стабала.
У улицама које се обрађују овим планом,
где је то могуће, треба проширити мрежу
дрвореда.
3.2.2.

сагледати могућност садње у пешачким
улицама и зонама,
усагласити садњу са синхрон планом,
најмање растојање између садница
прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и
станишним условима,
предвидети садњу школованих садница
(висина садница 3,5 м, стабло чисто од
грана до висине од 2,5 м и прсног
пречника најмање 5-7 цм)

На паркинг просторима предвидети
засену садњом лишћара са богатом крошњом на
сваком другом паркинг месту.
Око стабала у улицама и поред паркинга
потребно
је
поставити
верикалне
и
хоризонталне штитнике око дебла. Према
потреби поставити инсталације за подземно
наводњавање и прихрану.
Растојање између дрворедних садница је
најмање 5 м, а у зависности од врсте .
Принципи озелењавања улица треба да
стварају максималне погодности за кретање
саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке
и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и
услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
У улицама у којима се формира дрворед
потребно је изабрати по једну врсту дрвећа као
што су: јавори (Acer campestre, Acer platanoides
“Globosum”), каталпе (Catalpa bignonioides,
Catalpa bignonioides “Nana”), јудино дрво (Cercis
siliquastrum),
златна
киша
(laburnum
anagiroides), јапанска украсна трешња (Cerasus
serulata), брезе (Betula alba, Betula alba „
Fastigiata“ ), граб (Carpinus betulus, Carpinus
betulus “Fastigiata“), магнолија (Magnilia sp),
албизија (Albicia julibrisin) и тиме обезбедити
индивидуалност сваке улице. При томе треба
водити рачуна о карактеру улице и правцу
доминантног ветра.
При избору врста за улично зеленило
треба водити рачуна да сем декоративних
својстава саднице буду прилагођене условима
раста
у
уличним
профилима
и
инфраструктурним коридорима.

3.2. Зелене површине
3.2.1.

11.07.2013.

Принципи озелењавања улица

Озелењавање улица које су у обухвату
овог плана , због свог углавном, узаног габарита
и мноштва подземних инсталација , захтева
врсте са мањом крошњом или уско
пирамидалном крошњом .
Избор врста за озелењавање
прилагодити :
· висини зграда,

3.3. Водна инфраструктура
3.3.1.

Снабдевање водом

На подручју обухвата плана у ободним
улицама центра града изграђена је водоводна
мрежа за снабдевање потрошача питком водом.
Да би се обезбедило снабдевање водом будућих
потрошача, потребна је израда прикључних
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водова. Дуж свих планираних собраћајница
предвидети дистрибутивну водоводну мрежу.
Уличну мрежу водовода предвидети у зеленим
површинама поред саобраћајница и тротоара, на
довољном растојању од осталих инсталација
распоређених у простору, а према плану.
Карактеристике објеката водоводне мреже
дефинисати
кроз
израду
техничке
документације.
Израду
пројектне
документације, изградњу водоводне мреже,
начин и место прикључења објеката на спољну
водоводну мрежу радити у сарадњи и према
условима надлежног јавног и комуналног
предузећа. Водоводну мрежу, канализациону
мрежу и мрежу атмосферске канализације
обавезно градити пре изградње саобраћајне
мреже.
3.3.2.

Број 8

Наведене ТС у потпуности задовољавају
електроенергетске потребе у овом блоку
постојећих објеката. Електромрежа у овом
блоку је изграђена као подземна (већим делом)
и надземна, са челичним стубовима висине 9м /
мањим делом). Ободне улице су осветљене
натријумовим светиљкама високог притиска
које су уграђене на постојеће стубове надземне
електромреже 0,4кВ и стубове ЈР висине 9 м.
Електромрежа
планирано:
За
снабдевање
планираних
објеката
електроенергијом у обухвату ПДР предвиђа се
изградња две нове МБТС 20/0,4kV, 2х630kVА.
У том циљу потребно је постојећу кабловску
електромрежу 20kV проширити и свести у нове
МБТС, као и изградити нови НН расплет.
Планирана канделаберска јавна расвета
на челичном цевастим стубовима висине 5m
напајаће се из планираних ТС из ког ће бити
могуће и њено паљење односно гашење.
Паљење и гашење јавне расвете предвидети
ручно и аутоматски (помоћу фото ћелије).
Изградња планиране електоромреже
пратиће динамику изградње планираних
садржаја.

Одвођење вода
Фекална канализација:

На
подручју
предметног
плана
изграђена је примарна фекална канализациона
мрежа по ободним улицама центра града.
Водоводну мрежу, канализациону мрежу и
мрежу атмосферске канализације обавезно
градити пре изградње саобраћајне мреже.

3.4.2.

Топловодни систем

3.4. Енергетска инфраструктура

Топлификација постојеће: У обухвату
Плана
постоји
изграђена
топловодна
магистрална мрежа на коју је прикључена
већина објеката. Траса постојећег магистралног
вреловода долази у блок са источне стране и од
објекта ''Палате правде'' и правцем ка западу
пролази кроз неизграђени унутарблоковски
простор блока до западног дела блока и
комплекса Градске управе и објекта Поште у
самом центру града, од ког траса иде кроз
пролаз ''Зелено дрво''.
Топлификација планирано: Планирана
диспозиција објеката и јавних површина нових
улица и слободних простора у унутрашњости
блока, према решењима у ПДР-у подразумева
измештање трасе вреловода и усклађивање
њеног
положаја
са
ново
планираним
саобраћајним коридорима.

3.4.1.

3.4.3.

Атмосферска канализација:
На подручју предметног плана у
ободним улицама центра града изграђена је
атмосферска канализација. ПДР-ом се планира
унутрашњи систем евакуације атмосферских
вода унутар блока у складу са фазном
реализацијом јавних простора. Предвидети
одводњавање свих слободних површина и
улица, у обухвату плана, водећи рачуна о
квалитету вода које се прихватају атмосферски
канализациони систем. Водоводну мрежу,
канализациону мрежу и мрежу атмосферске
канализације обавезно градити пре изградње
саобраћајне мреже.

Електроенергетски систем

Електроенергетска мрежа и објекти –
постојећи: Постојећи објекти у обухвату ПДР
снабдевају се електроенергијом из две
трафостанице 20/0,4 кВ и то : ТС ''Центар'' и
„Суд“.

Гасоводни систем

Простор у обухвату ПДР-а, у ободним
улицама
центра
града
је
изграђена
полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа.
Постоји могућност проширења мреже у
унутарблоковски
простор
за
потрабе
новопланираних објеката.
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ресурса
остатака
производње.

Обновљиви извори енергије

Посебни циљеви уређења, развоја и
заштите подручја су одрживо коришћење
природних ресурса и коришћење обновљивих
извора енергије.

ратарске

11.07.2013.
и

шумске

Коришћење геотермалне енергије за
сада је на веома ниском нивоу и поред значајног
топлотног потенцијала. Коришћење топлотних
пумпи је врло ефикасна технологија која би се
могла применити на овом подручју.

Обновљиви
извори
енергије
у
Војводини су: сунчева (соларна) енергија,
енергија ветра, хидропотенцијал текућих и
стајаћих вода, потенцијал геотермалних вода
или паре и енергија из биомасе (енергија из
остатака ратарске и шумске производње,
органских отпада).

За тачну оцену оправданости изградње
ветрогенератора на потенцијланим локацијама,
неопходно је спровести детаљна мерења брзине
и правца ветра.
Соларна енергија може да се искористи
активно или пасивно. Активна примена
подразумева њено директно претварање у
топлотну (помоћу соларних колектора или
соларних котлова) или електричну енергију
(помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна
примена
соларне
енергије
подразумева
искоришћење дозрачне соларне топлотне
енергије одговарајућим техничким решењима
омотача
зграде
(осмишљени
распоред
просторија и застакљених површина, примена
одговарајућих материјала итд.)
Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и
треба створити услове за његово коришћење.
Топлотни ефекат сунца преко термалних
соларних колектора, може се користити на
мањим индивидуалним објектима, као на већим
(јавним) објектима.

На основу израђених студија на
територији АП Војводине, може се рећи да на
простору
обухвата
Плана
и
његовог
непосредног
окружења,
такође
постоје
природне
погодности
за
коришћење
обновљивих извора енергије.
Основни циљеви развоја обновљивих
извора енергије (ОИЕ) су:
· повећање
производње
електричне
енергије из ОИЕ;
· побољшавање
квалитета
животне
средине већим коришћењем ОИЕ;
· стварање погодног амбијента за
примену и инвестирање у ОИЕ
(поједностављивање административних
процедура, подршка развоју тржишта за
ОИЕ);
· формирање и суфинансирање пилот и
демонстрационих постројења примене
технологија за ефикасно коришћење
ОИЕ;
· усвајање финансијских механизама за
подстицање коришћења енергије из ОИ
(пореске
и
царинске
олакшице,
субвенције и др);
· образовање и развијање јавне свести
ради
подстицања
масовнијег
коришћења
обновљивих
извора
енергије;
· поштовању принципа (критеријума)
одрживости приликом коришћења ОИЕ;
· учешће биогорива на тржишту;

Поред тога соларну енергију је могуће
користити као допуну у даљинским системима
грејања, као енергент за апсорпционе расхладне
машине, или као допуна класичним системима
грејања.
3.5. Телекомуникације
3.5.1.

Мрежа
фиксне
телефоније
кабловски дистрибутивни систем

и

ТТ мрежа и објекти – постојећи: У
ободним улицама урађена је реконструкција
постојеће надземне ТТ мреже тако што је
изграђена подземна, кабловска ТТ мрежа, а
стара демонтирана.
Подземна ТТ мрежа у потпуности задовољава
стамбене и друге објекте у простору обухвата и
то како по питању квалитета тако и по броју ТТ
линија.

Потенцијална енергија добијена из
биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал
обновљивих извора на простору Војводине, с
обзиром на заступљеност пољопривредног и
шумског подручја, односно заступљеност
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КДС мрежа: У улици Стари шор је
монтирана КДС мрежа на стубовима НН мреже.
У осталим улицама нема КДС мрежа.
ТТ мрежа – планирано: У простору
обухвата Плана постоји, у улици Краља Петра I
и А.Чарнојевића изграђена ТТ канализација
кроз коју су положени ТТ каблови великог
капацитета. Постојање ТТ канализације
омогућава релативно једноставно и без великих
финансијских напрезања изградњу оптичких ТТ
кабловских водова велике пропусне моћи до
свих евентуалних будућих великих корисника
ТТ услуга.
У обухвату ПДР планиранa je
сукцесивна
доградња
телекомуникационе
мреже са подземним кабловским водовима.
Наведено решење је најекономичније због
временске неусклађености градње појединих
објеката, а самим тим и њиховим прикључењем
на ТТ мрежу.
Сви ТТ кабловски водови полазиће из
АТЦ Сремска Митровица, приступна ТТ мрежа
„Центар“. С обзиром да је предметни комплекс
са две стране обухваћен кабловском ТТ
канализацијом и да је у близини телефонска
централа, могуће је директно прикључење на
АТЦ као и прикључење преко постојеће ТТ
канализације.
Потребе за овом врстом саобраћаја и
комуникација могуће је задовољити изграњом
подземне ТТ мреже а мрежу водити у уличним
– путним коридорима. У планираним
стамбенопословним
објектима
у
циљу
побољшања и проширења капацитета мреже
предвидети миникабинете.
3.5.2.
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4. УСЛОВИ
И
МЕРЕ
ЗАШТИТЕ
ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
4.1. Заштита градитељског наслеђа
На простору обухвата плана има
евидентираних и заштићених споменика
културе.
Преглед непокретних културних добара
по категоријама и врстама:
1. непокретна културна добра од изузетног
значаја- евидентирано је 17 археолошких
локалитета у обухваћеном простору;
2. непокретних културних добара од великог
значаја нема;
3. евидентиране непокретности које уживају
претходну заштиту су
– просторно културно историјска целина
Старо градско језгро Сремске Митровице
са објектима у саставу, куће у улици
Светог Димитрија бр.19 и 23;
– „кућа са плочицама“, улица Стари шор
118 са заштићеном околином.
Услови чувања , одржавања и
коришћења и мере заштите Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица и
Републичког ЗЗСК – Београд приложене су у
плану (Документациона основа/ 3. Прибављени
подаци, услови и мишљења за израду плана:
Услови чувања, одржавања и коришћења и
мере заштите за израду ПДР просторног блока
између улица Светог Димитрија, Краља Петра
Ι и Стари шор у Ср.Митровици, од марта
2010.год).

Систем мобилне телефоније

На подручју Плана нема постојећих и
планираних базних станица – система за
мобилну телефонију.

На објектима који су непокретна
културна добра и у зони њихове заштићене
околине обавезно је очување хоризонталне и
вертикалне регулације као и постојеће
нивелације јавних колско- пешачких површина.
Могућа је санација, адаптација, промена
намене, конзервација и рестаурација делова или
целине објекта без угрожавања споменичких
својстава објеката. Дозвољена је изградња
нових објеката на припадајућој парцели на
минималној удаљености од 10m по принципима
интерполације.
Максимална
дозвољена
спратност објеката у зони заштићене околине је
П+2.

3.6. Комунална инфраструктура
Решавање проблема комуналног отпада
(привремено депоновање у прописане судове)
решава се у оквиру саобраћајне мреже на
простору јавне намене за слободностојеће
објекте. Предвиђена су и места за рециклажна
острва. Трајно одлагањеA отпада се решава
одлагањем на одговарајуће депоније у контакту
са надлежним ЈКП.
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Приликом
извођења
обавезно
је
праћење земљаних радова од стране стручне
службе ЗЗСК. Инвеститор је дужан да обезбеди
средства за праћење, истраживање, заштиту и
чување пронађених остатака који уживају
претходну заштиту.
Уколико се планира изградња објеката
са темељима чија је дубина већа од 1m,
подрумских просторија и подземних гаража
обавезна су заштитна археолошка истраживања
на подручју плана. Уколико се у току
археолошких
истраживања
открију
археолошко-архитектонски налази од изузетног
значаја неопходна је измена пројекта ради
заштите и презентације.

комуналне организације на предвиђен простор
за одлагање.
Адекватним уређењем јавних зелених
површина унапредиће се микроклиматски и
санитарно хигијенски услови простора. Такође,
предметно зеленило биће у функцији заштите
ваздуха од загађења и буке.

4.2. Услови и мере заштите животне средине

4.4. Услови и мере енергетске ефикасности
изградње

4.3. Услови и мере заштите природних добара
На простору обухвата плана који
дефинишу улице Светог Димитрија са
Омладинским парком, улица Стари шор и
Краља Петра Ι, нема евидентираних заштићених
природних добара.

На простору обухвата плана нису
вршена мерења параметара у контексу
утврђивања квалитета ваздуха, воде и
земљишта, али с обзиром на одсуство
потенцијалних загађивача, може се проценити
да се радно и стамбено функционисање људи у
простору у обухвату плана одвија без значајних
негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште.
У контексту заштите и очувања
квалитета животне средине простора у обухвату
плана неопходно је предузети одређене мере
заштите воде, ваздуха и земљишта.
У контексу заштите воде од загађења
предвиђено је:
· обезбеђење снабдевања водом за пиће и
санитарне потребе преко насељског
водоводног система;
· сепаратно одвођење канализационих и
атмосферских
отпадних
вода
до
реципијента.

Неопходно је радити на развоју и
коришћењу нових и обновљивих облика
енергије, и на подстицању градитеља и
власника објеката да примене енергетски
ефикасно решење и технологије у својим
објектима, ради смањења текућих трошкова
(Правилник о енергетској ефикасности зграда,
„Сл.гласник РС“, бр. 61/2011).
Повећање енергетске ефикасности у
секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и
комуналних услуга, је у економском интересу и
од значаја за заштиту животне средине, а све у
контексту одрживог коришћења и очувања
природних ресурса.
Енергетска ефикасност изградње у
насељу постиже се:
· изградњом пешачких и бициклистичких
стаза
за
потребе
обезбеђења
унутарнасељског
комуницирања
и
смањења коришћења моторних возила;
· подизањем уличног зеленила (смањује
се загревање тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);
· пројектовањем
и
позиционирањем
објеката према климатским аспектима
изложености сунцу и утицаја суседних
објекта, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;
· сопственом производном енергијом и
другим факторима;
· изградњом објеката за производњу
енергије на бази алтернетивних и
обновљивих
извора
енергије
(коришћењем локалних обновљивих
извора
енергије)
и
изградњом

Заштита
ваздуха
предвиђена
је
правилним избором дендролошких врста које ће
утицати,
пре
свега,
на
побољшање
микроклиматских услова (смањење инсолације,
снижење екстремних температура, заштиту од
ветра и изравњавање дефицита кисеоника), на
смањење негативних ефеката саобраћаја.
Коришћењем природног гаса као
енергента за обезбеђење топлотне енергије
простора заштитиће се ваздух, као природни
ресурс, од загађења.
У контексту заштите земљишта,
комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће
контејнере, а потом на уређен и адекватан
начин транспортовати од стране надлежне
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даљинских
или
централизованих
система грејања и хлађења.
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4.5. Услови за зaштиту од елементарних
непогода и других катастрофа

Енергетска ефикасност изградње објекта
обухвата следеће мере:
· пројектовање
нових
енергетски
ефикасних зграда и реконструкција
постојећих уз поштовање принципа
енергетске ефикасности;
· реализација пасивних соларних мера,
као што су: максимално коришћење
сунчеве енергије за загревање објеката
(оријентација објекта према јужној,
односно источној страни света), заштита
од Сунца, природна вентилација и сл.;
· омотач објекта (топлотна изолација
зидова, кровова и подних површина);
замена или санација прозора (ваздушна
заптивност, непропустљивост и друге
мере);
· систем грејања и припреме санитарне
топле воде (замена и модернизација
котлова и горионика, прелазак са
прљавих горива на природни гас или
даљинско
грејање,
замена
и
модернизација топлотних подстаница,
регулација
температуре,
уградња
термостатских
вентила,
делитеља
мерача топлоте и друге мере);
· унутрашња клима, која утиче на
енергетске потребе, тј. систем за
климатизацију,
(комбинација
свих
компоненти потребних за обраду
ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно
у комбинацији са регулацијом протока
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
· унутрашње осветљење (замена сијалица
и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености);

4.5.1.

Заштита од земљотреса

На подручју града Сремска Митровица
могућа је појава земљотреса интензитета 7˚MCS
за повратни период од 100 година и 8˚MCS
повратни период од 200 година. Мере заштите
подразумевају
примену
свих
законски
прописаних мера заштите приликом планирања,
пројектовања и изградње објеката, као и
реконструкцију постојећих објеката, које се
односе на изградњу објеката на подручјима
могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS.
Законска
регулатива
по
овој
проблематици у нашој земљи није довољно
развијена
и
усаглашена
са
светским
стандардима па је тако у најчешћој употреби
Правилник о техничким нормативима за
изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29-83,
21/88 и 52/90).
4.5.2.

Заштита од пожара

Мере заштите од пожара обухватају
урбанистичке и грађевинско-техничке мере
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе
на планирање простора у насељима кроз
урбанистичке показатеље (намена површина,
индекс заузетости, индекс изграђености) и
правила
грађења
(регулациона
линија,
грађевинска линија, висина објекта, удаљеност
објекта од суседних, ширина саобраћајница,
паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке
мере заштите се односе на стриктну примену
прописа
о
изградњи
објеката,
електроенергетских и гасних постројења.
Технички услови за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија
дефинисани су Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке
аутомобиле од пожара и експлозија, „Сл. лист
СЦГ“, бр.31/2005.

У
циљу
побољшања
енергетске
ефикасности приликом сваке реконструкције
постојећих објеката, дела објекта или омотача
објекта, без обзира на корисну површину
објекта, треба задовољити минимум захтева за
енергетску ефикасност.
Мере за даље побољшање енергетских
карактеристика објекта не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима,
као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење објеката.

4.5.3.

