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9/2020 и 52/2021 ), члан 48 и донете Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица (бр.350-
13/2022-I од 31.01.2022.) за обављање послова на изради 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

одређује се одговорни урбаниста Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх. - број лиценце 
200 1551 16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ДИРЕКТОР: 
 

            Мирјана Вашут, дипл. просторни планер 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

Одговорни урбаниста  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

  Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх. 

 И З Ј А В Љ У Ј Е М  

да је елаборат за Рани јавни увид плана урађен у складу са Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 , 9/2020 и 52/2021) и Правилником о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 32/2019).  

 

 

Одговорни урбаниста: Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 200 1551 16 

Потпис:  

Печат:  

Место и датум: Сремска Митровица, април 2022. год 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА  

Град Сремска Митровица 
 

 

УВОД 

 
У складу са Законом о планирању и изградњи (,,Сл.Гласник РС”, бр. 72/2009., 81/2009. - испр, 

64/2010. - одлука УС, 24/2011., 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013. - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014., 83/2018.,31/2019., 37/2019., 39/2019. , 9/2020. и 52/2021) члан 48, по објављивању 

Одлуке о изради планског документа (бр.350-104/2021-I од 28.04.2021.), обрађивач плана ЈП за 

послове урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА (у даљем 

тексту : План ) у свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 

планских докумената (,,Сл.Гласник РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011. и 64/2015.)  

План централног блока са парком у насељу Чалма израђује се на основу исказаних потреба 

Града Сремска Митровица, заинтересованих инвеститора и становника насеља Чалма. 

 

Општи циљ израде Плана је да се уреди део централне зоне насеља Чалма. Да се у складу са 

развојем руралних подручја простора живота и рада становника насеља Чалма омогући 

коришћење простора са повећаним степеном урбанитета кроз могућност изградње савремених 

објеката јавне и остале намене и уређења јавних зелених површина у складу са потребама 

корисника. 

Уређењем простора створиће се плански основ за изградњу свих садржаја потребних за 

савремени начин живљења у сеоском насељу и изградњу неодостајуће  мреже инфраструктуре.  

Развоју руралоног-сеоског подручја на територији Града Сремска Митровица приступа се 

системски, не само кроз економске показатеље (као могућем одрживом извору стварити нове 

додатне вредности и запошљавање и останак на селу), већ и кроз мултипликативне ефекте које 

развој руралног подручја има на укупан друштвено-социјални развој, локални и регионални 

развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој 

комплементарних делатности (трговине, угоститељства, пољопривреде, грађевинарства и др).  

Чалма  као село мора да заузме значајно место у привредном развоју на средњи и дуги рок 

укупне територије Града. Повезивањем у мрежи насеља може се очекивати развој у правцу 

нових делатности, пре свега оних пратећих уз основну пољопривредну делатност. 

Апострофирањем концепта интегралног и одрживог развоја, где пољопривреда и развој малих и 

средњих предузећа, као и развој туризма на овим просторима може започети процес економске, 

социјалне, демографске и културне ревитализације  руралног подручјуа, што је од дугорочног 

стратешког значаја. 
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За овакав развој могуће је за очекивати помоћ покрајинских, републичких и иностраних 

инвестиционих програма за земље у транзицији. 

Планиране промене и организација насеља  допринеће да се рурална подручја брже развијају и 

заустави тренд негативних демографских тенденција. 

Посебан циљ доношења Плана је уређење простора дела централне зоне насеља и подизање 

степена урбанитета простора. 

Подела простора у обухвату Плана определила би урбанистичке целине према посебним 

наменама у циљу унапређења развоја централне зоне села. 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 

(„Службени гласник РС“, број 85/14) - Визија развоја пољопривреде и руралних подручја 

Републике Србије предвиђа да у 2024. години пољопривреда Републике Србије буде сектор чији 

је развој заснован на знању, модерним технологијама и стандардима, који домаћим и захтевним 

страним тржиштима нуди иновативне производе, а произвођачима обезбеђује одржив и 

стабилан доходак, да се природним ресурсима, животном средином и културном баштином 

руралних подручја управља у складу са принципима одрживог развоја, како би се руралне 

средине учиниле примамљивим местом за живот и рад младима и другим становницима 

руралних подручја. Сагласно визији стратешки развојни циљеви се односе на раст производње и 

стабилност дохотка произвођача; раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и 

иностраног тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде; одрживо 

управљање ресурсима и заштита животне средине; унапређење квалитета живота у руралним 

подручјима и смањење сиромаштва; ефикасно управљање јавним политикама и унапређење 

институционалног оквира развоја пољопривреде и руралних средина.  

 

I ОПШТИ ДЕО 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана је : 

 Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 90/220 и 52/2021). 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (,,Сл.Гласник 

РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011, 64/2015. и 32/19). 