Заштита од удара грома

Атмосферско пражњење је електрично
пражњење између облака и земње, а састоји се
од једног или више удара. Громобранске
инсталације пројектовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за
заштиту
објеката
од
атмосферског
пражњења („Сл. Лист СРЈ“, бр.11/1996,
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односно
одговарајућим
стандардима
за
громобранске инсталације. Примена техничких
прописа знатно смањује ризик од оштећења
изазваних ударом грома у штићени објекат.
Инсталација заштите састоји се од
спољашње
и
унутрашње
громобранске
инсталације.
Спољашња
инсталација

Пренепонски таласи јављају се услед:
- директног удара грома у надземне
водове;
- утицаја магнетног поља на водове;
- директног удара грома;
- расподелом потенцијала око места
удара грома;
- утицаја магнетног поља на унутрашње
инсталације и опрему.

громобранска

Директне штете које често износе више
десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у
односу на индиректне штете упада пренапона
због уништења података садржаних у
рачунарима, као и штете због престанка рада
технолошких инсталација. Сви индуковани
пренапони и сви транспортовани пренапонски
таласи и таласи струја кратког споја
представљају примарну претњу изолацији
нисконапонских пријемника, нисконапонске
опреме, инсталације и опреме малог напона као
и осетљиве електронске опреме за управљање и
комуникацију. Ови пренапони у објекте могу
"допутовати" електроенергетском мрежом или
ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом због
директног атмосферског пражњења у објекат
или прежњења непосредно у суседству. Ради
тога је законодавац и цео технички развијени
свет, заштиту скупоцених и незамењивих
инсталација и опреме од продора пренапона у
њих,
решио
на
одговарајући
начин:
постављањем довољног броја и одговарајућих
врста
одводника
пренапона
на
улазе
инсталације.

Елементи спољашње громобранске
инсталације су: прихватни систем (сви метални
елементи кровне конструкције...), спусни
проводници и систем уземљења.
Унутрашња
инсталација

11.07.2013.

громобранска

Унутрашња громобранска инсталација
обухвата све додатке спољашњој инсталацији.
Обавезно је њено планирање и извођење да би
се спречило секундарно дејство директних
атмосферских пражњења и елиминисали
утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња
громобранска инсталација штити осетљиву
електронску опрему и компоненте од утицаја
електромагнетних
поља
при
директном
атмосферском пражњењу и људе од струјног
удара
и
варничних
прескока
између
неповезаних металних маса унутар објеката.
Материјали
за
громобранске
инсталације, број и тип уземљивача, морају
бити одабрани у зависности од опасности од
корозије према JUS N.B4.800:1996.

4.5.4.

Заштита од пренапона

Зашита од поплава

Обухваћено подручје плана налази се у
брањеном подручју насеља. Такође, предметно
подручје чија надморска висина варира од
80,40 – 82,50 m налази се изнад коте водостаја
стогодишње воде (80,50 m).

При
директним
атмосферским
пражњењима у спољашњу громобранску
инсталацију која је постављена на објектима са
осетљивом опремом, у одређеним случајевима
се могу појавити индуковани пренапони, који
често могу бити толико високи да угрожавају
осетљиву опрему, компоненте и све инсталације
за управљање и комуникацију. Осим ових
претњи због утицаја електромагнетних поља
услед директних атмосферских пражњења, по
водовима који повезују две структуре могу се
преносити пренапонски таласи празног хода и
струјни таласи кратког споја (транзитни
таласи).

4.5.5.

Заштита од ратних дејстава

Коришћење и уређење простора од
интереса за одбрану земље (заштита људи и
материјалних добара) спроводиће се на основу
услова и захтева које поставља Министарство
одбране.
За простор који је предмет израде плана,
нема посебних услова за прилагођавање
потребама одбране земље.
Као заштитни објекти могу да се
користе подрумске и подземне просторије у
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Јавне површине (парк, сквер, трг и друге
веће
јавне
површине),
ограничене
комуникацијама градског значаја, такође су
дефинисане као блок.
Регулациона
линија
је
линија
разграничења за површине и објекте од општег
интереса, односно јавне намене, од парцела које
имају другу намену, односно од површина
предвиђених за остале намене.
Вертикална регулација блока најчешће
није јединствена него преовлађујућа и
дефинисана је :
· ширином улице;
· висином постојећих објеката;
· степеном заузетости;
· индексом изграђености;
· капацитетом парцела у блоку за
паркирање за одређену намену;
· амбијенталним
и
естетским
критеријумима.
Максимална планирана спратност објеката у
обухвату Плана је П+3+Пк.

4.6. Услови приступачности особама са
инвалидитетом, деци и старим особама
С обзиром да се на предметном
простору може очекивати одређени број
корисника са посебним потребама, треба
предвидети пешачке стазе са рампама, на
местима денивелације између разних категорија
саобраћајних површина чиме би били
обезбеђени услови за несметано кретање ових
лица. Из истих разлога, код грађевинских
објеката, чија кота пода је денивелисана у
односу на коте околних тротоара, треба
предвидети, поред степеника, и рампе преко
којих би се омогућило несметано кретање
хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде
пројектне
документације
за
поједине
грађевинске
објекте,
треба
предвидети
уобичајене мере за заштиту инвалидских
колица као што су: изградња интерних рампи на
местима где је то потребно, прилагођавање
улазне партије на објектима, као и одређени
број паркинг места за хендикепирана лица на
планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање јавних
саобраћајних површина, пешачких стаза,
пешачких прелаза, места за паркирање и других
површина у оквиру улица које користе лица са
посебним потребама у простору, извести у
складу
са
Правилником
о
техничким
стандардима
приступачности
(„Службени
гласник РС“, бр. 19/2012).

Планирани развој постојећег стамбеног
ткива развија се унутар неколико типова
блокова:
· компактни градски блокови;
· отворени градски блокови;
· мешовити градски блокови;
· спонтано настали блокови.
Компактни блокови су скупови
појединачно
изграђених
зграда
на
одговарајућим парцелама које поштују услове
међусобне повезаности и регулације. Оивичени
су јавним простором. Објекти су постављени на
регулационој линији или паралелно са њом. По
правилу двојно су узидани са изузецима када је
успостављено одстојање између њих.
Карактерише га висок индекс изграђености
од 2 до 4, као и степен заусетости парцеле око
50% (па и до 70%), са претежном спратношћу
од П+2+Пк до П+3+Пк и могућим акцентом на
углу доминантних саобраћајница .
Компактни блокови се развијају и
унапређују као компактни блокови јасно
оформљеном парцелацијом и габаритима нових
објеката и трансформишу се у блокове
трговачких улица са комбинованом пословном
и стамбеном наменом.

ПРАВИЛАГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ
Хоризонтална регулациона линија
блока је граница између јавне површине и
комуникације градског значаја (улице, тргови,
приступи) и корисне површине блока. Јавне
површине
унутар
блока
(приступне
саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија
игралишта), локалног значаја имају своју
парцелу и налазе се унутар регулационих
линија блока.
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Отворене
блокове
карактеришу
слободно постављени вишеспратни објекти који
су повучени у односу на регулациону линију
блока, изграђени на јединственој заједничкој
површини. Настали су на раније неизграђеним
површинама или реконструкцијом градског
ткива ниске густине, преовлађујуће спратности
П+3 и П+4, са или без поткровља. У отвореним
блоковима
урбанистичким
параметрима
успоставља се равнотежа између изражено
великог слободног простора и велике
спратности
објеката.
Спратност
новопланираних слободностојећих објеката је од
П+2 до П+4+Пк.
Новонастали
отворени
блокови
оивичени
су
унутарблоковским
саобраћајницама са увођењем сервисног
саобраћаја у унутрашњост блока. Отворени
блокови настали реконструкцијом оивичени су
старим индивидуалним стамбеним објектима и
градским улицама.

11.07.2013.

Мешовити блокови у којима доминира
неизграђено земљиште у унутрашњости блока и
породични објекти по ободу треба да се
трансформишу у компактне блокове са
изграђеним и уређеним унутарблоковским
површинама.
Реконструција
формираних,
постојећих стамбених блокова вршиће се
увођењем јасних урбанистичких правила, а
иницирана је повећаним интересом за замену
руинираних и старих објеката ободних улица и
изградњу у унутрашњости блока. Концепција
мешовитог блока треба да омогући замену
појединачних објеката, фазну изградњу и
реконструкцију, као и трансформацију намене
објеката.
У том смислу, овим планом се
омогућава значајна реконструкција дуж
најважнијих градских улица које улазе у састав
централне
градске
зоне.
Предвиђа се
трансформација блокова малих густина у
блокове нове изградње виших густина.

БЛОК A - АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР ГРАДА
Локација:

Југозападни део обухвата плана чини отворени блок на углу улица Краља
Петра I и Светог Димитрија.

Намена:

Доминантна намена је јавна како отворених, слободних површина, тргова и
улица, тако и намена објеката. Објекти имају јавну, администаративноуправну функцију. У блоку је у мањој мери заступљено и становање на
етажама изнад приземља.

Садржај:

Главна пошта, објекти Градске управе, банке, јавна предузећа и различити
продајни, угоститељски или услужни садржаји као два комплекса око зграде
Градске управе и Главне поште.

Тип блока:

Отворени блок слободностојећих објеката или комплекса објеката у
непрекинутом низу атријумског типа.

Тип објеката у
блоку:

Два затворена комплекса објеката у низу са атријумским простором .

Урбанистички
параметри блока:

Максимални индекс заузетости на нивоу блока је до 50%.
Максимални индекс заузетости на парцели је до 100%.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 3.

Спратност:

Максимално једна подземна етажа +
· постојећи објекти до П+6+Пк.
· планирани објекти или надградња постојећих објеката до П+4+Пк

Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

46

11.07.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 8

Висина кровног
венца:

Максимално 18,50 m + обавезна атика (надзидак)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – с обзиром на различито обрађене фасаде постојећих
објеката, ускладити све нове објекте или дограђене делове објеката са
постојећим објектима у најближем окружењу.
Бетонске елементе испуне или конструктивне елементе задржати у
изворном облику, не бојити, а бојене делове фасада искључиво у светлим
тоновима прилагодити комплексу објеката из непосредног окружења.
Делове фасада од опеке (црвене, жуте или силикатне) у комбинацији са
армирано бетонским конструктивним елементима (натур бетон) задржати у
изворном облику и материјализацију ускладити са ауторским
архитектонским решењем.
Кров
–
Кровни
покривач:
тегола,
етернит,
зелени
кров
(интезиван/екстезиван), разне врсте кровних панела, лимова и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни:
· при санацији равног крова са атиком максимални нагиб косог крова
до 15°;
· максимални нагиб косог крова до 35°.
На унутар-блоковским јавним површинама за паркирање возила у
границама обухвата плана.

Паркирање возила:
Посебна правила:

Реконструкција трга са свим околним слободним површинама могућа је
само на основу усвојеног урбанистичког пројекта.
Промена габарита постојећих објеката могућа је само уз очување постојећег
архитектонског контекста и поштовање ауторског права или урађеног и
усвојеног урбанистичког пројекта.

БЛОК B – АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВНА ЗОНА
Локација:

Северозападна страна обухвата плана, чини је угао улица Стари шор и
Краља Петра I.

Намена:

Објекат са јавном функцијом са административно- управном наменом, и
парцела само у функцији објекта на парцели.

Садржај:

Зграда Управе прихода са припадајућом слободном површином у функцији
објекта на парцели.

Тип блока:

Компактни градски мини-блок који чини један објекат- почетак низа у
улици Стари шор на јединственој припадајућој парцели.

Тип објекта у
блоку:

Пословни објекат у прекинутом низу (почетак низа у улици Стари шор).

Урбанистички
параметри блока:

Максимални индекс заузетости до 70%.
Максимални индекс изграђености до 3.

Спратност:
Висина коте
приземља:

Максимално једна подземна етажа + доградња постојећег објеката до
П+4+Пк
Високо приземље - постојећа кота пода приземља је на око 1,50m од коте
тротоара.

Висина кровног

Максимално 18,50 m + обавезна атика (надзидак)
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венца:
Архитектонско
обликовање и
материјализација:

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

Паркирање возила:

Део на сопственој парцели према потребама и начину рада зграде управе, а
преостали део на јавној површини.

БЛОК С - УПРАВНА ЗОНА (ЗГРАДА СУДА)
Локација:

Североисточна страна обухвата Плана и чини је угао улица Стари шор и
Свети Димитрије.

Намена:

Објекат са јавном функцијом са административно- управном наменом, део
парцеле око објекта у јавној функцији- уређена слободна, зелена, површина
са стазама за пешаке у функцији објекта.
Зграда суда – „Палата правде“ са околном, уређеном, слободном
површином.

Садржај:
Тип блока:

Отворени градски мини-блок који чини један објекат на јединственој,
припадајућој парцели.

Тип објекта у
блоку:

Пословни , слободностојећи објекат.

Урбанистички
параметри блока:

Максимални индекс заузетости до 50%.
Максимални индекс изграђености до 2,5.

Спратност:

Максимално једна поземна етажа + доградња постојећег објеката до
П+3+Пк.
Високо приземље - постојећа кота пода приземља је на око 1,50m од коте
тротоара.

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Максимално 15,0 m + обавезна атика (надзидак)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – спољашњи конструктивни зидови – од опекарских
производа са армирано бетонским конструктивним елементима.
Обрада фасаде – црвена фасадна опека у комбинацији са натур- бетонским
конструктивним елементима или у складу са архитектонским идејним
решењем.
Нагиб крова - прилагодити кровном покривачу, са максималним нагибом
до 15°.

Паркирање возила:
Посебна правила:

При интервенцијама на објекту, типа доградње, рекострукције или санације
и одржавање фасаде, обавезно је очување постојећег архитектонског
контекста и поштовање ауторског права.
Део на сопственој парцели према потребама и начину рада зграде управе, а
преостали део на околној јавној површини.
Промена габарита постојећег објекта могућа је само уз очување постојећег
архитектонског контекста и поштовање ауторског права или урађеног и
усвојеног урбанистичког пројекта.
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БЛОК D - КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Локација:

Улица Краља Петра I, блок између зграде Управе прихода и комплекса
објеката око Поште.

Оријентација :

Блок оријентисан на запад - ул. Краља петра Ι, и на исток према новопланираној, паралелној унутарблоковској саобраћајници.

Димензије :

-дужина блока од 162 до 170 m
-ширина блока од 58 до 71 m
Укупна површина блока око 1,09 ha.
Доминантна намена у улици Краља Петра Ι је пословно - стамбена, а у
унутрашњости блока стамбена. У обухваћеном блоку нема јавне намене
објеката и земљишта.

Намена:

Садржај:

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Два паралелна низа стамбено-пословних објеката на међусобној удаљености
од 30-40m, уз могућност изградње стамбених и помоћних објекта, мале
спратности- П или П+Пк, унутар блока. Плланирана су и два
слободностојећа објекта са пословном или стамбено-пословном наменом,
спратности П+2 у југоисточном делу блока. Могућа је и јавн а намена ових
објеката.
Компактни градски блок објеката у низу, само делом отвореним према
коплексу објеката управе унутар блока.
-два непрекинута низа са комбинованом стамбеном и пословном наменом;
-два слободностојећа објекта са комбинованом пословном и стамбеном
наменом и могућом јавном садржином;
-новоизграђени слободностојећи, стамбени, објекат који се задржава.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 2,5.
Предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. обавезујуће су и
поклапају се са регулационим линијама блока. Задња грађевинска линија
ограничава дубину планиране градње и до ње је могућа градња, али није
обавезна.
Максимални број етажа: једна подземна етажа +
· у непрекинутом низу ул К.Петра Ι од П+1+Pк до П+2+Пк;
· у прекинутом низу унутар блока од П+2+Pк до до П+3+Пк;
· слободностојећи, пословни објекти од П+2 до до П+2+Пк;
· помоћни или стамбени објекти у унутрашњости парцеле од П до
П+Пк.
Максимално 0,2 m од коте тротоара за низ у улици Краља Петра, а 1,20 m за
стамбене објекте без пословања у унутрашњости блока.
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4 m
П+Пк
max. висина = 6 m
П+1
max. висина = 7 m
П+1+Пк
max. висина = 9 m
П+2
max. висина = 10 m
П+2+Пк
max. висина = 12 m
П+3
max. висина = 13 m
П+3+Пк
max. висина = 15 m
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним окружењем,
користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве), белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
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елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.
На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за два
слободностојећа објекта у југоисточном делу блока- паркирање је могуће у
подземним или приземним етажама или на јавној површини унутар граница
плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање накнаде
за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг односно гаражни простор и
приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом
објекта.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са
планским решењем хоризонталне регулације и парцелације. За два
слободностојећа, вишеспратна објекта са планираном пословном, стамбенопословном или јавном наменом, у југоисточном делу блока, обавезна је
израда урбанистичког пројекта планиране изградње.

БЛОК Е - КОМБИНОВАНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Локација:

Оријентисан је према улици Стари шор и планираној, паралелној
унутарблоковској саобраћајници.

Оријентација :

Блок оријентисан на север - ул. Стари шор, и на југ према ново-планираној,
паралелној унутарблоковској саобраћајници.

Димензије :

- дужина блока према ул. Стари шор 195 m, према новој саобраћајници
унутар блока 140 m
- ширина блока око 60 m
Укупна површина блока око 1,06 ha.
Доминантна намена у улици Стари шор је пословно- стамбена, а у
унутрашњости блока стамбена. У обухваћеном блоку нема јавног
грађевинског земљишта. Пословни објекат у ул.Стари шор 114 има јавну
функцију.
Два паралелна низа комбиноване стамбене и пословне намене објеката на
међусобној удаљености од око 26 m, уз могућност изградње стамбених и
помоћних приземних објекта унутар блока.
Пословни објекат ЈКП Водовод.

Намена:

Садржај:

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Компактни градски блок објеката у низу, само делом отворен према улици
Стари шор у зони објекта под заштитом ЗЗСК и у његовој заштићеној
околини.
-два непрекинута низа са комбинованом стамбеном и пословном наменом;
-прекинути низ два објекта.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 2.
Грађевинска линија:
- два непрекинута низа у улици Стари шор се увлачи 5 m од постојеће
регулационе линије која се задржава;
- кућа са плочицама“ у улици Стари шор бр. 118, данас зграда ЈКП Водовод
са заштићеном околином парцеле- грађевинска линија се поклапа са
регулационом и задржава се по условима ЗЗСК.
Максимално једна подземна етажа +
· у непрекинутом низу ул. Стари шор од П+1+Пк до П+2+Пк;
· у непрекинутом низу унутар блока од П+2+Пк до П+3+Пк;
· прекинутити низ (4 објекта) до П+Пк, по условима ЗЗСК;
· помоћни објекти унутар парцела max П;
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Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара за низ у улици Стари шор, а 1,20 m за
стамбене објекте без пословања у унутрашњости блока.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4 m
П+Пк
max. висина = 6 m
П+1
max. висина = 7 m
П+1+Пк
max. висина = 9 m
П+2
max. висина = 10 m
П+2+Пк
max. висина = 12 m
П+3
max. висина = 13 m
П+3+Пк
max. висина = 15 m
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним окружењем,
користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве), белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи,
тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.
На сопственим парцелама унутар блока за све објекте. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити
истовремено са изградњом објекта.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са
планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Паркирање возила:
Посебна правила:

БЛОК F – КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Локација:

Оријентисан је према југоистоку и улици Светог Димитрија.

Оријентација :

Блок оријентисан на југо-исток - ул. Светог Димитрија, и на северо-запад
према ново-планираној, паралелној унутарблоковској саобраћајници.

Димензије :

- дужина блока од 115 до 155 m
- ширина блока од око 100 m
Укупна површина блока око 1,58 ha.
Доминантна намена у улици Краља Петра Ι је пословно -стамбена, а у
унутрашњости блока стамбена. Могућа је јавна намена слободностојећег
објекта на северној страни паркинга иза зграде Градске управе –
најистуренија источна тачка блока.
Два паралелна низа стамбено-пословних објеката на међусобној удаљености
од око 65 m, уз могућност изградње стамбених и помоћних објекта, мале
спратности, П+Пк до П+1+Пк, унутар блока. Планиран је и слободностојећи
објекат са пословном или стамбено-пословном наменом, спратности П+2 у
западном делу блока.
Компактни градски блок објеката у низу, само делом отвореним према
коплексу објеката управе унутар блока.

Намена:

Садржај:

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри блока:

-три непрекинута низа са комбинованом стамбеном и пословном наменом;
-два слободностојећа објекта са пословном или псловно- стамбеном
наменом и могућом јавном садржином;
-новоизграђени слободностојећи, стамбени, објекат који се задржава.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 2.
Предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. обавезујуће су и
поклапају се са регулационим линијама блока. Задња грађевинска линија
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ограничава дубину планиране градње и до ње је могућа градња, али није
обавезна.
Спратност:

Висина коте
приземља:

Максимални број етажа: једна подземна етажа +
· у непрекинутом низу ул Светог Димитрија од П+1+Пк до П+2+Пк;
· у прекинутом низу унутар блока од П+2+Пк до до П+3+Пк;
· слободностојећи, пословни објекат од П+1+Пк до до П+2+Пк;
· помоћни или стамбени објекти у унутрашњости парцеле од П+Пк до
П+1+Пк.
Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк
П+2
П+2+Пк
П+3
П+3+Пк

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним окружењем,
користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве), белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.
На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за:
· слободностојећи објекат у источном делу блока- паркирање је
могуће у подземним или приземним етажама или на јавној
површини унутар граница плана, а према Одлуци о мерилима и
критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско земљиште;
· планирани објекат са комбинованом стамбеном и пословном
наменом који чини западну фасаду простора паркинга иза комплекса
Градске управе - на сопственој парцели потребно је обезбедити
половину потрбног броја паркинг места, а за преостали део на јавној
површини у границама плана.
Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице
морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са
планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.

Паркирање возила:

Посебна правила:

висина кровног венца
max. висина = 4 m
max. висина = 6 m
max. висина = 7 m
max. висина = 9 m
max. висина = 10 m
max. висина = 12 m
max. висина = 13 m
max. висина = 15 m

БЛОК G – ОТВОРЕНИ ПОСЛОВНИ БЛОК СА СТАНОВАЊЕМ
Локација:

Западни и централни део целине блока који је у обухвату плана

Оријентација :

Блок „G“ оријентисан према западу-улици Краља Петра Ι; према југоистоку
ул. Светог Димитрија, и на северо-запад према ново-планираним
унутарблоковским саобраћајницама
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Намена:

Садржај:
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- дужина блока око160 m
- ширина блока 30-40 m, централни део око 80 m
Укупна површина блока око 0,69 ha.
Намена објеката је стамбено-пословна (исто као два постојећа објекта у
блоку). За слободностојећи објекат у источном делу блока (на северној
страни блоковског паркинга - иза зграде Градске управе) могућа је чисто
пословна односно јавна намена
Блок садржи 5 слободностојећих објеката и то 2 постојећа стамбенопословна, спратности П+2 и П+4+Пк; и 3 планирана стамбено-пословна
објекта спратности П+2 до П+2+Пк

Тип блока:

Отворени градски блок са слободностојећим објектима у окружењу
простора са јавном наменом (својина Град СМ)

Тип објеката у
блоку:

5 слободностојећих објеката и то: 3 објекта са парцелама величине габарита
објекта који су потпуно окружени јавном површином и 2 са парцела
истевеличине (испод габарита), који су са 3 стране окружени планираном
јавном површином док је задња-западна страна на унутарблоковској
регулационој лонији блока „Д“
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 1,5
Максимални индекс изграђености на нивоу парцела (величине габарита
слободностојећих) објеката је 4 (макс. П+2+Пк)
Регулационе линије су уједно и грађевинске линије слбодностојећих
објеката у окружењу јавне површине
Максимални број етажа: једна подземна етажа и спратност од П+2 до
П+2+Пк
Слободностојећи, постојећи објекат новијег датума је П+4+Пк
Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Урбанистички
параметри блока:

Спратност:
Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Паркирање возила:

Посебна правила:

спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4 m
П+Пк
max. висина = 6 m
П+1
max. висина = 7 m
П+1+Пк
max. висина = 9 m
П+2
max. висина = 10 m
П+2+Пк
max. висина = 12 m
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним окружењем,
користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве), белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.
За свих 5 слободностојећих објеката паркирање се обезбеђује у подземним
или приземним етажама објеката или на јавној површини унутар граница
плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање накнаде
за грађевинско земљиште; гаражни простори у објектима нису задати
урбанистички услов али су пожељни.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са
планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.
У Блоку''G'' обавезна је израда Урбанистичког пројекта за простор са 2 нова
објекта лоцирана уз западну границу блока уз услове дефинисане овим
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Планом (поглавље. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА/ Регулација површина и подела на
јавне и остале намене/ 2.6. локације за које се обавезно ради УП ).

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ

уклопљену
окружење.

2.1.

Објекти могу бити постављени на
грађевинској парцели:

Урбанистички показатељи

у

урбанистичко-архитектонско

§

У непрекинутом низу - објекат на
парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле;
§ У прекинутом низу - објекат додирује
само једну бочну линију грађевинске
парцеле (односи се и на двојне објекте);
§ Као слободностојећи - објекат не
додирује ни једну линију грађевинске
парцеле.
Положај објекта на грађевинској парцели уједно
одређује и однос према суседним парцелама и
објектима, те се формирају низови парцела са
објектима који дефинишу урбанистички
концепт изградње-тип просторног блока према
примењеној диспозицији објекта на парцели.

Индекс заузетости парцеле јесте однос
габарита хоризонталне пројекције изграшеног
или планираног објекта и укупне површине
грађевинске парцеле, изражен у процентима.
Индекс изграђености парцеле јесте
однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и
укупне површине грађевинске парцеле.
Бруто
развијена
грађевинска
површина јесте збир површина свих надземних
етажа објекта, мерених у нивоу подова свих
делова објекта – спољне мере ободних зидова
(са облогама, парапетима и оградама.

Грађевинске линије према суседним
парцелама дефинишу концепт изградње у
блоку. У односу на суседне парцеле објекти
могу бити постављени:
· у непрекинутом низу,
· у прекинутом низу и
· као слободностојећи.

Ови урбанистички показатељи регулишу начин
употребе земљишта, тј. регулишу однос
изграђеног и неизграђеног грађевинског
земљишта.
Површине намењене за изградњу према
специфичном начину коришћења дефинисане
су поделом на типичне градске целине у оквиру
којих према структури и преовлађујућој
функцији разликујемо:
§ породичне стамбене објекте, тј. објекте
за становање са највише 4 стамбене
јединице;
§ вишепородичне стамбене објекте, тј.
објекте за становање са више од 4
стамбене јединице;
§ пословне објекте, тј. објекте који се,
углавном, користе као радни простори;
§ пословно-стамбене објекте, тј. објекте
комбиноване намене са обавезним
пословањем у приземним етажама и
минимум 30% површине објеката у
функцији становања;
§ стамбено-пословне објекте, тј. објекте
комбиноване намене са обавезним
пословањем у приземним етажама и
максимум 30% површине објеката у
функцији пословања.
Сваки објекат мора да представља једну
функционалну
архитектонску
целину,

Непрекинути низ
У непрекинутом низу објекат на
парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле у систему двојно узиданих објеката.
Растојање између два суседна објекта је 0m, а
између два суседна објекта су обавезне
дилатационе спојнице као и термичка, тј. звучна
изолација.
На месту контакта новог и постојећег
објекта грађевинска линија треба да буде
континуалана у ширини везног елемента на
бочној фасади новоизграђениог, постојећег
објекта и неопходних растојања (од границе
парцеле и од суседних објеката) за дворишни
део објекта.
У циљу проветравања и осунчања блока
и бољих еколошких услова максимална дубина
објеката у непрекинутом низу је 15 m.
Дозвољена је изградња унутарблоковског низа
или слободностојећег објекта исте максималне
дубине.
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У случају изградње објеката већих
висина, планирана је мања висина дворишних
трактова у односу на висину уличног дела
објекта. У продужетку првог дела објекта
дозвољена је изградња анекса спратности П+1 (
ако је у графичком делу Плана дефинисано) с
тим да није дозвољена изградња у правцу
колског пролаза - ајнфорта. Дозвољена је
изградња дворишних објеката спратности П+0
на једној бочној граници парцеле уз минималну
удаљеност од друге бочне границе од 5,5 m ,
обавезно у правцу колског пролаза (ајнфорта)
објекта у непрекинутом низу. У случају када је
дворишни објекат удаљен од обе бочне границе
са суседним парцелама мин. 5,5 m дозвољена
максимална спратност је П+Пк.
За паркирање на сопственој парцели,
обавезно је обезбеђење колско-пешачког
пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне
дужине 15 m, минималне ширине 3 m,
минималне
висине
3
m,
уколико
противпожарним условима није другачије
одређено.
Максимално
растојање
два
једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3
m, је 18 m, тј. код двосмерног колско-пешачког
пролаза, ширине 6m максимална удаљеност од
суседног пролаза је 24 m. На објекту, или делу
објекта, мање ширине од 12 m дозвољена је
изградња само једног колско пешачког пролаза
ширине 3 m.
Бочни зидови објеката на граници са
суседним парцелама изводе се без могућности
отварања прозорских отвора, без обзира на
висинску разлику. За потребе вентилације и
осветљавања
помоћних
просторија
или
заједничког степеништа у објекту дозвољава се
формирање светларника.
Максимални дозвољени нагиб кровних
равни је до 35 степени. Кровне равни
формирати тако да слив воде генерално буде
двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим
детаљима у виду кровних баџа и другачијег
слива.
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парцеле је 3m, када је дозвољено на бочним
фасадама отварање само отвора помоћних
просторија . Ако је удаљеност од бочне суседне
границе минимално 1/3 висине вишег објекта , а
не мање од 5,5m дозвољено је отварање прозора
стамбених просторија на бочним фасадама
објекта. У даљој разради Плана биће
дефинисана посебна правила за појединачне
локације где су могућа одступања од датих
правила (парцела бр.2757, ул Краља Петра І
бр.57).
Дозвољена је изградња дворишних
објеката веће спратности П+1, уколико је
објекат удаљен од бочне суседне границе 3
(односно 5,5) m.
На страни налегања на суседну границу
парцеле, где почиње изградња објеката у низу,
важе правила непрекинутог низа.
Слободностојећи објекат
Слободностојећи објекти су они чије
бочне грађевинске линије и грађевинске линије
према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Међусобна
удаљеност
слободностојећих вишеспратница износи
најмање половину висине вишег објекта, а не
може бити мања од 10 m. Удаљеност се може
смањити на четвртину ако објекти на
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе
на просторијама за становање, а не може бити
мања од 5,5 m. Удаљеност слободностојећих
вишеспратница
од
породичног,
слободностојећег објекта мале спратности је
дефинисана у графичком прилогу бр.7
(планирана организација простора) и биће
предмет посебних правила у даљој разради.
Ако један од зидова садржи отворе
стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње
границе парцеле је 5,5 m, а мања удаљеност је
могућа само ако објекат на бочној или задњој
фасади нема прозорске отворе виталних
стамбених просторија и не може бити мања од 3
m.
На зиду вишепородичног објекта према
суседној парцели који је од границе са њом
удаљен:
· 5,5 m и више - дозвољени су отвори
стамбених виталних просторија;
· од 3 m до 5,5 m – дозвољени су отвори
помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8 m као и фиксни,
непрозирни,
стаклени
зидови
заједничког простора за комуникацију;

Прекинути низ
Када се у низу блока, осим двојно
узиданих, јављају и једноструко узидани
објекти, добија се прекинути низ. Растојања
новог објекта од бочне границе парцеле,
односно од објеката на суседној парцели,
дефинисана су у графичким прилозима
Концепта Плана, то јест минималним
одстојањем објекта од бочне суседне парцеле.
На обе суседне парцеле прекинутог низа
минимално растојање од бочне суседне границе
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здравствене установе, продавнице, мањи локали
за различиту занатску производњу, предузећа
чија делатност није опасна по суседство, услуге,
канцеларијско пословање и сл.

мање од 3 m или ако је објекат на
граници парцеле – нису дозвољени
никакви отвори према суседној парцели.

За високе објекте међусобна одстојања и
одстојања од постојећих објеката дефинисана су
у графичким прилозима Концепта Плана
детаљне регулације.

Стамбена зграда је зграда која се
користи за становање.
Стан је простор унутар зграде који
чине
груписане
просторије
у
једну
функционалну целину која служи за становање,
по правилу, једне породице.
Дуплекс је врста стана на више од
једног нивоа који се налази у згради са више
станова.
Индивидуална стамбена зграда је
зграда са једним станом.
Колективна стамбена зграда је зграда
која има више од једног стана, са заједничком
конструктивним и функционалним елементима
зграде.
Изградња станова у формираним
блоковима биће архитектонски контролисана,
што значи да ће бити преиспитивани
програмски
капацитети,
инфраструктура,
паркирање, зеленило и сл. како се не би
нарушили претходно постигнути стандарди.

Код слободностојећих објеката мање
спратности, породичних објеката максималне
спратности П+1+Пк, минимално међусобно
растојање два објекта је 3 m .
Ако један од зидова садржи отворе
стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње
границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је
могућа само на бочној фасади ако објекат нема
прозорске
отворе
виталних
стамбених
просторија и не може бити мања од 0,6 m.
На зиду породичног објекта, или објекта
са
пословном
наменом
компатибилном
стамбеном окружењу мале спратности до
П+1+Пк према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:
· 2,5 m и више - дозвољени су отвори
стамбених виталних просторија;
· од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори
помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8 m као и фиксни,
непрозирни, стаклени зидови;
· мање од 0,6 m – нису дозвољени
никакви отвори према суседној парцели.

2. ПРАВИЛА
ЗА
ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Свака катастарска парцела која излази
или има излаз на јавно грађевинско земљиште,
која испуњава услове за градњу из овог плана и
која је планом предвиђена за изградњу је
грађевинска парцела. На истој грађевинској
парцели може се вршити изградња и више
објекaта према условима за одређену зону
градње.

Растојање
грађевинске
линије
планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта,
а не може бити мање:
· од 5,5 m за вишепородичне објекте;
· од 2,5 m код породичних објеката мале
спратности .
Сви постојећи објекти задржавају
постојећу грађевинску линију према задњој
линији парцеле, до замене објекта новим. Све
нове интервенције на постојећим објектима
морају да се ускладе са овим правилима.

2.2.
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На
свим
постојећим
катастарским парцелама у обухвату плана,
могућа је изградња, у складу са правилима овог
плана (граф. прилог бр.02- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ: планирана организација простора).
Све нове грађевинске парцеле морају
имати обезбеђен колски приступ на јавну
саобраћајну површину директно или преко
прилаза.
До
реализације
нове,
унутарблоковске
саобраћајнице
све
грађевинске парцеле морају имати колски
приступ са постојећих саобраћајница по
ободу блока. При пројектовању нових

Становање и стамбено ткиво

Ова намена простора обухвата у плану
становање као основну функцију али и друге
делатности
које
су
са
становањем
компатибилне. То су дечје установе, школе,
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објаката у унутрашњости блока обавезно је
планирање колског пролаза кроз или поред
објекта (ајнфорт или пролаз) према
планираној,
унутарблоковској
саобраћајници.

објеката у
непрекинутом
низу

8m

8m
10 m
објеката у
(тј. 20 m за
прекинутом низу (тј. 16 m за
двојне
двојне објекте)
двојних
објекте)
објеката

Подела постојеће парцеле на две и
више мањих парцела врши се у оквиру граница
парцеле. Поделом се не могу формирати
парцеле које не задовољавају услове у погледу
величине, начина градње у односу на
непосредно окружење, односно планирани тип
изградње.
Формирање
нових
грађевинских
парцела вршиће се тако да новоформирана
грађевинска парцела има геометријску форму
што ближе правоугаонику, као и величину
прилагођену планираној намени и типу
изградње.

3.1.

6m

Број 8

v У отвореним блоковима у обухвату
плана
Најмања грађевинска парцела за изградњу:
породичних вишепородичних
објеката
објеката

Услови за образовање грађевинске
парцеле:

v У компактним блоковима у обухвату
плана

слободностојећих
објеката

150 m2

500 m2

објеката у
непрекинутом
низу

75 m2

300 m2

Најмања грађевинска парцела за изградњу:
100 m2
300 m2
објеката у
2
(тј. 600 m2 за
прекинутом низу (тј. 200 m
за двојне двојне објекте)
двојних
објекте)
објеката

породичних вишепородичних
објеката
објеката
слободностојећих
објеката

300 m2

објеката у
непрекинутом
низу

150 m2

1000 m2
Најмања ширина уличног фронта грађевинске
парцела за изградњу:
600 m2
породичних вишепородичних
објеката
објеката

200 m2
600 m2
објеката у
2
прекинутом низу (тј. 400 m (тј. 1200 m2 за
за двојне двојне објекте)
двојних
објекте)
објеката
Најмања ширина уличног фронта грађевинске
парцела за изградњу:

10 m

6m

10 m

објеката у
непрекинутом
низу

6m

8m

6m
8m
објеката у
(тј. 16 m за
прекинутом низу (тј. 12 m за
двојне
двојне објекте)
двојних
објекте)
објеката

породичних вишепородичних
објеката
објеката
слободностојећих
објеката

слободностојећих
објеката

20 m
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обухватати, осим објекта потребан паркинг
простор и припадајуће зеленило.

Грађевинска линија

Грађевинска линија је линија на, изнад
и испод површине земљишта до које је
дозвољено грађење.
Грађевинска линија испод површине
земљишта до које је дозвољено грађење по
правилу је до граница парцеле и до
регулационе линије.
У зони у којој постоје изграђени
објекти грађевинска линија утврђује се по
правилу на основу позиције већине изграђених
објеката, осим у зонама у којима је одређена
друга вредност или је изградња на регулацији
обавезна.
Минимално
растојање
између
грађевинске линије на површини грађевинске
парцеле и регулационе линије за нови објекат
одређена је правилима градње.
Грађевински објекат поставља се
унутар простора оивиченог грађевинском
линијом, односно предњом фасадом на
грађевинску линију осим у зонама у којима је
одређена конкретна вредност.

За
нову
градњу,
односно
реконструкцију са доградњом на постојећим
парцелама обавезна је израда Пројекта
парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон
о планирању и изградњи, „Сл. гласник РС“,
бр.72/2009, 81/2010, 64/2010, 24/2011, 121/2012,
43/2013, 50/2013) за формирање парцела
према планираној намени површина.
Површина
ново-формиране
грађевинске парцеле се узима при обрачуну
свих урбанистичких параметара као и при
обрачуну потребног броја паркинг места, с
тим да се потребан број паркинг места
умањује за једно паркинг место на сваких,
започетих 30m² површине ново формиране
парцеле која је овим Планом предвиђена за
јавну
употребу.
Наведени
норматив
проистиче из чињенице да је за једно
паркинг место, укључујући саобраћајнице и
заштитно зеленило, у новоформираном блоку
неопходно обезбедити површину од 30 m².