 Одлука о приступању изради Плана  бр. 350-13/2022-I од 31.01.2022.год. 
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Плански основ за израду Плана је : ППТГ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028.год. (''Службени лист Града 

Сремска Митровица'', бр.8/2015.).  

Основни циљ организације мреже насеља и центара је стварање предуслова за динамичан и 

равномеран развој територије Града, односно децентрализација подручја,  активирање и убрзани 

развој сеоских насеља који могу постати локални или секундарни центри и нови полови развоја. 

Резултат остварења циља је формирање заједница насеља у оквиру којих ће се издвајати насеља 

која ће обаваљати улогу центра заједница насеља.  

Како се сеоска насеља битно разликују по свом положају у простору обухвата Плана, тако и по 

величини, социо-економској и старосној структури становништва, комуналној опремљености, 

опремљености објектима јавних служби, саобраћајног положаја и постојећих производних 

капацитета, постоји могућност формирања више секундарних и локалних центара.  

Према основној концепцији издвајају се следећи нивои центара: 

Градски центар – град Сремска Митровица коју чини конурбација насеља Сремска Митровица, 

насеље градског карактера Мачванска Митровица и приградско насеље Лаћарак. 

Насеље Чалма је у заједници насеља 1. степена заједно са насељем Манђелос, Засавица 1., 

Сремска Рача, Кузмин и Јарак. Чалма, као планинско насеље, имаће своју улогу у развоју 

северног дела градске територије везане за активности у развоју воћарства и виноградарства и 

развоју МСП чија се делатност везује за прераду и услуге везане за ову област.  

Просторним Планом су дате смернице за просторни развој и уређење руралних подручја. 

 

Потенцијали руралног подручја морају бити подстицај за развој нових облика урбано - руралног 

партнерства, које се везује за расподелу трошкова и добити. Нове форме кооперације и 

партнерства омогућавају револуацију размене услуга између градова и села у обезбеђењу 

одрживог развоја. Промене у развоју пољопривреде (као економској основи) за развој руралних 

подручја повезане су са усмереношћу пољопривредних домаћинстава да се баве још неком 

допунском делатношћу. 

Нове врсте активности у селу ( јавне, банкарске, туристичке ) омогућиће отварање нових радних 

места и деловати подстицајно на развој руралног бизниса. Истовремено ће се, на тај начин, 

смањити стопа незапослености и миграторних кретања. 

Најновија догађања у домену привредних активност и промењених саобраћајних токова  

изискују потребу становништва насеља за обављањем других делатности и инвестирањем 

значајнијих размера на сопственом земљишту или уступањем земљишта инвеститорима “са 

стране”. Дошло је до већег прометовања земљиштем и инвестирањем у пословно-производне  

капацитете различитих намена и капацитета. То је проузроковало тенденцију претварања 

пољопривредног у грађевинско земљиште. Нове намере морају бити пропраћене 

инфраструктурним могућностима у постојећем стању и  регулисане урбанистичко-планском 

документацијом. 
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Дате су и смернице  за ревитализацију система сеоских насеља : 

 квалитете живљења на селу у квалитативном смислу приближити градском начину 

живота (изградња инфраструктуре, уређење постојећих саобраћајница, опремање насеља 

објектима јавних служби); 

 комбиновање основне пољопривредне делатности са другим производним, услужним и 

посредничким делатностима унапредиће се квалитет живљења на селу и створити 

могућности за  изградњу малих и средњих производних погона, занатсва, трговине, 

сервисне услуге, туризам. 

 стимулисати и друге активности као : обављање сервисних услуга око поправке 

пољопривредне механизације, развој етно-заната и пласман производа кроз туристичку 

понуду, као и понуда смештајних капацитета-сеоски туризам уз обавезну едукацију 

становништва,  

 очување природних вредности уз сталну бригу о заштити животне средине, као неговање 

кутурне баштине и обичаја кроз обележавање догађаја (фестивали, вашари, пливачи 

маратон, наутичке регате), очување амбијенталних вредности села и околине.  

 

Просторни развој села и унапређење квалитета живљења у селима базира се на 

вишефункционалном и интегралном развоју и јачању економске снаге пољопривредних 

домаћинстава. Неопходно је њихово укључивање у тржишне услове привређивања. 

То ће се омогућити рационалним и најповољнијим начином коришћења производних ресурса 

пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности. 