Парцела је најмања површина на којој
се може градити уколико је у грађевинском
подручју, а дефинисана је приступом на
површину са јавном наменом, границама према
суседним парцелама и преломним, геодетски
дефинисаним тачкама.
Изградња објеката није могућа на
постојећим парецелама чији је фронт мањи од
6,5m, као и на парцелама у затеченом стању са
површином мањом од 150m². На затеченим
парцелама наведених димензија могућа је само
санација или реконструкција постојећих
објеката због побољшања услова становања. За
овакве
парцеле
применити
поступак
укрупњавања са суседним парцелама пројектом
парцелације и препарцелације. Новоформиране
парцеле треба да имају правилну геометријску
форму, што ближу правоугаонику или другом
облику прилагођеном терену. Спајањем парцела
важећа правила изградње се не могу мењати, а
капацитет се одређује у односу на нову
површину.
Подела постојећих парцела могућа је
само под условом да све новоформиране
парцеле имају директан приступ на јавну
површину, односно обезбеђен индиректан
приступ јавној површини преко приватног
пролаза. Сва важећа правила за планирану
намену се не могу мењати, а капацитет се
одређује према новој површини. Парцела мора

4.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА
СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ
4.1. Планиране претежне и компатибилне
намене
Саставни део Плана је графички приказ
зона градње са планираним претежним
наменама површина по просторним јединицама
(блоковима, целинама) и постојећим јавним
површинама. Све намене осталог грађевинског
земљишта су доминантне намене у зони док се
поједине
парцеле
могу
наменити
компатибилним наменама.
Међусобно компатибилне намене су:
становање свих типова, делатности, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге,
комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања, пословања, здравство, дечија
заштита, образовање, култура и верски објекти.
Нови објекти и нови делови постојећих
објеката нестамбене намене (пословни,
комерцијални, услужни, занатски, производни,
комунални објекти, као и други објекти или
делови објеката по врсти и намени), могу се
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градити по свим целинама из ових правила
унутар друге планиране претежне намене, ако
нису у супротности са карактером претежне
намене и чијом изградњом се не нарушавају
услови становања, животна средина, као ни
оријентациони параметри конкретног типа
изграђености.

Број 8

Подземна грађевинска линија не сме да
прелази границу парцеле и предњу грађевинску
линију у случају када је грађевинска линија
увучена у унутрашњост парцеле у односу на
регулациону.
Грађевинска линија приземља може да
се дефинише посебно, уколико се не поклапа са
грађевинском линијом.

4.2. Правила грађења за парцеле
Испади на објектима (еркери, доксати,
балкони, улазне надстрешнице без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не
могу
прелазити
грађевинску,
односно
регулациону линију више од 1,20 и то на нивоу
првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада), и то:
1. на предњој (уличној) фасади објекта или
на делу објекта према предњем дворишту
- укупна површина испада не може прећи
50% уличне фасаде изнад приземља; код
саобраћајница које имају ширину појаса
регулације мању од 12m нису дозвољени
испади преко регулационе линије;
2. на делу објекта према бочном дворишту,
ако је грађевинска линија објекта најмање
5,5m удаљена од бочне суседне границе
парцеле – укупна површина испада не
може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;
3. на делу објекта према задњем дворишту,
ако је грађевинска линија објекта најмање
5,5m удаљена од задње границе парцеле –
укупна површина испада не може прећи
30% задње фасаде изнад приземља.
Испади
на
деловима
објеката
оријентисани према улици не смеју угрожавати
приватност суседних објеката. Хоризонталана
пројекција линије испада може бити највише
под углом од 45 степени од најближег отвора на
суседном објекту.

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

Излог трговинске радње може бити
препуштен у односу на грађевинску линију
максимално 0,30m, по целој висини пословног
дела приземља, када најмања ширина тротоара
износи 3m, а испод те ширине тротоара није
дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу.
Конзолне надстрешнице у зони
приземне етаже могу прећи грађевинску линију
до 2m, по целој ширини објекта на висини
изнад 3m.
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Отворене спољне степенице могу се
постављати на објекат (предњу фасаду), испред
грађевинске линије, ако је грађевинска линија
најмање 3m увучена у односу на регулациону
линију и ако савлађују висину од максимално
1,20m. У осталим случајевима степениште
улази у габарит објекта. На бочном или задњем
делу објекта отворене степенице морају се
постављати тако да не ометају пролаз у
двориште, тј. на минималном растојању од 2,5m
од бочне суседне границе парцеле.

амбијенталним
критеријумима.

11.07.2013.
и

естетским

Урбанистичка правила се односе на
зграде у блоку и угаоне зграде, док се за зграде
које представљају акценат у простору
подразумева детаљнија планска провера, тј.
претходна израда Урбанистичког пројекта и
дефинисање посебних услова у складу са
њиховим значајем за шири амбијент. Локације
и зоне за које је обавезно расписивање јавног
конкурса или обавезна урбанистичкоархитектонска разрада локације израдом
урбанистичког
пројекта дате
су
на
графичком прилогу бр.9 ( ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ- зоне за израду конкурса или
урбанистичког пројекта).
Планирани
објекти
са
пратећим
садржајима се налазе у границама једне
грађевинске парцеле. Није дозвољена изградња
једног објекта на више парцела.
У унутрашњости парцеле дозвољава се
изградња објеката мале спратности до П+0,
помоћних објеката (гаража, остава и сл.) без
претходне израде урбанистичког пројекта.
Неопходна растојања која важе за стамбени или
пословни објекат важе и за све друге објекте на
парцели осим ако је у постојећем стању
другачије или ако постоји сагласност суседа на
такву диспозицију објекта.
Обавезно је обезбеђење паркирања на
сопственој парцели, изузев појединачних
локација у обухвату Плана које су дата
посебним правилима и дефинишу могућност
паркирања или на сопственој парцели или на
јавној површини, а према Одлуци о мерилима и
критеријумима за одређивање накнаде за
грађевинско земљиште. У случају обавезе
паркирања на сопственој парцели обавезно је
обезбеђење по једног паркинг места на један
стан или пословни простор, одн. у случају
формирања већих пословних простора минимум
је 1 паркинг место на (целих) 70m2 збира нето
површина пословних просторија. Могућа је
изградња засебног објекта са гаражама, а
габарит тог објекта се рачуна у степен
заузетости
целе
парцеле.
Максимална
дозвољена светла висина гараже која се налази
у етажи приземља је 240cm, са минималним
потребним одстојањем завршне облоге пода и
плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.
Максимална дозвољена светла висина
пословног простора без галерије је 350cm.

Код нових објеката на регулационој
линији у блоковима са стамбено-пословном или
пословно-стамбеном наменом, када је ширина
тротоара мања од 2m, обавезно је увлачење
излога, минимално 1,20m, и формирање
колонада или аркада, с'тим да нема висинске
разлике тротоара на регулационој линији и
прилазне површине пословном простору
приземне етаже.
4.3. Правила грађења за зграде
Под
објектима
се
подразумевају
грађевине високо и нискоградње и то: зграде
свих врста, саобраћајни, водопривредни и
енергетски
објекти,
привредни
објекти,
елементи партерног уређења, јавне зелене
површине, објекти спорта и рекреације,
комунални објекти, гробља и сл.
Под зградама се подразумевају изграђени
делови парцеле у функцији основне или
компатибилне намене блока одређене Типичне
градске целине. У преовлађујућем броју
случајева ради се о функцији становања
односно становања са пословањем.
Етажа је простор између две узастопне
горње подне површине или између горње
површине пода и крова.
Габарит објекта је геометријско тело
максималних димензија у оквиру кога се
може уписати објекат. Основа објекта је
хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одређен:
· висином зграде дефинисаној према
блоковима типичних градских целина;
· у односу на суседне објекте и парцеле;
· степеном заузетости;
· индексом изграђености;
· капацитетом парцеле за паркирање за
одеђену намену;
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Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од нулте
коте до коте слемена ( за објекте са
косим кровом), тј. до коте венца (за
објекте са равним кровом). Нулта кота је
тачка пресека линије терена и
вертикалне осе објекта;
2) на стрмом терену са нагибом од или
према улици – растојање од коте
заштитног тротоара на предњој страни
објекта до коте слемена (за објекте са
косим кровом), тј. до коте венца (за
објекте са равним кровом);
3) на стрмом терену са нагибом који прати
нагиб саобраћајнице – растојање од
средње висине тротоара на регулационој
линији, тј. средње висине линије терена
до коте слемена (за објекте са косим
кровом), тј. до коте венца (за објекте са
равним кровом).
Висина вишепородичног стамбеног објекта,
стамбено-пословног или пословно-стамбеног
објекта не може прећи 20m .
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Висина породичног стамбеног објекта не може
прећи 12m.
Максимални дозвољени нагиб кровних
равни је до 35 степени. Кровне равни
формирати тако да слив воде објеката у
непрекинутом низу генерално буде двоводни ка
улици и ка дворишту, или сложени на објектима
у прекинутом низу или слободностојећим
објектима, са могућим детаљима у виду
кровних баџа и другачијег слива.
Нови објект не може заклањати
директно осунчање другом објекту више од
половине трајања директног осунчања.
Висина кровног венца планираног
објекта мора бити усклађена са висином
кровног венца постојећег објекта на суседној
парцели и дефинисана је бројем нових етажа у
односу на планирани заштитни тротоар око
објекта:

висина кровног венца

спратност објекта

максимална
П+0
4m
П+Пк
6m
П+1
7m
П+1+Пк
9m
П+2
10 m
П+2+Пк
12 m
П+3
13 m
П+3+Пк
15 m
П+4
16 m
П+4+Пк
18 m
(П - приземље; 1, 2, 3 - спратови; Пк - поткровље)
За објекте код којих је могуће висином
акцентовати угао саобраћајница планира се да
максимална
дозвољена
спратност
буде
заступљена највише на половини дужине
зграде, односно максимално до 15m. Услови за
изградњу и све интервенције на угаоним
објектима и објектима који су репери у
простору морају бити високог стандарда у
погледу обликовања , волумена, садржаја и
материајализације.
Усклађивање висине нових и постојећих
објеката са одступањем од 1/5 спратне висине
рачуна се у складно повезивање.
Висина назитка поткровне етаже нових
објеката свих врста износи највише 1,6m
рачунајући од коте пода поткровне етаже до

минимална
3m
4,5 m
6m
7,5 m
9m
10,5 m
12 m
13,5 m
15 m
16,5 m

тачке прелома кровне косине, у оквиру
вертикалне равни постављене на грађевинској
линији.
Назидак
у
тавану
нових
вишепородичних објеката није дозвољен.
Назидак у тавану нових породичних,
вишеспратних објеката износи највише 0,6m.
На постојећим и новопланираним
крововима могу се формирати кровне баџе за
осветљење корисног простора. У оквиру кровне
баџе могу се формирати излази на терасу или
лођу. На једном објекту може бити само један
ред кровних баџа на истој висини, а максимална
дозвољена светла висина је 2,60m од коте пода
поткровља. Површина хоризонталне пројекције
кровних баџа не може бити већа од 30%
површине хоризонталне пројекције основне
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ускладити са положајем светларника суседног
објекта. Минимална ширина светларника је 1m
(растојање од објекта до границе суседне
парцеле). Максимална дужина светларника је
5,5m, а максимална површина 20m². Површина
светларника рачуна се у неизграђени део зграде.
Минимална висина парапета отвора у
светларнику је 1,8m. Није дозвољено отварање
прозора или вентилационих канала на
светларник суседног објекта. Мора се
обезбедити приступ првој етажи светларника и
одводњавање атмосферских вода.

Кота
приземља
ново-планираних
стамбених објеката, на равном терену, може
бити максимално 1,2m виша од нулте коте. Кота
приземља не може бити нижа од нулте коте.
На стрмом терену од или према улици
кота приземља се мери од заштитног тротоара
на предњој страни објекта.
На стрмом терену са нагибом који прати
нагиб саобраћајнице, кота приземља се одређује
у тачки са које се остварује прилаз објекту.
За објекте који у приземљу имају
нестамбену намену (пословање и делатности)
кота приземља може бити максимално 0,2m
виша од нулте коте (за објекте на равном
терену), тј.од коте заштитног тротоара на
предњој страни објекта (за објекте на стрмом
терену). Висинска разлика до 1,2m се решава
денивелацијом унутар објекта.

Атријум објекта је наткривени или
ненаткривени простор са четири стране
затворен сопственим зидовима минималне
површине 20m². У атријуму објекта дозвољени
су отвори стамбених и пословних виталних
просторија. Одстојање наспрамних зидова са
отворима виталних просторија не сме бити
мање од 5,5m.
Полуатријум је наткривени или
ненаткривени простор са три стране затворен
сопственим зидовима. Могућа је изградња
објеката са полуатријумом ако је планом
детаљне разраде дефинисана изградња таквих
објеката или уз претходно прибављену
сагласност суседа. Полуатријум новог објекта
се мора ускладити са положајем полуатријума
суседног објекта. Минимална површина
полуатријума је 15m², а минимално одстојање
наспрамног зида од суседне границе парцеле је
3m. Сва правила за непрекинути низ важе и за
атријумске и полуатријумске објекте.

Радови на постојећем објекту што важи
и за изградњу нових објеката не смеју угрозити
стабилност и начин коришћења предметног и
суседних објеката.
Атмосферске падавине са зграде и
других непропусних површина се одводе на
сопствену или јавну парцелу, а не на суседне
парцеле.
Галерија је отворена платформа
конзолно или стубовима испуштена у
унутрашњи простор једне просторне целинедела објекта. По правилу галерије се налазе у
приземљу пословног или стамбено-пословног
вишеспратног објекта чија структура је решена
системом полунивоа. Није дoзвољено затварање
делова галерије у односу на јединствени
простор у којем се налази. Површина галерије
не може прећи 50% површине доњег нивоа
просторије у којој се налази. Максимална
висина пословног простора са галеријом,
мерено од пода доњег нивоа до плафона горњег
нивоа је 5m. Висина простора испод галерије је
минимално 2,4m, а висина галерије до плафона
просторије је минимално 2,00m.
Светларник објекта је ненаткривени
простор са три односно четири стране затворен
сопственим зидовима. Површина се одређује
тако да свакој етажи зграде одговара површина
од 1m² светларника, при чему он не може бити
мањи од 3m². Светларник новог објекта се мора

4.4. Надзиђовање и доградња објеката
За све стамбене објекте који се не
уклапају у планиране структуралне измене
стамбеног ткива у предметном блоку,
дозвољена је реконструкција постојећих
објеката у затеченом стању у оквиру
постојећег габарита објекта уз мање измене
као што је претварање таванског простора у
користан простор и сл..
Надзиђивање и формирање поткровља при
реконструкцији равног крова:
Надградња постојећих објеката могућа
је у оквиру планираних висина за одређен тип
блока према посебним правилима градње по
целинама датим у плану, при чему се посебна
пажња мора обратити на висински однос са
суседним објектима.
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Дозвољено је претварање таванског
простора у користан простор са истом
нивелетом слемена, тј. без промене висине и
других геометриских карактеристика крова, с
тим да се у користан простор рачунају само они
делови таванског простора чија је светла висина
већа од 1,5m. Формирање новог корисног
простора
подразумева
обезбеђење
одговарајућег броја паркинг места само за нове
капацитете.

Доградња новог дела зграде
Доградња
објекта
подразумева
проширење основе постојећег објекта према
условима за парцеле типа блока у којем се
интервенција изводи.
За дограђене објекте важе сва правила
као и за нове објекте, а дефинисана је :
· типом блока;
· постојећим објектима на суседним
парцелама;
· статичким могућностима објекта и тла.

Отварање подрума је интервенција
којом се подрумске просторије постојећег
објекта повезују са спољним простором или
другим деловима зграде са намером да се добије
нови користан простор. Степеништа за приступ
реконструисаном сутеренском делу објекта
могу бити ван грађевинске линије на парцели и
то максималне ширине 1m, уз услов да не
ремете колски пролаз објекту. Поменута
степеништа
не
могу
постављати
ван
регуллационе линије блока.
Приликом додавања било каквих нових
делова на постојеће грађевине потребно је да
сви нови делови и радови буду изведени у
архитектонском стилу у којем је изграђена
постојећа зграда. Није дозвољена промена стила
грађења.

Доградња подразумева обезбеђивање
одговарајућег броја паркинг места за нове и
постојеће
капацитете
према
овим
правилима.
У
припреми
пројектне
документације приказати све постојеће
објекте на парцели, њихову спаратност и
нето површине стамбеног и пословног
простора.
Дограђени део објекта у низу не сме
прећи ширину калкана суседних објеката, и не
сме бити сметња при функционисању
постојећег и суседних објеката.
Доградња елемената комуникација,
лифтова и степеништа је дозвољена тако да
не угрозе начин коришћења предметног и
суседних
објеката.
Дограђене
елементе
комуникације планирати тако да омогуће
прилаз возила објекту као и неометано кретање
возила око објекта.
Сви
елементи
вертикалних
комуникација морају бити заштићени од
спољних утицаја.
Затварање пословног дела приземља са
колонадама, постојећих пролаза и пасажа није
дозвољено у смислу преграђивања и формирања
корисног простора.

Назидак последњих етажа објеката
Назидак таванске етаже на новим
објектима вишепородичног становања није
дозвољен, а на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
На постојећим објектима, максимални назидак
таванског простора на основној, вертикалној,
фасадној равни без испада је 0,9m.
Назидак
поткровља
на
новим
објектима свих врста дозвољен је до највише
1,6m. Назидак поткровља на постојећим објекта
су последња етажа са назитком од 0,9 до 1,6m за
породичне објекте, а за вишепородичне објекте
од 0,9 до 2m. Свака последња етажа или део
етаже постојећег објекта чији је назидак на
основној фасадној равни без испада већи од
1,6m за породичне објекте и 2m за
вишепородичне објекте, чини последњу
спратну етажу објекта. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома
косине основне кровне равни.

Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу
се дограђивати, а до привођења намени
простора на објекту се може изводити
реконструкција и рестаурација.
Реконструкција се дозвољава у оквиру
постојећег габарита објекта, без његове измене
или било каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег
стамбеног и помоћног простора у пословни
простор, док је пренамена гаражног у пословни
простор могућа само ако је испуњен услов који
се односи на потребан, минималан број паркинг
места на парцели.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

Правила грађења саобраћајних
површина

На појединачним локацијама, у оквиру
зона дефинисаних за обавезну израду
урбанистичког пројекта планиране изградње
или урбанистичко-архитектонског конкурса,
дефинисаће се посебна правила и сви
урбанистички параметри за изградњу према
формираном планском решењу.

Приликом изградње, обавезно је
обезбеђење паркирања на сопственој парцели
("СП"), изузев ако овим планом за неке
локације није другачије дефинисано –
могућност паркирања на сопственој парцели,
део на сопственој и део на јавној површини
("ЈП") или на јавној површини, а према Одлуци
о мерилима и критеријумима за одређивање
накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне
саобраћајнице
морају
се
обезбедити
истовремено са изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања на
сопственој парцели обавезно је обезбеђење по
једног паркинг места "ПМ" на један стан. За
пословни простор критеријум за утврђивање
потребног броја паркинг места је, једно паркинг
место на сваких 70m2 збира нето површине
пословних јединица.
Ако се приликом реконструкције и
доградње објеката повећа број стамбених или
пословних простора, обававезно је обезбеђење
додатних
паркинга
за
новонастале
стамбене/пословне просторе, приоритетно на
сопственој парцели или алтернативно на јавној
површини према наведеним критеријумима и
мерилима.
Граничне вредности саобраћајних
површина за кретање и мировање возила
димензионисане су према напред наведеним
вредностима:
• коловоз за мировање возила – отворена
паркиралишта

На
парцели
4331/1,
на
Тргу
војвођанских бригада, уз објекат у улици Краља
Петра I бр.6, могуће је, пројектом парцелације и
препарцелације формирање нове парцелу уз
постојеће бр. 4306 и 4331/4 за изградњу
спољног,
наткривеног
степеништа
за
формирање главног улаза у подземни,
постојећи, пословни-угоститељски простор,
који у доњем делу има визуелни контакт са
заштићеним
археолошким
локалитетом
(Базилика Светог Димитрија). За реализацију
ове комуникације обавезно је уз потпуно
поштовање свих затечених функција слободног
простора трга и припадајућих објеката.
Парцела бр.4333, у улици Свети
Димитрија
бр.19,
својом
диспозицијом
оријентисана је на три стране, улицу Светог
Димитрија, јавну површину за паркирање
возила, и нову, планирану пешачку зону уз
планирани низ објеката у унутарблоковском
простору. С обзиром на значај ове локације у
административном центру града, планирани
објекти чине оквир слободне, уређене партерне
површине и својим габаритом и изгледом чине
фасаду слободног простора у функцији
паркинга. Зато је обавезно поштовање
грађевинских линија, висине и спратности као и
осталих услова дефинисаних правилима градње.
С обзиром на већу изграђеност парцеле
приликом изградње, обавезно је обезбеђење
половине потребног броја паркинг места на
сопственој, новоформираној парцели и друге
половине на јавној површини, а према Одлуци о
мерилима и критеријумима за одређивање
накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне
саобраћајнице
морају
се
обезбедити
истовремено са изградњом објекта.

- димензионисање и приказ граничних
вредности приступне саобраћајнице и
паркинг места дати су у табели П.1.; Шеме
за површинска паркиралишта – графички
прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места
за хендикепирана и инвалидна лица –
графички прилози Х.1. и Х.2. За отворена
паркиралишта на сопственој парцели
користе се вредности из табеле П.1. које се
односе на дуготрајно паркирање;
• паркинг гараже
- димензионисање и приказ граничних
вредности
приступне
саобраћајнице,
паркинг места и бочних ограничења дати
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су у графичким прилозима Г.3., Г.4. и Г5 (у
случају одступања од задатих граничних
вредност обавезно је у пројекту приказати
проверу проходности за меродавно возило
– путнички аутомобил) и Паркинг места за
хендикепирана и инвалидна лица –
графички прилози Х.1. и Х.2.;

Број 8

Нивелација на осталом грађевинском
земљишту
Кота терена, односно кота колско –
пешачког прилаза на грађевинској парцели не
сме бити нижа од коте тротоара на
регулационој линији. Правило је да се кота
заштитног тротоара око објекта и кота тротоара
на месту улаза у објекат нивелационо ускладе
са котом тротоара на регулационој линији, на
начин
да
се
обезбеди
одводњавање
површинских вода слободним падом према
улици.
Кота пода приземља утврђује се у
односу на коту тротоара на месту улаза у
објекат, и то:

- савладавање висинских разлика између
различитих нивоа врши се путем рампи.
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50
метра. Код кружних рампи обавезан је
приказ проходности за меродавно возило;
- подужни нагиби наткривених рампи за
мале гараже намењене за познате
кориснике (становање, запослени) су
максимално 15% за наткривене рампе са
обавезном применом елемената заобљења
на вертикалним кривинама и максимално
12% за откривене рампе;

1) кота пода приземља за објекте који у
приземљу имају стамбену намену може
бити максимално 1,20 m виша од коте
тротоара на месту улаза у објекат;

- планиране гараже морају бити реализоване
у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке
аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл.
Лист СЦГ", број 31/05).

2) кота пода приземља за објекте који у
приземљу имају нестамбену (пословање)
намену може бити максимално 0,20 m виша
од коте тротоара на месту улаза у објекат.
Денивелација у виду степеника, од
регулационе до предње грађевинске линије није
дозвољена. Денивелација се савладава унутар
објекта.
Површинске воде са једне грађевинске
парцеле не могу се усмеравати према суседној
парцели. Насипање терена не сме угрозити
објекте на суседним парцелама.
При пројектовању обавезна је примена одредби
из Правилника о техничким стандардима
приступачности („Сл. гласник РС“, број
19/2012).

Саобраћајно решење треба нарочито да
садржи:
• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно
приказ саобраћајне повезаности са јавним
саобраћајницама,
• саобраћајне површине намењене за кретање
пешака,
• саобраћајне површине намењене за кретање и
мировање возила.
Колски и пешачки прилази до парцеле
Свим објектима у обухвату плана мора
бити обезбеђен прилаз са јавне површине,
односно непосредан приступ на јавни пут у
ширини која испуњава критеријум за
проходност меродавног возила, а за објекте
повећаног ризика од пожара приступни пут за
ватрогасна возила, сходно Правилнику о
техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризикa од
пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95).
За прикључак на саобраћајну инфраструктуру,
односно колско – пешачки прилаз до парцеле
потребно је прибавити услове и сагласност од
ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица“.

Озелењавање унутар блокова
Зелинило у зони становања треба да чини
декоративна вегетација. Сачувати постојеће
квалитетно зеленило и допунити новим
врстама.
Уколико је неопходно извршити
уклањање постојећих стабала ако су она сува,
болесна и у случају када то захтева општи
интерес утврђен на основу закона.
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ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

врста радова
изузимање
грађевинског
земљишта
изузимање
изграђених
објеката-стамбени
објекти
изузимање
изграђених
објеката-помоћни
објекти

саобраћајне
површине
(коловоз за
кретање возила,
паркиралишта и
пешачке стазе)

МБТС са ВН
расплетом
кабл. НН вод
кабл. ВН вод
јавна расвета
јавна расвета
водовод Ø 110
фекална
канализација
атмосферска
канализација
подизање
травњака
дрворедне саднице

адреса

јединица
изградња реконструкција
укупно
количина
мере
(мил. дин.)
(мил. дин.)
(мил. дин.)

унутрашњост
блока

m2

7701

-

-

23,10

унутрашњост
блока

m2

930

-

-

46,50

унутрашњост
блока

m2

370

-

-

11,10

унутрашњост
блока
унутрашњост
блока-пешачка
зона
ул. Св.
Димитрије
паркинг „Суд“
паркинг
„Општина“приступне
саобраћајнице
паркинг
„Општина“
двоетажно
паркиралиште

m2

4590

25,25

-

25,25

m2

1500

7,50

-

7,50

m2

12500

-

62,50

62,50

m2

1770

8,00

-

8,00

m2

1200

-

3,60

3,60

m2

1900

-

5,70

5,70

m2

2200

8,00

4,00

12,00

нови блок

2×630кВА

2

12,00

-

12,00

нови блок
нови блок
нови блок
ул. Св.
Димитрије
нови блок

m
m
m

1000
800
580

5,00
5,20
2,00

-

5,00
5,20
2,00

m

530

-

3,20

3,20

m

500

3,40

-

3,40

нови блок

m

500

6,00

-

6,00

нови блок

m

550

6,50

-

6,50

нови блок

m2

600

0,30

-

0,30

нови блок
ул. Св.
Димитрије

ком

80

0,60

-

0,60

ком

20

0,15

-

0,15

Рекапитулација:
Изузимање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта…….... 80.700.000, 00 динара
Уређивање јавних површина ................................................................... 169.900.000,00 динара
УКУПНО: 250.600.000,00 динара
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Број 8

Однос накнаде за уређење грађевинског земљишта и
потребних средстава за уређење јавне површине
Део средстава неопходних за уређење земљишта за јавне намене обезбедиће се из накнаде за
уређење грађевинског земљишта.
Табела: НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПРВА И ДРУГА ЗОНА
(Према Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, Сл. лист града Сремска Митровица бр.1/08 и 2/09)
тип изградње

нето површина
(m2)

накнада за уређење ГЗ
(милиони динара)

вишепородично становање
1. зона

14000

85,69

вишепородично становање
2. зона

6400

24,49

породично становање
1. зона

1600

5,89

породично становање
2. зона

250

0,57

пословање
/комерцијалне делатности/
1. зона

2400

17,28

пословање
/комерцијалне делатности/
2. зона

1600

14,40

накнада за паркинг места
1. зона

55 паркинг места

6,60

УКУПНО
(у милионима дин.)

---

154,92
·

Јединична цена накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта (децембар 2009.):
·
·
·
·
·
·
·

породични стамбени објекти 1. Зона
3.678,45 динара по 1m²
породични стамбени објекти 2. Зона
2.299,03 динара по 1m²
вишепородични стамбени објекти 1.
зона6.120,94 динара по 1m²
вишепородични стамбени објекти 2.
зона3.825,59 динара по 1m²
пословни објекти 1. Зона 7.200,55
динара по 1m²
пословни објекти 2. Зона 4.500,34
динара по 1m²
накнада за паркинг место 1. Зона
120.000,00 динара по 1ПМ

накнада за паркинг место 2. Зона
96.000,00 динара по 1ПМ

Укупна потребна средства за уређење
новоформиране јавне површине су око 250,60
милиона динара. Процена је да ће се кроз
накнаду за уређење грађевинског земљишта
прибавити око 154,92 милиона динара. На
основу наведеног, закључак је да се уређење
јавних површина може финансирати са око 60%
из средстава прикупљених кроз накнаду за
изградњу објеката на осталом грађевинском
земљишту. Уређење јавних површина вршиће
се сукцесивно у складу са планираном
динамиком прикупљања средстава за уређење
грађевинског земљишта.
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бр. 953-1/2008-1206 од 06.10.2008.
Потврда

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
2.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, ул. Светог
Димитрија бр. 10
Број 334-03/09, од 01.03.2010.

Фазност
реализације
елемената
планираних овим ПДР-ом је антиципирана већ у
Програму и концепцији ПДР-а и подразумева
функционалну и просторну реализацију целина
A-H, ОS и US (види граф. прилог бр.4).
Ободни простори са мини блоковима
затвореног типа урб. целине A-H подразумевају
урбану обнову (замену постојећих објеката
новим са већом спратношћу и новом
организацијом површине парцела), појединачна
фазност реализације није изражена те постоји
могућност истовремене реализације планираних
решења у различитим функционалним групама.
Фази реализације планираних садржаја
у унутрашњости блока - блок пословног центра,
претходи реализација површине са јавном
наменом - формирање регулационог појаса
унутарблоковских саобраћајница.

3.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЈП ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
„СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
бр. 9-127/7 од 02.0911.2009.
4.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Предузеће за
телекомуникације а.д.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ,
ИЗВРШНА
ЈЕДИНИЦА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Краља
Петра 1. бр. 2
Број 5035-22487/1, од 07.09. 2009.

Такође за реализацију овим ПДР-ом
предвиђених мера урбане обнове за ободне
просторе мини блокова затвореног типа,
планира се неопходна реализација Предфазе
плана. Предфаза плана подразумева да се
појединачне
локације
који
деценијама
коегзистирају са околином, а немају дефинисан
статусни оквир једнопородичних стамбених или
стамбено-пословних објеката на припадајућим
парцелама и пријављени су за легализацију
могу обавити све неопходне процедуралне
радње (парцелација, додела, и др.). Након
реализације Предфазом плана дефинисаних
елемената и формирање парцела са јасним
статусом земљишта и објеката могу бити
предмет планираних решења задатих овим
ПДР-ом у смислу раздвајања јавног од осталог
земљишта као и реализације планираних
грађевинских целина.

5.

ЈКП
ТОПЛИФИКАЦИЈА
Јовина26, Сремска Митровица
бр. 1547/ 09 од 08.09.2009.

6.
ЈКП ВОДОВОД
22000 Сремска Митровица, Стари шор бр.
114
бр.1017/2 од 25.09.2009.
7.

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' Сремска Митровица,
22000
Сремска
Митровица,
Трг
Војвођанских брогада 14/1
Број 34-16-1/09, од 04.11.2009.

8.

МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА,
Сектор за заштиту и спасавање
Одсек за заштиту и спасавање Сремска
Митровица
бр. 217-869/09 од 07.09.2009.

9. ПОДАЦИ
ПРИБАВЉЕНИ
ОД
НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА
1.

Змај

9.
ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Стари шор бр.
114
бр.3121-1/09 од 04.09.2009.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица, ул. Светог
Димитрија

10. ЈП СКЛОНИШТА
Београд, Булевар Михаила Пупина 117а
бр. 42-47/12-1 од 21.03.2012.
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195.

196.

На основу члана 2. став 2. тачка 7. члана
5. став 1. и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'',
број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана
77. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС, број 129/2007), члана 16. став
1. тачка 7. и члана 35. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', број 13/2012),Скупштина
града Сремска Митровица је на својој седници
одржаној 11.07.2013. године, донела

Члана 1.

На основу члана 20. став 1. тачка 12. и
члана 32. став 1. тачка 6.. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС бр. 129/2007)
члана 2. став 1. и став 3. тачка 10. Закона о
комуналним делатностима («Сл. гласник РС»
број 88/2011), члана 14., 17., 46., 48., 49., 53.,
61., 62., и члана 91. Закона о јавним путевима
(«Сл. гласник РС» број 101/2005, 123/2007,
101/2011 и 93/2012), члана 157. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима («Сл.
гласник РС» бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011),
члана 16. став 1. тачка 14. и члана 35. став 1.
тачка 7. Статута града Сремска Митровица
(«Сл. лист Града Сремска Митровица бр.
13/2012) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној дана 11.07.2013. године
донела је

У Одлуци о јавним паркиралиштима
(''Службени лист града Сремска Митровица'',
број 2/2009, 4/2010 и 4/2010-др. одлука), мења
се члан 28, тако да гласи:

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И
УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

''Новчаном казном на лицу места у
износу од 2.500,00 динара казниће се за
прекршај корисник возила уколико:

I

О Д ЛУ К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

-

-

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

предузима на јавном паркиралишту радње
које нарушавају или ометају нормалан
саобраћај и одржавање истог (члан 14. ове
Одлуке) и
паркира или заустави возило на јавној
површини на којој је то забрањено у
смислу члана 15. ове Одлуке''.

Предмет уређења
Члан 1.
Одлуком о општинским путевима и
улицама на територији Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Одлука) уређује се
начин управљања, заштита, одржавање и
финансирање општинских путева и улица,
одржавање некатегорисаних путева, техничко
регулисање
саобраћаја,
раскопавање
општинских путева и улица и других површина
јавне намене, инспекцијски надзор, као и друга
питања од значаја за општинске путеве и улице
на територији Града Сремска Митровица (у
даљем тексту: Град).

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у (''Службеном листу
града Сремска Митровица'').
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Општински пут
Број: 352-705/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Члан 2.
Општински пут, у смислу ове Одлуке, је
јавни пут који саобраћајно повезује насељена
места на територији Града, као и територију
Града са мрежом државних путева.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Месним заједницама се поверава и
одржавање некатегорисаних путева (атарских).
Одржавање других јавних површина
поверава се Дирекцији, уколико поверавање
није извршено на другачији начин.

Некатегорисани пут
Члан 3.
Некатегорисани пут, у смислу ове
Одлуке, је саобраћајна површина која је
доступна већем броју разних корисника, коју
надлежни орган прогласи некатегорисаним
путем и која је уписана у катастар
непокретности као некатегорисани пут.

II
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
Члан 8.

Улица и друге површине јавне намене
Под управљањем јавним путевима
подразумева се: коришћење јавног пута;
заштита јавног пута; вршење инвеститорске
функције на изградњи и реконструкцији јавног
пута; организовање и обављање стручних
послова
на изградњи, реконструкцији,
одржавању
и
заштити
јавног
пута;
организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом
јавног
пута;
планирање
изградње,
реконструкције, одржавања и заштите јавног
пута; означавање и вођење евиденције о јавним
путевим и о саобраћајно техничким подацима за
те путеве.
Управљање
јавним
путевима
је
делатност од општег интереса.

Члан 4.
Улица јесте јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља.
Друге површине јавне намене (у даљем
тексту: јавне површине), у смислу ове Одлуке,
су постојеће и планиране јавне површине, које
не представљају део јавног пута у смислу
Закона о јавним путевима (платои, тргови,
зелене површине и сл.).
Мрежа путева
Члан 5.
Општински и некатегорисани путеви и
улице чине мрежу путева на територији Града.

Средњорочни план и годишњи програм
Члан 9.

Поверавање послова
Дирекција доноси средњорочни план
изградње и реконструкције, одржавања и
заштите јавних путева и годишњи програм
радова на одржавању, заштити, изградњи и
реконструкцији јавних путева, на које
сагласност даје Скупштина града.
Одржавање тротоара и некатегорисаних
путева, у смислу члана 7. став 1. и 2. ове
Одлуке, месне заједнице врше у складу са
програмима које доносе.

Члан 6.
Послове управљања, заштите и развоја
општинских путева и улица на територији
Града (у даљем тексту: јавни путеви), обавља
Јавно предузеће «Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица» (у даљем тексту:
Дирекција).
Дирекција има статус управљача пута у
складу са законом.
Одржавање јавних путева Скупштина
града Сремска Митровица поверава привредном
друштву које је основала за обављање ових
послова.

Вршење јавних овлашћења
Члан 10.
Дирекцији, као управљачу пута,
поверава се вршење јавних овлашћења која се
односе на издавање:

Члан 7.
Изузетно од одредбе члана 6. ове
Одлуке, одржавање тротоара се поверава
месним заједницама.

1)
сагласности
за
изградњу,
односно реконструкцију прикључка на
јавни пут;
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2)
сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације,

прописаним техничкиим условима и начину
њиховог извођења.

топловода, железничке пруге и других
сличних
објеката,
као
и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавном
путу;

III
ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Финансирање

3)
сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације,

Члан 12.

топловода, железничке пруге и других
сличних
објеката,
као
и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. у
заштитном појасу јавног пута;
4)
сагласности
за
саобраћајних
површина
садржаја јавног

Број 8

Финансирање
изградње
и
реконструкције, одржавања и заштите јавних
путева обезбеђује се у складу са законом и овом
Одлуком.

измену
пратећих

Накнада за употребу јавног пута
Члан 13.

пута;

За употребу јавног пута плаћа се
накнада, и то:
1) накнада за ванредни превоз;

5)
сагласности
за
одржавање
спортске или друге манифестације на
јавном путу;
6)
посебне дозволе за обављање
ванредног превоза на јавном путу и
7)
одобрења
рекламних табли,
уређаја за

за
постављање
рекламних паноа,

2) накнада за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређaја за
сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање на јавном путу, односно на другом
земљишту које користи Дирекција као
управљач пута, у складу са прописима;
3) накнада за закуп делова земљишног
појаса јавног пута;
4) накнада за закуп другог земљишта
које
користи
Дирекција
као
управљач
пута;
5) накнада за постављање водовода,
канализације,
електричних,
телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу;
6) годишња накнада за коришћење
комерцијалних објеката којима је
омогућен
приступ са јавног пута.

сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање на јавном путу, односно
поред тог пута.
Акти из става 1. овог члана морају да
садрже саобраћајно-техничке услове.
Дирекција је дужна да одлучи по
захтеву за издавање сагласности, дозволе и
одобрења из става 1. овог члана решењем у
року од осам дана од дана подношења захтева.
Против решења из става 3. овог члана,
може се изјавити жалба Градском већу , у року
од петнаест дана од дана достављања решења.
Дирекција је дужна да о решењима
донетим у вршењу јавних овлашћења води
евиденцију.
Члан 11.

Члан 14.

Дирекција, као управљач јавног пута,
одговара за штету која настане корисницима
јавног пута због пропуштања благовременог
обављања појединих радова на редовном
одржавању јавног пута прописаних законом,
односно због извођења тих радова супротно

Висину и начин плаћања накнаде из
члана 13. ове Одлуке утврђује Дирекција у
Годишњем програму пословања уз сагласност
Скупштине града.
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путу, уколико није другачије одређено
просторним и урбанистичким плановима.
У заштитном појасу из става 1. овог
члана може да се гради, односно, поставља
водовод, канализација, топловод, железничка
пруга и други сличан објекат, као и
телекомуникациони
и
електро
водови,
инсталације постројења и сл. по претходно
прибављеној сагласности из члана 10. став 1.
тачка 3 ове Одлуке.
Дирекција је дужна да обезбеди
контролу извођења радова из става 2. овог
члана.

Члан 15.
Средства од наплаћене накнаде из члана
13. ове Одлуке за употребу јавног пута, приход
су буџета Града.
Члан 16.
Средства од наплаћених накнада из
члана 13. ове Одлуке користе се за изградњу,
реконструкцију, одржавање и заштиту јавних
путева, као и за трошкове коришћења и отплату
кредита за наведене намене.

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева
Члан 17.
Члан 20.
Ослобађање од плаћања накнаде из
члана 13. ове Одлуке врши се у складу са
Законом о јавним путевима.