Планирани развој сеоских насеља, односно руралних подручја одвијаће се кроз : 

 укључење села у општи развој простора (привредни, културни, социјални), 

 побољшање међу односа град – село изградњом инфраструктурних система и мреже 

јавних објеката, 

 искористити потенцијал пољопривредног земљишта  и могућности уређења атара 

комплементарним садржајима, 

 рационално коришћење земљишта унутар граница грађевинског подручја насеља 

усмеравањем градње на просторе са изграђеном инфраструктуром, 

 опремање грађевинских подручја насеља недостајућом инфраструктуром, 

 туристичку понуду села и простора у окружењу. 

 

Негативне демографске теденције и развој сеоских насеља реализоваће се кроз унапређење 

пољопривредне производње, изградња и модернизација инфраструктурне мреже, развој туризма 

и делатности компатибилних примарној пољопривредној производњи. 
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 ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 

Границом Плана обухваћена је површина од 8,1хa. Простор обухвата Плана се налази у 

грађевинском подручју сеоског насеља Чалма, у централном  делу насеља. 

Граница обухвата Плана полази из тачке 1, у којој се секу границе парцела бр. 484 и 379(улица 

Занатлијска). Даље, граница се пружа према истоку, претећи северну страну регулационог  

појаса улице Бранка Радичевића, све до тачке бр. 2, на споју парцела бр. 914(улица Победе) и 

северног горњег угла парцеле бр. 354. Наставља према истоку, јужном страном регулационог 

појаса улуце Планинске, односно, северним границама парцела бр. 354, 361, 359 и 357, до тачке 

3. Од тачке 3 граница се пружа ка југу, идући по источним границама парцела бр. 357, 358, 350, 

349, 347 и 345, до тачке 4. Од тачке 4, обухват иде ка западу, низ јужне границе парцела бр. 345 

и 344, до тачке 5, која представља спој парцела бр. 344 и 914. Од тачке 5, даље према западу, 

јужном страном регулационог појаса улице Лединске (парцела бр. 344), до тачке бр. 6. Од тачке 

бр. 6 ка северу, источном страном регулационог појаса улице Занатлијске, до споја са тачком 1, 

где се затвара граница обухвата. 

Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода rgz.web-a листа 

непокретности, имају следеће карактеристике : 

  

Бр. 
Бр.парцеле к.о.  

Чалма 
Потес Начин коришћења Површина ha-а-m² Врста права и облик 

својине 

Имаоци права на парцели     

/корисник-власник/ 

Имаоци права на објкету     

/корисник-власник/ 

1  362/1 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ЗГРАДА ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ/ 

ПОМОЋНА ЗГРАДА/ 

ПАШЊАК 2. класе 

00-99-93 Јавна својина   Град Сремска Митровица 

Град Сремска Митровица – 

Јавна својина / 

Држалац – Приватна 

својина 

2  363 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЗА 

КОЈУ НИЈЕ УТВРЂЕНА 

ДЕЛАТНОСT/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат 

00-03-97 Приватна својина 

 

Сретеновић Сретен 

 

 

Сретеновић Сретен - 

Приватна својина 

3 362/2 Село ПАШЊАК 2. класе 00-04-37 Јавна својина   Град Сремска Митровица 

 

_ 

 

4 364/1 Победа 
Остало вештачки створено 

неплодно земљиште 
00-06-73 Приватна својина 

ДОО "СИМ МАРКЕТ 022" 

ЛАЋАРАК 
- 

5 364/2 Победа 
Остало вештачки створено 

неплодно земљиште 
00-00-10 Приватна својина 

ДОО "СИМ МАРКЕТ 022" 

ЛАЋАРАК 
- 

6 365 
Бранка 

Радичевића  

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-19-80 Приватна својина 

 

Дегенек Велимир 

 

 

Дегенек Велимир 

 

7 366/1 Село ВОЋЊАК 2. класе  00-07-49 Приватна својина 

 

Дегенек Велимир 

 

_ 

 

8 366/2 Село ЊИВА 2. класе 00-08-83 Приватна својина 

 

Дегенек Велимир 

 

_ 
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9 367 
Бранка 

Радичевића 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-22-84 Приватна својина 

Вогањац Милован 1/3 / 

Вогањац Бранка 1/3 / 

Себеле Владимир 1/3 

Вогањац Милован 1/3 / 

Вогањац Бранка 1/3 / 

Себеле Владимир 1/3 

10 368 Село ЊИВА 2. класе 00-11-68 Приватна својина 

Вогањац Милован 1/3 / 

Вогањац Бранка 1/3 / 

Себеле Владимир 1/3 

- 

11 369 
Бранка 

Радичевића 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-19-08 Приватна својина Хаџибабић  Душанка Хаџибабић  Душанка 

12 370/1 Село ЊИВА 2. класе 00-19-17 Приватна својина Хаџибабић  Душанка 
_ 

 