Ограде, дрвеће и засади поред јавног
пута подижу се тако да не ометају прегледност
пута, не угрожавају безбедност саобраћаја и не
ометају или спречавају радове на одржавању
јавног пута.

IV
ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА

Зона потребне прегледности
Радови на јавном путу
Члан 21.
Члан 18.
На раскрсници јавног пута са другим
путем и укрштања са железничком пругом у
истом нивоу, морају се обезбедити зоне
потребне прегледности у складу са прописима.

Ради
спречавања
угрожавања
стабилности јавног пута и обезбеђивањ услова
за несметано одвијање саобраћаја и режим
саобраћаја на јавном путу, носилац права
службености на јавном путу, као и других права
у складу са законом, може да изводи радове на
јавном путу (грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке
пруге и других сличних објеката, као и
телекомуникационих
и
електро
водова,
инсталација, постројења и сл.), само ако је
заизвођење тих радова прибавио сагласност
Дирекције.

У зонама потребне прегледности
забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће,
остављати предмете и материјале, постављати
постројења и уређаје и градити објекте, односно
вршити друге радње које ометају прегледност
јавног пута.
Власник, односно, непосредни држалац
земљишта, које се налази у зони потребне
прегледности, дужан је да, на захтев Дирекције,
уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете,
материјале, постројења, уређаје и објекте из
става 2. овог члана, у циљу обезбеђења
прегледности јавног пута.

Изградња у заштитном појасу
Члан 19.
У заштитном појасу, поред јавног пута
ван
насеља,
забрањена
је
изградња
грађевинских или других објеката, као и
постављање постројења, уређаја и инсталација,
осим
изградње
саобраћајних
површина
пратећих садржаја јавног пута, као и
постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама јавног пута и саобраћаја на јавном

Одржавање уграђених уређаја,
инсталација и сл.
Члан 22.
Лице
постројењем,
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водовима уграђеним у јавни пут дужно је да
одржава тај објекат, постројење, уређај,
инсталацију и вод, на начин којим се не
оштећује, односно не угрожава безбедност
саобраћаја или не омета одржавање јавног пута.
У случају оштећења, односно, квара
објеката, постројења, уређаја, инсталација или
водова из става 1. овог члана, лице које управља
тим објектима дужно је да без одлагања
приступи отклањању оштећења, односно квара
и истовремено о предузетим радовима без
одлагања обавести Дирекцију у складу са овом
Одлуком.
Лице из става 1. овог члана, отклањању
оштећења, односно квара, којим се не оштећује
јавни пут или не угрожава безбедност
саобраћаја, приступа по претходно прибављеној
саглсности Дирекције.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да
у року од 3 дана по завршетку радова врати
јавни пут у првобитно стање према условима
Дирекције.
Трошкове извођења радова из става 2. и
3. Овог члана, као и трошкове извођења радова
на враћању јавног пута у првобитно стање
сноси лице из става 1. овог члана.

Број 8

путног објекта, уз накнаду проузроковане
штете.
Дирекција је дужна да закључи уговор
са суседом јавног пута да на суседовом
земљишту изгради одводне канале и друге
уређаје за одвођење воде од трупа пута, као
и да постави привремене или сталне уређаје и
регулације, односно подигне засаде за заштиту
јавног пута и саобраћаја на њему од снежних
наноса, сметова, буке, заслепљујућих ефеката и
других штетних утицаја, ако се исти не могу
изградити, поставити, односно подићи на
јавном путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно
се примењују и на власнике, односно
непосредне држаоце земљишта, у случају када
се њихово земљиште користи у исте сврхе.
Члан 26.
Ради заштите јавног пута од спирања и
одроњавања, Дирекција је дужна, ако природа
земљишта допушта, да косине усека, засека и
насипа, као и земљишни појас. озелени травом,
украсним шибљем и другим растињем, тако да
се не омета прегледност на јавном путу.
Засади из става 1. овог члана морају се
уредно одржавати и обнављати.

Остављање грађевинског и
другог материјала

Постављање рекламних натписа
Члан 23.
Члан 27.
Забрањено је остављање грађевинског и
другог материјала поред јавног пута ако се тиме
умањује прегледност.

Рекламне табле, рекламни панои,
уређаји за сликовно или звучно обавештавање
или оглашавање (у даљем тексту: натписи),
могу се постављати на општинском путу и
поред тог пута, ван насељеног места, на
удаљености од пет метара, мерено са спољне
стране од ивице коловоза.
Постављање натписа врши се на основу
решења о одобрењу из члана 10. став 1. тачка 7.
ове Одлуке.
Тип, изглед, величина, потребна
документација, рок на који се постављање
натписа одобрава, као и ближи услови за
постављање, утврђују се у складу са посебном
одлуком којом се уређује постављање мањих
монтажних и других објекта.
Дирекција је дужна да о издатим
одобрењима обавештава надлежног инспектора.
Натписе је дужно да одржава лице које
је тражило њихово постављање.
По истеку рока важења одобрења за
постављање натписа, лице које је поставило

Прикључак прилазног пута на јавни пут
Члан 24.
Прикључак прилазног пута на јавни пут
може се градити уз сагласност Дирекције.
Сусед јавног пута
Члан 25.
Сусед јавног пута дужан је да омогући
слободно отицање воде и одлагање снега са
јавног пута на његово земљиште, уз накнаду
проузроковане штете.
Сусед јавног пута дужан је да омогући
прилаз јавном путу или путном објекту ради
извођења радова на одржавању јавног пута или
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натпис је дужно да га уклони и врати заузету
површину у првобитно стање у складу са овом
Одлуком.

12) паљење траве и друог растиња на
путу, као и отпадних предмета и
материјала;

Забране

13) наношење блата са прилазног пута
на пут;

Члан 28.

14) пуштање стоке на пут без надзора,
напасање и напајање стоке на путу;

На јавном путу забрањено је нарочито:

15) окретање запреге, трактора, плуга и
других пољопривредних машина и

1) привремено или трајно заузимање
пута;

оруђа на путу;

2) извођење радова на путу који нису у
вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;

16) кочење
запрежних
возила
спречавањем окретања точкова;
17) укључивање возила на пут и
искључивање са пута ван прикључка
или

3) извођење радова носилаца права
службености
и других права
установљених

укрштаја и наношење блата на пут;

на путу, којима се оштећује пут или угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја;

18) заустављање или остављање возила
којим се омета коришћење пута;

4) испуштање вода, отпадних вода и
других течности на пут;

19) свако чињење којим се оштећује или
би се могао оштетити пут или
ометати

5) спречавање отицања вода са пута, а
посебно из путног јарка и из
пропуста

одвијање саобраћаја на путу.

кроз труп пута и спречавање даљег отицања
вода ка њиховим реципиентима;

Члан 29.
На јавном путу и његовом заштитном
појасу није дозвољено подизати споменике,
постављати крајпуташе и друге спомен-знакове,
продавати производе, односно предузимати
друге радње којима се угрожава безбедност
саобраћаја.

6) просипање, остављање или бацање
материјала, предмета и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или
другим сличним материјама;
8) постављање и коришћење светла или
других светлосних уређаја на путу и

Члан 30.

поред пута, којима се омета одвијање саобраћаја
на путу;

Захтев инспектору

9) орање
и
извођење
других
пољопривредних
радова
на
банкинама, косинама и

Дирекција је дужна да у обављању
послова заштите јавног пута, свакодневно
спроводи активности на утврђивању заузећа
јавног пута, бесправног извођења радова
на јавном путу и у заштитном појасу и свих
других чињења којима се битно оштећује, или
би се могао оштетити јавни пут или ометати
одвијање саобраћај на јавном путу.
У случајевима из члана 1. овог члана,
Дирекција је дужна да, без одлагања, поднесе
писмени захтев који се заснива на тачном,
потпуном и одређеном чињеничном
стању
надлежном
инспектору,
ради
предузимања инспекцијских мера, уз који је

земљишном појасу;
10) вучење предмета, материјала, оруђа
и других врста терета по путу (греде,
балвани, гране,
дрљаче и сл.);

камени

блокови,

плугови

11) спуштање низ косине засека, усека и
насипа пута, дрвене грађе, дрва за
огрев, камења и другог материјала;

74

11.07.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

дужна да достави ситуациони план издат од
надлежног органа, односно овлашћеног лица, у
случајевима када је тај план подесно доказно
средство за утврђивање чињеничног стања.
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интервенције приликом елементарних и других
непогода, као и за потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из
става 1. овог члана, дужно је да пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог
превоза усклади са Дирекцијом.
Лице из става 2. овог члана које обавља
ванредни превоз из става 1. овог члана, дужно је
да о обављању тог превоза обавести орган
надлежан за унутрашње послове.

Ванредни превоз
Члан 31.
Превоз возилом које само или са
теретом премашује прописима дозвољено
осовинско оптерећење, укупну масу, ширину,
дужину или висину, сматра се ванредним
превозом у смислу закона и ове Одлуке.
Ванредни превоз у превозу у друмском
саобраћају на територији Града, може се
обављати на јавном путу на основу посебне
дозволе коју издаје Дирекција за сваки
појединачни превоз, на захтев превозника.
Дозволом за ванредни превоз одређује
се начин и услови превоза, као и износ накнаде
за ванредни превоз.
О издатим дозволама Дирекција
писмено обавештава градску управу надлежну
за саобраћај, као и лице које врши послове на
одржавању јавних путева на којима ће се
обавити ванредни превоз.

Контрола ванредног превоза
Члан 34.

Захтев за издавање дозволе

Контролу ванредног превоза, као и
контролу највећих дозвољених осовинских
оптерећења, укупне масе и димензије возила,
која саобраћају на јавном путу, врши
саобраћајни инспектор.
Возило којим се обавља ванредни
превоз без посебне дозволе из члана 31. ове
Одлуке, искључује из саобраћаја на јавном путу
саобраћајни инспектор и одређује место
паркирања возила до прибављања посебне
дозволе.
За време трајања искључења из
саобраћаја, забрањено је коришћење возила које
је у вршењу контроле искључено из саобраћаја.

Члан 32.

Обављање ванредног превоза

Уз захтев за издавање дозволе за
ванредни превоз, подносилац захтева прилаже:

Члан 35.

-

фотокопију саобраћајне дозволе,

-

време превоза,

-

трасу кретања,

-

тежину и димензије
осовински притисак,

-

дозвољена носивост у кг,

-

врста терета који се превози,

-

по потреби и друга документа.

возила

Лице које обавља ванредни превоз
дужно је да тај превоз обавља у складу са
дозволом из члана 31. ове Одлуке.
Лице које обавља ванредни превоз
дужно је да надокнади
Дирекцији штету
причињену обављањем ванредног превоза на
јавном путу.

и

Прекомерно коришћење јавног пута
Члан 36.
Под прекомерним коришћењем јавног
пута, односно његовог дела, подразумева се:
- учешће возила која одступају од
утврђеног режима саобраћаја на
одређеном
јавном путу, односно његовом делу;
- привремено или трајно учешће
теретних возила са више од 50% у
свим

Ванредни превоз без издате дозволе
Члан 33.
Ванредни превоз може да се обавља на
јавном путу без издате дозволе из члана 31. ове
Одлуке, ако се тај превоз обавља ради
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извршеним превозима терета на одређеном
јавном путу или његовом делу за потребе лица
које изводи радове на изградњи или
реконструкцији
или
обавља
привредну
делатност чија природа захтева тако извршене
превозе (експлоатација камена, минерала, угља,
дрвета и сл.).
Учешће теретних возила лица које
изводи радове, односно обавља привредну
делатност, утврђује Дирекција на основу
просечног
годишњег
дневног
собраћаја
теретних возилампрописане носивости и то
најмање четвероструким бројањем саобраћаја
на изворној – циљној локацији.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да
надокнади штету Дирекцији као управљачу
пута, причињену грубом непажњом.

11.07.2013.

извршиће се на начин прописан одредбама
става 1. до 5. овог члана.
Члан 38.
Дирекција је, као управљач пута, дужна
да благовремено и на погодан начин обавештава
јавност и кориснике и кориснике локалних
путева о стању и проходности тих путева, а у
случају ограничења, обуставе и забране
саобраћаја на јавном путу, у року од 48 часова
пре почетка примене наведених мера.
V
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Одржавање јавног пута

Уклањање онеспособљеног возила и терета
Члан 39.
Члан 37.
Под одржавањем јавног пута, у смислу
ове Одлуке, сматрају се радови утврђени
законом и овом Одлуком, којима се обезбеђује
несметан и безбедан саобраћај и чува употребна
вредност пута.
Друштво из става 3. члана 6. ове Одлуке
је дужно да при извођењу радова из става 1.
овог члана обезбеди несметан саобраћај и чува
употребну вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата
редовно, периодично и ургентно одржавање у
складу са законом и овом Одлуком.

Возило ке се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терета, дужан је да уклони са
трупа јавног пута одмах, а најкасније у року од
два часа од тренутка онеспособљавања возила,
односно падања терета.
Ако ималац возила или терета не
изврши уклањање у року из става 1. овог члана,
уклањање ће извршити Дирекција најкасније у
року од 12 часова од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета, о трошку
имаоца возила, односно терета.
Возило које се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терета, дужан је да уклони са
земљишног појаса јавног пута одмах, а
најкасније у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања
терета, о трошку имаоца возила, односно
терета.
Ако ималац возила или терета не
изврши уклањање у року из става 3. овог члана,
уклањање ће извршити Дирекција најкасније у
року од 24 часа од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета о трошку имаоца
возила, односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са
трупа или земљишног појаса јавног пута из
става 1. до 4. овог члана мора се иозвршити
тако да се не нанесе штета јавном путу.
Уклањање заустављеног или остављеног
возила којим се омета коришћење јавног пута,

Радови на редовном одржавању
Члан 40.
Радови на редовном одржавању јавног
пута јесу:
1)
преглед, утврђивање и оцена
стања пута и путног објекта;
2)
местимично
поправљање
коловозне конструкције и осталих елемената
трупа
пута;
3)
чишћење коловоза и осталих
елемената пута у границама земљишног појаса;
4)
уређење банкина;
5)
уређење и очување косина
насипа, усека и засека;
6)
чишћење и уређење јаркова,
ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута;
7)
поправка путних објеката;
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8)
постављање,
замењивање,
допуњавање и обнављање саобраћајне
сигнализације;
9)
чишћење
саобраћајне
сигнализације;
10)
постављање,
замењивање,
допуњавање и обнављање опреме пута и
објеката
и опреме за заштиту пута, собраћаја и
околине;
11)
чишћење опреме пута и објеката
и опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине;
12)
кошење траве и уређивање
зелених површина на путу и земљишном појасу;
13)
чишћење снега и леда са
коловоза јавног пута и саобраћајних површина
аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина,
ригола.
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нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја,
управљање брзинама у функцији густине
саобраћајног тока, ограничење брзине у
функцији стања коловоза и временских услова,
одређивање једносмерних путева и улица,
утврђивање путева и улица у којима се
забрањује саобраћај или саобраћај одређене
врсте возила, ограничење брзине кретања за све
или поједине категорије возила, одређивање
простора за паркирање и заустављање возила,
снабдевање, усмеравање и преусмеравање
корисника, одређивање безбедног и ефикасног
начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,
локација аутобуских стајалишта, дозвољена
осовинска оптерећења, ради заштите животне
средине и сл.
Саобраћајно-техничким
мерама
у
насељу уређује се режим саобраћаја у редовним
условима и у току радова на путу, а нарочито:
усмеравање
транзитног,
теретног,
бициклистичког,
пешачког
саобраћаја,
утврђивање путева и улица намењених јавном
превозу
путника,
начин
коришћења
саобраћајних трака за возила јавног превоза
путника, ограничење брзине за све или поједине
категорије возила, одређивање једносмерних
улица, пешачких зона, зона успореног
собраћаја, Зона 30, зона школе, зона заштите
животне средине, одређивање безбедног и
ефикасног начина регулисања саобраћаја на
раскрсницама,
одређивање
простора
за
паркирање и заустављање возила, снабдевање,
усмеравање и преусмеравање корисника и
слично.

Правилник о редовном, периодичном и
ургентном одржавању
Члан 41.
Градска управа надлежна за послове
саобраћаја доноси Правилник о редовном,
периодичном и ургентном одржавању јавног
пута, на предлог Дирекције.
Правилником из става 1. ове Одлуке
ближе се уређују врсте радова, технички услови
и начин извођења радова.
Отклањање последица од елементарних
непогода

За спровођење утврђеног режима
саобраћаја мора се израдити саобраћајни
пројекат и на путу поставити саобраћајна
сигнализација према пројекту.

Члан 42.
У случају прекида саобраћаја због
елементарних непогода, Дирекција поступа на
основу посебног плана за отклањање последица
од елементарних непогода.

Саобраћајни
Дирекција.

VI
ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

пројекат

израђује

Члан 44.
Решење о давању сагласности на
саобраћајни пројекат из члана 43. ове Одлуке
доноси градска управа надлежна за послове
саобраћаја на основу претходно прибављеног
мишљења Комисије за техничко регулисање
саобраћаја и безбедност (у даљем тексту:
Комисија).

Техничко регулисање саобраћаја
Члан 43.
Под техничким регулисањем саобраћаја
подразумевају се све мере и акције којима се
утврђује режим саобраћаја у редовним
условима и у условима радова на путу, а
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Комисија за техничко регулисање и
безбедност саобраћаја
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Чување саобраћајног пројекта
Члан 48.

Члан 45.
Обавезу чувања саобраћајног пројекта
из члана 43. став 3. ове Одлуке има Дирекција и
градска управа надлежна за послове саобраћаја.

Комисију из члана 44. ове Одлуке
образује градска управа надлежна за послове
саобраћаја.

Забрана саобраћаја
Комисија се образује на период од
четири године, а чини је председник, пет
чланова и секретар.

Члан 49.
Градска управа надлежна за послове
саобраћаја, забраниће решењем саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила на јавном путу,
његовом делу или путном објекту у складу са
овом Одлуком (промена режима саобраћаја), на
предлог
Дирекције,
а
по
претходно
прибављеном мишљењу Комисије, у следећим
случајевима:

У
Комисију
се
именују:
два
представника Дирекције као управљача пута,
један представник градске управе надлежне за
послове саобраћаја, један представник градске
управе надлежне за комуналне послове, један
представник саобраћаjне полиције и један
представник стручне јавности.

1)
ако се јавни пут налази у таквом
стању да се на њему не може одвијати

Задатак Комисије

саобраћај или се не може одвијати
саобраћај одређене врсте возила;

Члан 46.

2)
ако би учешће одређених врста
возила у саобраћају наносило штету
јавном

Задатак Комисије је да прегледа
саобраћајни пројекат, сачини записник са
стручним мишљењем и исти достави градској
управи надлежној за послове саобраћаја.

путу, његовом делу или путном објекту;
3)
ако то захтева извођење радова
на реконструкцији и одржавању јавног
пута;

Уколико Комисија има примедби на
урађен саобраћајни пројекат, пре достављања
записника са стручним мишљењем из става 1.
овог члана, примедбе доставља Дирекцији која
је дужна да поступи по истим.

4)
ако то захтевају други разлози
заштите јавног пута и безбедности
саобраћаја

Задатак Комисије је такође, да прати
стање безбедности саобраћаја на путевима и
иницира
и
предлаже
предузимање
одговарајућих мера у циљу побољшања
безбедности саобраћаја.

на јавном путу;
5)
као и у другим случајевима када
је потребно извршити промену режима
саобраћаја;
Општа забрана саобраћаја на јавном
путу, његовом делу или путном објекту, може
бити привремена, а забрана саобраћаја за
одређене врсте возила на јавном путу, његовом
делу или путном објекту, може бити
привремена или стална.

Постављање саобраћајне сигнализације
Члан 47.
Дирекција
поставља,
замењује,
допуњује и обнавља саобраћајну сигнализацију,
опрему пута и објекте и опрему за заштиту
пута, саобраћаја и околине, на основу
саобраћајног пројекта на који је дата сагласност
у складу са овом Одлуком.

Решење из става 1. овог члана извршава
Дирекција.
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На решење из става 2. овог члана може
се уложити жалба Градском већу у року од 15
дана од дана пријема решења.

VII
РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И ДРУГЕ
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Раскопавање

Захтев за прибављање одобрења за
раскопавање

Члан 50.
Члан 53.
Под раскопавањем јавног пута и друге
јавне површине, у смислу ове Одлуке,
подразумева се извођење радова на јавном путу
и другој јавној површини, у циљу изградње и
поправке подземних и надземних инсталација,
односно комуналне инфраструктуре, као и
прикључење правних и физичких лица на
поједине системе инфраструктуре.

У захтеву за прибављање одобрења за
раскопавање инвеститор је дужан да наведе
разлоге раскопавања и у зависности од тога
приложи одговарајуће доказе.
Уз захтев за прибављање одобрења за
раскопавање јавног пута инвеститор обавезно
прилаже одговарајућу сагласнот из члана 10.
ове Одлуке.
Уз захтев за прибављање одобрења за
раскопавање друге јавне површине инвеститор
обавезно прилаже услове за раскопавање.

Раскопавање на основу грађевинске дозволе
Члан 51.
Раскопавање јавног пута и друге јавне
површине врши се на основу прибављене
грађевинске дозволе, уколико је за такву врсту
радова по прописима о планирању и изградњи
потребно прибављање грађевинске дозволе, а
када је у питању јавни пут и прибављене
одговарајуће сагласности из члана 10. ове
Одлуке.
Пре
почетка
извођења
радова
инвеститор из члана 1. ове Одлуке је дужан да
писмено обавести надлежну инспекцију и
Дирекцију о почетку извођења радова, као и
року завршетка изградње.

Члан 54.
Уколико раскопавање јавног пута и
друге јавне површине захтева промену режима
саобраћаја, инвеститор мора да изради
саобраћајни
пројекат
за
постављање
привремене саобраћајне сигнализације и да
прибави решење о давању сагласности у складу
са овом Одлуком и исто приложи уз захтев из
претходног члана.
Услови за раскопавање
Члан 55.

Одобрење за раскопавање
Услове за раскопавање из члана 53. став
3. ове Одлуке израђује Дирекција и они садрже
нарочито:
- место на коме се врши раскопавање;
- начин и време раскопавањ и место
депоновања ископаног материјала;
- начин обележавања градилишта;
- начин
регулисања
саобраћаја
(одвијање саобраћаја у време
раскопавања, прилаз објекту и сл.),
односно
потребу
израде
саобраћајног пројекта у складу са
овом Одлуком;
- начин и време довођења раскопане
јавне површине у првобитно стање и
- друге потребне услове у зависности
од врсте радова и јавне површине
која се раскопава.

Члан 52.
Уколико за планирану врсту радова на
јавном путу и другој јавној површини није
потребно прибављање грађевинске дозволе,
раскопавање се врши на основу прибављеног
одобрења за раскопавање.
Одобрење за раскопавање из става 1.
овог члана на захтев физичког и правног лица (у
даљем тексту: инвеститор), издаје решењем
градска управа надлежна за комуналне послове.
Решењем из претходног става, утврђује
се нарочито: подаци о инвеститору, разлог
раскопавања,
место,
начин
и
време
раскопавања, рок и начин враћања раскопаног
јавног пута и друге јавне површине у првобитно
стање.
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Враћање у првобитно стање јавног пута и
друге јавне површине

Члан 56.
Члан 59.
Пре отпочињања радова на раскопавању
извођач радова је дужан да постави привремену
саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на
коме се изводе радови и исту одржава током
извођења радова, а након завршетка радова,
односно враћања јавног пута, односно друге
јавне површине у првобитно стање, исту
уклони.

Враћање у првобитно стање јавног пута,
саобраћајне сигнализације и опреме, оштећених
приликом извођења радова на јавном путу,
врши инвеститор уз стручну контролу
Дирекције, с тим да враћање завршног слоја
коловоза врши искључиво Дирекција.
Враћање у првобитно стање друге јавне
површине врши инвеститор уколико посебном
одлуком није другачије уређено.

Хитне интервенције

Трошкове из става 1. и 2. овог члана
сноси инвеститор.

Члан 57.
Изузетно од одредаба члана 52. ове
Одлуке, у случају потребе за хитним
интервенцијама, ради отклањања квара на
објектима комуналне инфраструктуре и другим
инсталацијама, које не траје дуже од 24 сата,
инвеститор може отпочети раскопавање и без
прибављеног одобрења за раскопавање, под
условом да о томе обавести комуналну
инспекцију и Дирекцију.

Члан 60.
При враћању јавног пута у првобитно
стање, уколико се ради о раскопаној једној
саобраћајној траци, завршни слој се поставља
на целу ширину саобраћајне траке у дужини
раскопавања. Код раскопавања на тротоару,
хабајући слој се поставља на укупну ширину
тротоара.

Инвеститор из става 1. овог члана,
дужан је да у року од 3 дана по завршетку
радова врати јавни пут и другу јавну површину
у првобитно стање према условима Дирекције.

Код раскопавања у попречном профилу
коловоза и тротоара, завршни слој се поставља
у нивоу постојећег завршног слоја, у ширини
која обухвата ширину раскопавања и по један
метар лево и десно од ивице раскопавања.

VIII
ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

Радови на новоизграђеним јавним путевима

Стручна контрола

Члан 61.

Члан 58.

На новоизграђеним јавним путевима
није дозвољено раскопавање у гарантном року
од 2 године, изузев ако је у питању хитна
интервенција у смислу ове Одлуке.

Стручну контролу над извођењем
радова који захтевају раскопавање јавног пута и
друге јавне површине врши Дирекција.

Квалитет изведених радова
Ако Дирекција утврди да се инвеститор,
односно извођач радова не придржава
саобраћајно-техничких услова садржаних у
одговарајућој сагласности из члана 10. Ове
Одлуке, односно услова за раскопавање из
члана 55. ове Одлуке, обавестиће о томе
надлежног инспектора ради предузимања
одговарајућих мера.

Члан 62.
Квалитет
изведених
радова
на
затрпавању и збијању рова, као и на оправци
коловозне и тротоарске конструкције (завршни
слој) мора да гарантује трајност у року од
најмање две године од дана завршетка радова.
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површина, уколико другим прописима није
другачије уређено.
Члан 67.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
јавне путеве, сходно се примењују и на
некатегорисане путеве.

Обавештавање о завршетку радова
IX
Члан 63.
НАДЗОР
Извођач радова је дужан да, у року од 24
часа од завршетка радова, обавести Дирекцију,
а постављену сигнализацију за обезбеђење
градилишта не сме да уклони пре завршетка
радова на враћању јавног пута у првобитно
стање.

Надзор
Члан 68.
Надзор над спровођењем ове Одлуке и
других општих аката донетих на основу ове
Одлуке врши градска управа надлежна за
послове саобраћаја, а у делу који се oдноси на
одржавање јавних путева као комуналне
делатности и на раскопавање јавних путева,
градска управа надлежна за послове урбанизма.

Депоновање средстава
Члан 64.
Пре издавања грађевинске дозволе,
односно пре издавања одобрења за
раскопавање јавног пута из члана 52. ове
Одлуке, инвеститор је дужан да на рачун
Дирекције депонује средства у висини
предрачунске вредности трошкова потребних за
довођење јавног пута у првобитно стање.
Грађевинска дозвола, односно одобрење
за раскопавање јавног пута из претходног става,
издаће се када подносилац захтева поднесе
доказ да је на рачун Дирекције депоновао
средства у висини предрачунске вредности
трошкова потребних за довођење јавног пута у
првобитно стање.

Инспекцијски надзор
Члан 69.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове Одлуке врши саобраћајни
инспектор, а у делу који се односи на
одржавање јавних путева као комуналне
делатности и раскопавање јавних путева и
других јавних површина и комунални
инспектор (у даљем тексту: надлежни
инспектор).
У вршењу инспекцијског надзора над
применом одредаба ове Одлуке које се односе
на заштиту јавних путева, надлежни инспектор
има права, дужности и овлашћења републичког
инспектора за државне путеве утврђене
законом.

Коначни обрачун
Члан 65.
По завршетку радова на враћању јавног
пута у првобитно стање, у смислу ове Одлуке,
Дирекција са инвеститором сачињава записник
и након тога коначни обрачун трошкова и
доставља га инвеститору ради регулисања
међусобних потраживања.

Члан 70.
Уколико
инвеститор
отпочне
раскопавање јавног пута или друге јавне
површине супротно одредбама ове Одлуке,
надлежни инспектор ће решењем обуставити
радове и наредити да се јавни пут, односно
друга јавна површина доведе у првобитно стање
према условима Дирекције.

Члан 66.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
враћање у првобитно стање, сходно се
примењују и на враћање других јавних
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4) привремено или трајно заузима
јавни пут (члан 28. тачка 1.);
5) изводи радове на локалном путу који
нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и
заштитом пута (члан 28. тачка 2.);
6) као носилац права службености и
других права установљених на
јавном путу изводи радове којима се
оштећује
пут
или
угрожава
несметано и безбедно одвијање
саобраћаја (члан 28. тачка 3.);
7) спречава отицање воде са пута, а
посебно из путног јарка и из
пропуста кроз труп пута и спречава
даље отицање вода ка њиховим
реципиентима (члан 28. тачка 5.);
8) поставља или користи светла или
друге светлосне уређаје на путу и
поред јавног пута, којима се омета
одвијање саобраћаја на јавном путу
(члан 28. тачка 8.);
9) оре и изводи друге пољопривредне
радове на банкинама, косинама и
земљишном појасу (члан 28. тачка
9.);
10) спушта низ косине засека, усека и
насипа пута, дрвену грађу, дрва за
огрев, камење и други материјал
(члан 28. тачка 11.);
11) друго чињење којим се оштећује или
би се могао оштетити пут или
ометати одвијање саобраћај на путу
(члан 28. тачка 19.);
12) на јавни пут или његов заштитни
појас
поставља
споменике,
крајпуташе и друге спомен знакове,
односно предузима друге радње
којима се угрожава безбедност
саобраћаја (члан 29);
13) обавља ванредни превоз без посебне
дозволе (члан 31.);
14) поступи супротно члану 56. ове
Одлуке;
15) ако у року од три дана по завршетку
радова на хитној онтервенцији не
врати јавни пут, односно другу јавну
површину у првобитно стање у
складу са овом Одлуком (члан 57.);
16) ако не врати раскопани јавни пут,
односно другу јавну површину у
првобитно (исправно стање) у
складу са овом Одлуком (члан 59. и
60);

Члан 71.
Уколико инвеститор по завршетку
раскопавања јавног пута или друге јавне
површине, исти не доведе у првобитно стање у
року и на начин утврђен у сагласности из члана
51., односно одобрењу за раскопавање из члана
52. ове Одлуке, надлежни инспектор ће
решењем наредити довођење јавног пута или
друге јавне површине у првобитно стање у
примереном року под претњом принудног
извршења о трошку инвеститора.
Решење инспектора
Члан 72.
Против решења може се изјавити жалба
Градском већу у року од 15 дана од дана
достављања.
Жалба изјављена против решења из
става 1. Овог члана не одлаже извршење
решења.
Одржавање комуналног реда
Члан 73.
Контролу и одржавање комуналног реда
у овој области обавља комунална полиција,
изриче мандатне казне прописане овом
Одлуком и с тим у вези подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка.
X
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
динара до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) подиже ограде, дрвеће и засаде
поред јавног пута супротно члану
21. ове Одлуке;
2) објектом, постројењем, уређајем,
инсталацијом и водовима којима
управља, уграђеним у јавни пут,
поступа супротно члану 22. ове
Одлуке;
3) гради прикључак на јавни пут без
сагласности Дирекције (члан 24.);
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11) кочи запрежна возила спречавањем
окретања точкова (члан 28. тачка
16.);
12) укључује возила на пут и искључује
са јавног пута ван прикључка или
укрштаја и наноси блато на пут
(члан 28. тачка 17.);
13) зауставља или оставља возила
којима се омета коришћење јавног
пута (члан 28. тачка 18.);
14) отпочне раскопавање јавног пута,
односно друге јавне површине
супротно члану 51. и 52. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се на лицу места и одговорно
лице у
правном лицу новчаном казном у износу од
5.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се на лицу места и физичко лице
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.

Новчаном казном у износу од 2.500,00
динара до 75.000,00 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана и одговорно
лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 5.000,00
динара до 250.000,00 динара казниће се
предузетник ако учини прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.500,00
динара до 75.000,00 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана физичко лице.
Члан 75.
Новчаном казном на лицу места у
износу од 20.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице или предузетник ако:
1) оставља грађевински и други
материјал поред јавног пута тако да
умањује прегледност на јавном путу
(члан 23.);
2) поставља рекламне натписе на
јавном путу или поред тог пута без
решења о одобрењу или супротно
издатом одобрењу (члан 27.);
3) испушта воду, отпадне воде и друге
течности на јавни пут (члан 28. тачка
4);
4) просипа,
оставља
или
баца
материјал, предмете и смеће на јавни
пут (члан 28. тачка 6.);
5) замашћује локални пут мазивима
или другим сличним материјама
(члан 28. тачка 7.);
6) вуче предмете, материјале, оруђа и
друге врсте терета по локалном путу
(греде, балвани, гране, камени
блокови, плугови, дрљаче и сл.),
(члан 28. тачка 10.);
7) паки траву и друго растиње на
јавном путу, као и отпадне предмете
и материјале (члан 28. тачка 12.);
8) наноси блато са прилазног пута на
јавни пут (члан 28. тачка 13.);
9) пушта стоку на локални пут без
надзора, напасање и напајање стоке
на јавном путу (члан 28. тачка 14.);
10) окреће запрегу, трактор, плуг и
друге пољопривредне машине и
оруђа на јавном путу (члан 28. тачка
15.);

XI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељеним местима
општине Сремска Митровица („Службени лист
општине Сремска Митровица“ број 1/2005).
Члан 77.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“, осим одредбе става 3.
члана 6. ове Одлуке која ступа на снагу
01.01.2014.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 344-111/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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За прекршај из става 1. овог члана
казниће се на лицу места и одговорно лице у
правном лицу и физичко лице новчаном казном
у износу од 5.000,00 динара''.

197.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Служени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС и 24/2011),
члана 25. и 26. Закона о оглашавању
(„Службени гласник РС“, број 79/2005), члана
16. Закона о комуналној полицији („Службени
гласник РС“, број 51/2009), члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007) и члана 35. тачка 7.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној 11.07.2013. године, донела је

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 352-730/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

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

Члан 1.
У Одлуци о постављању и уклањању
мањих монтажних, огласних и других објеката
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 5/2011, 9/2011 и 18/2012) мења се члан 73.
тако да гласи:

198.

На основу члана 35. тачка 33. Статута града
Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 13/2012) и члана 16. Одлуке о
оснивању
Друштва
са
ограниченом
одговорношћу ''Агенција за рурални развој
града Сремска Митровица'' (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 4/2013), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

„Новачаном казном на лицу места у
износу од 20.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице или предузетник ако:
1. монтажни
објекат
на
јавну
површину не постави у складу са
издатим одобрењем или га користи
супротно утврђеној намени;
2. огласни објекат на отвореном
простору не постави у складу са
издатом дозволом или га користи
супротно утврђеној намени;

ОДЛУКУ

3. други објекат не постави у складу са
издатим одобрењем;

I

4. не поступи по решењу надлежног
инспектора.

УСВАЈА СЕ Програм пословања
Агенције за рурални развој града Сремска
Митровица доо за 2013. годину.
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5. КАДРОВИ

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

3
ПРОФИЛ АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ
РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица доо, Сремска Митровица (у
даљем тексту Агенција) основана је Одлуком
Скупштине града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“ бр. 3/2013 и
7/2013), а регистар привредних субјеката
уписана је 21.06.2013. године.

Број: 023-117/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Законски основ за оснивање Агенције је
Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС“ бр.
10/2013) којим је прописано да органи локалне
самоуправе могу оснивати правна лица за
подршку за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја.

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

Седиште Агенције је у улици Светог
Димитрија бр. 13 у Сремској Митровици.

Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица д.о.о., Сремска
Митровица

Сврха оснивања Агенције је пружање
подршке напорима Града у спровођењу
пољопривредне политике и политике руралног
развоја, обављању редовних делатности у
домену пољопривреде и руралног развоја и
успостављању везе између корисника, града,
министарстава и донатора, изради пројеката и
пружању
неопходних
услуга
крајњим
корисницима (пољоприредници, предузетници,
прерађивачи, лица која се баве туризмом и
остали).

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2013. ГОДИНУ
ОСНИВАЧ: Град Сремска Митровица
ДЕЛАТНОСТ: 7022 Консултантске
активности у вези с пословањем и
осталим управљањем
МАТИЧНИ БРОЈ: 20936967
СЕДИШТЕ: Светог Димитрија 13 , 22000
Сремска Митровица
Сремска Митровица, јул 2013. године

Законски оквир
Закoнски оквир пословања Агенције
утемељен је следећим законским актима:

САДРЖАЈ:
1. ПРОФИЛ АГЕНЦИЈЕ
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013.
ГОДИНУ
- Процена ресурса Агенције
3. ПЛАН РАДА
4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
85

·

Законом о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Србије “
бр.36/2011, 99/2011),

·

Законом о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 10/2013),

·

Законом о пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“ бр.
41/2009)
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·

Законом о раду (,,Службени гласник РС “
бр. 61/05, 24/05, 54/09 и 32/2013),

·

Законом о спречавању злостављања на
раду (,,Службени гласник РС“ бр.
36/2010)

·

Законом о заштити података о личности
(,, Службени гласник РС“ бр. 97/08 и
107/2012)

·

Законом
о
слободном
приступу
информацијама
од
јавног
значаја
(“Службени гласник Републике Србије “
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010),

·

Законом о заштити од пожара (“Службени
гласник Републике Србије “, бр.111/2009),

·

Одлуком о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу „Агенција за
рурални
развој
Града
Сремска
Митровица“ („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 3/2013 и 7/2013).

11.07.2013.

подстицаје за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја.

2.
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА
2013. ГОДИНУ
Процена ресурса Агенције
За обављање основне делатности која се
односи на консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем, Агенција
поседује неопходне ресурсе у области
информационих
технологија
(рачунари,
интернет) као и знања из ове области
неопходна за успешно обављање делатности.
3.

ПЛАН РАДА

Организациона структура
Агенција ће у 2013. години:

На челу Агенције је Директор који
руководи пословном политиком Агенције. У
Агенцији, поред директора, послове ће
обављати још четири запослена лица, три са
високом стручном спремом и једно лице са
средњом стручном спремом, чији послови и
задаци ће бити одређени посебним актом
Директора.

- Учествовати у изради Стратегије
руралног развоја Града Сремска Митровица као
кровног документа за конкурисање за
бесповратна средства код домаћих и страних
фондова и донатора и у оквиру тога
организовање скупова са темама развоја
пољопривреде и руралног развоја,

Извори финансирања

- Прикупљати податаке о производњи,
продаји,
инвестицијама,
проблемима
и
могућностима у области пољопривреде и
руралног развоја,

Агенција за рурални развој у 2013.
години финансираће се средствима из буџета
Града, као и средствима из других извора, као
што су на пример средства добијена од домаћих
и страних донатора.

Учествовати
у
представљању
пољопривреде Града Сремска Митровица пред
донаторима и овлашћеним органима и
организацијама на нивоу Републике и
Покрајине,

Одлуком о буџету града Сремска
Митровица за 2013. годину („Службени лист
града Сремска Митровица“ бр. 18/2012 и
7/2013) је утврђена субвенција за Агенцију у
износу од 7.132.250,00 динара, у оквиру које је
и део средстава која је Град Сремска
Митровица
добио
од
Покрајинског
секретаријата за међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу за реализацију пројекта
оснивања Агенције за рурални развој, а такође и
део средстава од закупа пољопривредног
земљишта која ће се користити за давање

- Припремати пројекте из домена
пољопривреде и руралног развоја за потребе
Града, којима Град конкурише код домаћих и
страних донатора за добијање потребних
средстава,
- Промовисати пољопривреду, руралну
туристичку понуду и рурална подручја Града
Сремска Митровица,
86
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- Покренути, одржавати и развијати
интернет презентацију Агенције,
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Законом о постицајима у пољопривреди и
руралном развоју, чл. 13 („Службени гласник
РС“ бр. 10/2013) прописано је да органи
локалне самоуправе могу оснивати правна лица
за подршку за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја, због
чега је првенствено основана и ова Агенција, а
подршку ће између осталог пружити и путем
подстицаја за остваривање пољопривредне
политике и политике руралног развоја.
- Обављати и друге послове из области
пољопривреде и руралног развоја, у складу са
потребама Града Сремска Митровица.

- Успоставити сарадњу са републичким
и покрајинским институцијама основаним за
област пољопривреде и руралног развоја, са
Агенцијама за рурални развој, задругама,
удружењима грађана и другим правним лицима
која се баве пољопривредом и руралним
развојем, као и са туристичким организацијама,
- Израдити промотивни материјал
(брошуре, лифлете, летке, публикације итд.),

Како би Агенција могла обављати
наведене активности неопходно је ангажовање
стручних лица (графичких дизајнера, лица које
пружа књиговодствене услуге итд).

- Путем конкурса доделити подстицаје
за остваривање пољопривредне политике и
политике руралног развоја, а у складу са
програмом
подршке
за
спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја који усвоји Градско веће. Наиме,

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Конто
1.
51
5125
5126
5128
5130
52
5200
5210
5220
5240
5291
5292
53
5314
5316
5320

Врста трошка
2.
Трошкови материјала
Трошкови ситног материјала
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива
Трошкови зарада
Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по уговору о
привременим и повременим
пословима
Трошкови накнаде превоза на посао и
са посла
Трошкови дневница на службеном
путу (у земљи и иностранству)
Трошкови производних услуга
Трошкови ПТТ услуга, интернета и
мобилног телефона
Израда сајта
Трошкови услуга на текућем
одржавању основних средстава
87

План за 2013.
3.
822.000,00
460.000,00
300.000,00
50.000,00
12.000,00
3.746.900,00
2.626.500,00
490.000,00
460.000,00
/
50.400,00
120.000,00
550.000,00
200.000,00
50.000,00
/
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5391
5392
54
5400
5401
55
5509
5510
5520
5530
5590
5591
56
5690
0230
УКУПНО

Остали нематеријални трошкови –
трошкови штампања
Остале компјутерске услуге
Трошкови амортизације
Трошкови амортизације
Трошкови амортизације – средства из
донације
Нематеријални трошкови
Трошкови осталих услуга
Трошкови репрезентација
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови огласа у штампи и другим
медијима
Трошкови такси (административне,
регистрационе и др.)
Остали финансијски расходи
Остали финансијски расходи подстицаји
Основна средства

Редни
број
1.

Основица за обрачун зараде Директора
изједначава се са основицом за обрачун зараде
Начелника градске управе и свака промена
везана за основицу за обрачун зараде Начелника
градске управа примењиваће се и на основицу
за обрачун зараде Директора. Коефицијент за
обрачун зараде Директора одредиће Комисија
за кадровска и административна питања.
Директор такође има право да део
зараде, мимо зараде остварене на напред
наведен начин оствари и из страних и домаћих
фондова а путем реализације пројеката који се
финансирају из тих фондова.

11.07.2013.

200.000,00
100.000,00
/
/
/
610.000,00
250.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
1.403.350,00
1.403.350,00
/
7.132.250,00

Квалификациона
структура
2.
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВС
ВСС
магистри
доктори наука
УКУПНО

План 2013.
3.

1
4
5

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

5. КАДРОВИ

Број: 023-117/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

У 2013. години у Агенцији поред
Директора, послове ће обављати још четири
лица, са којима ће радни однос бити заснован у
току августа и септембра месеца 2013. године.
Два од пет запослених лица биће преузета из
Градских управа.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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199.

200.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Сл.гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005) и члана 35. тачка 9.
Статута Града Сремске Митровице (''Сл.лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града
Сремска Митровица, на
седници одржаној 11.07.2013. године, донела
је

На основу члана 35. тачка 32. Статута
града Сремске Митровице (''Службени лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
и пословања Апотеке Сремска Митровица за
2013. годину, који је Управни одбор донео на
седници одржаној 25.01.2013. године.

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и
допуне Плана рада ЈКП ''Комуналије'' за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 08.07.2013. године.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-120/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-227/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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11.07.2013.

201.

202.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013.године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута Града
Сремске Митровице ''Службени лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад ''Сава'' у Сремској
Митровици за 2013. годину усклађен са
ребалансом буџета града Сремска Митровица, а
усвојен од стране Управног одбора на седници
одржаној 19.06.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
изменама и допунама Програма пословања
буџетског корисника ПУ „Пчелица“ у Сремској
Митровици за 2013. годину са Одлуком о
изменама и допунама финансијског плана ПУ
''Пчелица'', а по усвојеном ребалансу буџета
града, усвојен од стране Управног одбора дана
28.06.2013. године.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-226/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-225/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Број 8

203.

204.

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
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 33. Статута
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници
одржаној 11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели нераспоређене добити за 2012.
годину Јавног комуналног предузећа ''Водовод''
Сремска Митровица.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели нераспоређене добити за 2012.
годину
Јавног
комуналног
предузећа
''Комуналије'' Сремска Митровица.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-111/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 023-119/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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11.07.2013.

Митровица'', број 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

205.

На основу члана 35. тачка 32. Статута
града Сремске Митровице (''Службени лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 11.07.2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА СА ВЛАСНИКА
ДОО РЕСТОРАН И КОНАЧИШТЕ ВИЛА
''БЕЛА РУЖА'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
УЛИЦА СТЕВАНА СРЕМЦА БРОЈ 89А
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

РЕШЕЊЕ
I

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на допуну Статута
Апотеке Сремска Митровица.

Прихвата се пренос права својине на
непокретностима са власника ДОО Ресторан и
коначиште Вила ''Бела ружа'' Сремска
Митровица, Улица Стевана Сремца број 89А у
јавну својину града Сремска Митровица, и то на
парцели број 4450 к.о. Сремска Митровица,
њива 2, класе, у површини од 350 м2, уписана у
лист непокретности број 9913 к.о. Сремска
Митровица, без накнаде.

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

II
О
преносу
права
својине
на
непокретности из става 1. овог Закључка,
закључиће се посебан Уговор.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III
Број: 022-215/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Овлашћује се Градоначелник града
Сремска Митровица да у име града Сремска
Митровица закључи Уговор о преносу права
својине, без накнаде.
IV

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења.

проф.Милан Ковачевић,с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
206.
Број: 463-107/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'' број 72/2011) и
члана 35. тачка 17. Статута града Сремска
Митровица (''Службени лист града Сремска

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Број 8

207.

208.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Библиотеке ''Глигорије
Возаровић'' из Сремске Митровице за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 25.06.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма
пословања
Галерије
''Лазар
Возаревић'' из Сремске Митровице за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 20.06.2013. године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-204/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-205/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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11.07.2013.

209.

210.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Завода за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици за
2013 годину, усвојен од стране Управног
одбора на седници одржаној
21.06.2013.
године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Историјског архива Срем
у Сремској Митровици за 2013 годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 20.06.2013. године.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА РЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-206/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-207/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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211.

212.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржано
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Музеја Срема у Сремској
Митровици за 2013 годину, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
26.05.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Позоришта ''Добрица
Милутиновић'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 21.06.2013. године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-208/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-209/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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11.07.2013.

213.

214.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Пословно спортског
центра ''Пинки'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 21.06.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања ''Туристичке организације
Града Сремска Митровица'' за 2013.годину,
усвојен од стране Управног одбора на седници
одржаној 20.06.2013. године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-210/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-211/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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215.

216.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Установе за неговање
културе ''Срем'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 20.06.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Центра за културу
''Сирмијумарт'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, усвојен од стране Управног одбора на
седници одржаној 20.06.2013. године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-212/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-213/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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217.

218.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

На основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/2007) и члана 56. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Установе ''Атлетски
стадион'' Сремска Митровица за 2013. годину,
усвојене од стране Управног одбора на седници
одржаној 21.06.2013. године.

I
РАДМИЛО БУДЕЧЕВИЋ из Равња
разрешава се дужности члана Градског већа
града Сремска Митровица.

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-214/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 06-112/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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219.

220.

На основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/2007) и члана 56. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
11.07.2013. године, донела је

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
11.07.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА
САВЕТА РОДИТЕЉА

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
I

ПЕРИЦА АРБАНАС разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе „Слободан Бајић Паја“ у Сремској
Митровици из реда Савета родитеља.

МАРИЈА ВУРУНА, дипл.историчар
уметности из Сремске Митровице бира се за
члана Градског већа града Сремска Митровица.

II
СНЕЖАНА
МИЛЕНОВИЋ
из
Сремске Митровице, Змај Огњени Вук број 1
именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Слободан Бајић Паја“ у Сремској
Митровици из реда Савета родитеља.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 06-112/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-139/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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221.

11.07.2013.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

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
11.07.2013.године, донела је

222.

На основу члана 24. алинеја 8. Одлуке о
месним заједницама (''Сл. лист града Сремска
Митровица'', бр. 4/2013), Комисија за
спровођење избора за чланове Савета месних
заједница на територији Града Сремска
Митровица, на седници одржаној 25.06.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА САВЕТА
РОДИТЕЉА
I

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ПАМЕЛА ЕРЦЕГОВАЦ разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе „Свети Сава“ у Сремској Митровици из
реда Савета родитеља.
II

I

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ именује се за
члана Школског одбора Основне школе „Свети
Сава“ у Сремској Митровици из реда Савета
родитеља.

УТВРЂУЈУ СЕ коначни резултати
избора за чланове Савета месних заједница на
територији
града
Сремска
Митровица,
одржаних дана 23.06.2013. године.
У Савете месних заједница изабрани су
кандидати који су добили највећи број гласова,
и то:

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

1. МЗ БЕШЕНОВО

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-216/2013-I
Дана: 11.07.2013. године
Сремска Митровица

-

Душко Кресојевић

-

Драгољуб Лакетић

-

Јово Соларевић

-

Љубо Ђекић

-

Гавра Недељковић

2. МЗ БОСУТ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

-

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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-

Васо Дамњановић

-

Александар Дрмановић

-

Златан Милованчевић

-

Милан Живанић

-

Марко Љубичић

-

Јовица Обрадовић

-

Здравко Бишчић

-

Мирослав Николић

-

Душан Милованчевић

7. МЗ ЗАСАВИЦА II

3. МЗ ВЕЛИКИ РАДИНЦИ
-

Драгиша Лукић

-

Јована Јовић

-

Бранислав Ракић

-

Милош Кекић

-

Татјана Крчединац

-

Милан Маринковић

-

Јован Косановић

8. МЗ ЈАРАК

4. МЗ ГРГУРЕВЦИ
-

Павле Шевић

-

Златко Ристић

-

Синиша Стефановић

-

Горан Симић

-

Драган Наградић

-

Драженко Коњевић

-

Василије Јовешковић

-

Слободан Ерић

-

Драган Мандић

-

Зоран Брзак

-

Слободан Милић

-

Јела Ранковић

-

Горан Тешић

-

Милан Цукић

9. МЗ КУЗМИН
-

Стеван Миловац

-

Душко Мирковић-Дука

-

Зоран Лазић

-

Радослав Филиповић

-

Милојко Брезовац

-

Стеван Савчић

5. МЗ ДИВОШ

-

Славко Шојић

-

Здравко Живковић

-

Душко Савчић

-

Богдан Станетић

-

Жељко Биуковић

-

Синиша Фердош

-

Драган Вујић

-

Жељко Милић-Ћилим

-

Јасмина Ћаћић

-

Младен Малешевић

10. МЗ ЛАЋАРАК

6. МЗ ЗАСАВИЦА I

-

Дејан Уметић

-

Драган Вулетић-Гага

-

Милан Аћимовић

-

Андреја Андрић

-

Недељко Дивљак-Пега

-

Слободан Чикић

-

Слободанка Врсајковић-Беба

-

Дарко Јеросимовић

-

Бошко Васиљевић

-

Милан Иванковић

-

Дејан Теодосић-Крца

-

Слободан Остојић

-

Миленко Маричић

-

Радован Аничић

101
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11. МЗ ЛЕЖИМИР

-

Милан Турудић

11.07.2013.

-

Бора Станковић

-

Миомир Беговић

-

Живко Шевић

-

Мирко Станковић-Биба

-

Јован Кузманчевић

-

Драган Срданов

-

Јован Тошић

-

Златимир Мартиновић

-

Ђорђе Јуришић
16. МЗ РАДЕНКОВИЋ

12. МЗ МАНЂЕЛОС

-

Влада Турудић

-

Владимир Настовић

-

Радојица Турудић

-

Ранко Тривуновић

-

Урош Веселиновић

-

Жељко Ратков

-

Милан Владисављевић

-

Сава Рољић

-

Радан Станић

-

Душко Митровић

-

Саша Кусић

-

Дарко Радаковић

17. МЗ САЛАШ НОЋАЈСКИ

13. МЗ МАРТИНЦИ

-

Александар Лукић-Сале

-

Зоран Васиљевић

-

Драгослав Чупић

-

Дарко Гавриловић

-

Љубинко Грујић

-

Ђорђе Шумарски

-

Владан Миловановић

-

Стеван Јовановић

-

Радосав Симић-Роки

-

Мирослав Лончаревић

-

Зоран Глигоровић

-

Жарко Филиповић

-

Новка Рунтић

-

Миодраг Радосављевић

-

Миле Смиљанић

-

Зорица Марицки

18. МЗ СРЕМСКА РАЧА

14. МЗ НОЋАЈ
-

Горан Јовић

-

Драган Сретеновић-Правин

-

Небојша Огњеновић-Гроле

-

Милан Мезић

-

Радосав Панић

-

Радушко Јеликић

-

Радиша Сретеновић

Радмило Будечевић

-

Жељко Релић

Радивоје Голубовић

-

Владимир Јевић

-

Мићо Ковачевић

-

Жељко Косанић

-

Слободан Васиљевић-Ћоба

19. МЗ СТАРА БИНГУЛА
-

Горан Барбеник

-

Емил Лазор

-

Матија Пољаковић

-

Жељко Шерфези

-

Стевица Пољаковић

20. МЗ ШАШИНЦИ

15. МЗ РАВЊЕ
-

-
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-

Јован Р. Поповић

-

Радисав Савић-Раско

11.07.2013.
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-

Бранислав Свилар

-

Милош Маленковић

-

Фрања Дукарић

-

Стеван Мијатовић

-

Душица Шипка

-

Небојша Савић

-

Борко Татић

-

Никола Милић

-

Слободан Митровић-Микула

-

Радослав Мркоња

-

Александар Парлић-Аца

-

Ђорђе Миловац

-

Слободан Шимуњик

-

Бранимир Милашевић

25. МЗ ''29.НОВЕМБАР''

21. МЗ ШИШАТОВАЦ
-

Никола Митровић

-

Милан Војводић

-

Гојко Катафај

-

Милена Милекић

-

Јовица Рибарић

26. МЗ ''22.АВГУСТ''

22. МЗ ШУЉАМ
-

Горан Остојић

-

Игњат Јуришић

-

Слободан Бјелкић

-

Дрган Лазаревић

-

Јелена Лазић

23. МЗ ЧАЛМА
-

Дејан Лекић

-

Борислав Бабић

-

Никола Кричка

-

Станко Антонић

-

Милутин Вукмир

-

Слободан Кекић

-

Бранко Секулић

Зоран Лукић

-

Топлица Перић

-

Радосав Росић-Рајко Пошин

-

Јелена Милованчевић

-

Горан Миражић-Мирџија

-

Мирослав Станковић

-

Ђорђе Панић

-

Горан Дрмановић-Каца

-

Милош Ковач

Борислав Грујичић

-

Звонко Беднар

-

Никола Главашевић

-

Велимир Вуколић

-

Дарко Ђорђевић

-

Милош Миленовић

-

Живан Миковић

-

Ерик Молнар

-

Марјан радошевић

27. МЗ ''БЛОК Б''

24. МЗ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
-

-

-

Бранислав Бабић

-

Драган Божић

-

Мирослав Смрзлић

-

Мирослав Јокић

-

Мирјана Колибар

-

Урош Возаревић

-

Љиљана Лукић

-

Срђан Петровић

-

Ненад Грубишић

28. МЗ ''МАТИЈА ХУЂИ''
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-

Момир Гајић

-

Јелена Јанковић

-

Золтан Хегедиш

-

Небојша Поповић
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-

Братислав Достанић

-

Зорица Цундра

-

Чедо Новаковић

-

Дејан Мостарлић

-

Љубица Даковић

-

Раде Орељ

-

Драган Будошан

-

Мирослав Кендришић

-

Милка Петковић

-

Весна Тишма-Марић

-

Душан Чизмић

-

Предраг Милковић

-

Никола Поповић

-

Јасмина Буха

32. МЗ ''СУТЈЕСКА''

29. МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''
-

Саша Бугаџија

-

Никола Барић

-

Мирослав Константиновић

-

Јован Армуш

-

Драган Јовановић

-

Рада Марјановић

-

Наташа Танасић

-

Жељко Стоканов

-

Бранкица Велимировић

-

Милорад Костадиновић

-

Тамара Милковић

-

Еуген Рац

-

Небојша Прокић

-

Ненад Пајић

-

Бранислав Кртинић

-

Драган Вулин

-

Богдан Кузмић

-

Владимир Лукјанченко

33. МЗ ''Ц Е Н Т А Р''

30. МЗ ''С А В А''
-

Слободан Вујчић

-

Мирослав Певац

-

Душан Дрљача

-

Неџад Алимановић

-

Будимир Јасиковац

-

Дарија Недељковић

-

Саво Спасојевић

-

Радован Филиповић

-

Милован Ковачевић

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, биће објављена у „Службеном листу
града Сремска Митровица“

31. МЗ ''СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА''

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

-

Бранко Тодоровић

-

Мирослав Белић-Бижа

-

Бранко Козлина

-

Горан Марчета

-

Мишо Гајић

-

Владимир Ерак

-

Бранко Сладојевић

-

Борислав Јаковљевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

-

Бранкица Сладојевић

Илија Милиновић,дипл.правник, с.р.

Број: 016-42/2013.
Дана: 25.06.2013. године
Сремска Митровица
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ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ
ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, ПЕТРА
ПРЕРАДОВИЋА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА,
НАСЕЉЕ 25.МАЈ, УЛИЦЕ БАТУТОВЕ И УЛИЦЕ ПАЛАНКА
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ
ЗОНЕ „PANONIA ENERGY“ У К.О.ШУЉАМ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА,
КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013.ГОДИНУ АГЕНЦИЈЕ ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА РАДА ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА
2013.ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ПОСЛОВАЊА АПОТЕКЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА
2013.ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2013.ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ПУ
ПЧЕЛИЦА ЗА 2013.ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ СТАТУТА
АПОТЕКЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗАКЉУЧАК О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ВЛАСНИКА ДОО РЕСТОРАН И
КОНАЧИШТЕ ВИЛА „БЕЛА РУЖА“ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ СА НАЦРТОМ
УГОВОРА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА БИБЛИОТЕКЕ ''ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ'' ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ГАЛЕРИЈЕ ''ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ'' ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''СРЕМ'' ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА МУЗЕЈА СРЕМА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПОЗОРИШТА ''ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ'' ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''ПИНКИ'' ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА НEГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ''СИРМИЈУМАРТ'' ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА
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