13 370/2 Село ВОЋЊАК 1. класе 00-03-77 Приватна својина  Хаџибабић  Душанка - 

14 371 
Бранка 

Радичевића 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

ЗГРАДА  ЗА КОЈУ НИЈЕ 

ПОЗНАТА НАМЕНА/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-15-14 Приватна својина 
Станисављевић  

Марија 

Станисављевић  

Марија 

15 372 Село ЊИВА 2. класе 00-17-58 Приватна својина 
Станисављевић  

Марија 

_ 

 

16 373 
Бранка 

Радичевића 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-16-86 Приватна својина 
Јуришић  

Госпојинка 

Јуришић  

Госпојинка 

17 374 Село ВОЋЊАК 2. класе 00-08-39 Приватна својина 
Јуришић  

Госпојинка 

_ 

 

18 375 Село ЊИВА 2. класе 00-12-59 Приватна својина 
Јуришић  

Госпојинка 

_ 

 

19 376 
Бранка 

Радичевића 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-20-97 Приватна својина Михајловић Косанка Михајловић Косанка 

20 377 Село ЊИВА 2. класе 00-09-97 Приватна својина 
 

Михајловић Косанка  

 

_ 

 

21 378 Село ЊИВА 2. класе 00-12-06 Приватна својина Михајловић Косанка - 

22 917 Село 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

УЛИЦА/ 

Земљиште под делом 

зграде 

00-52-94 Јавна својина Град Сремска Митровица Град Сремска Митровица 

23 914 Село 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

УЛИЦА 

00-52-07 

 

Јавна својина 

 

 

Град Сремска Митровица  

ДД“ВОЈВОДИНА ПУТ-

СРЕМПУТ“П.О. 

РУМА 

24 379 Село 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

УЛИЦА 

00-23-18 

 

Јавна својина 

 

Град Сремска Митровица Град Сремска Митровица 

25 746 Село 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

УЛИЦА 

00-24-38 

 

Јавна својина 

 

Град Сремска Митровица Град Сремска Митровица 

26 344 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-17-46 Приватна својина Павловић Радинка Павловић Радинка 

27 345 Село ЊИВА 2. класе 00-11-21 Приватна својина Павловић Радинка - 
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28 346 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ЗГРАДА ЗДРАВСТВА/ 

СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА 

КОЛЕКТИВНО 

СТАНОВАЊЕ/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат 

00-11-49 Јавна својина Град Сремска Митровица 

"АПОТЕКА" 

СР.МИТРОВИЦА – Право 

коришћења/ 

Град Сремска Митровица – 

Јавна својина 

 

Град Сремска Митровица – 

Јавна својина/ 

ДОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА – Корисник 

 

МЕД.ЦЕНТАР ООУР"ДОМ 

ЗДРАВЉА" 

СР.МИТРОВИЦА – 

Држалац – Државна својина 

РС 

29 347 Село ЊИВА 2. класе 00-37-34 Јавна својина Град Сремска Митровица - 

30 348 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-13-86 Приватна својина Радуловић Горан Радуловић Горан 

31 349 Село ЊИВА 2. класе 00-16-79 Приватна својина Радуловић Горан  

32 350 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ЗГРАДА ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-91-57 Јавна својина Град Сремска Митровица 

Град Сремска Митровица – 

Јавна својина 

 

Град Сремска Митровица – 

Држалац – Државна својина 

РС 

33 351/1 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНА ЗГРАДА/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-07-05 Приватна својина 
Драгановић Драган 1/2 / 

Митровић Невена 1/2 

Драгановић Драган 1/2 – 

приватна својина / 

Митровић Невена 1/2 - 

приватна својина 

34 351/2 Село ЊИВА 2. класе 00-00-39 Приватна својина Радуловић Ђурађ - 

35 352/1 Село ЊИВА 2. класе 00-07-14 Приватна својина 
Драгановић Драган 1/2 / 

Митровић Невена 1/2 
 

36 352/2 Село ЊИВА 2. класе 00-11-89 Приватна својина Радуловић Ђурађ - 

37 353 Победа 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА 

КОЛЕКТИВНО 

СТАНОВАЊЕ/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-11-86 Приватна својина 

Здравковић Александар 1/3 / 

Тодоровић Драгомир 1/3 / 

Цвијетић Ранка 1/3 

ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ 

ДЕЛОВА УПИСАНИ У В 

ЛИСТ 2.ДЕО НА ОБЈЕКТУ 

БР. 1 – Држалац, приватна 

својина 

38 354 Село 
Остало вештачки створено 

неплодно земљиште 
00-17-31 Приватна својина 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ЧАЛМА ДОО 

- 

39 355 Село ВОЋЊАК 2. класе 00-07-84 Приватна својина 

Здравковић Александар 1/3 / 

Тодоровић Драгомир 1/3 / 

Цвијетић Ранка 1/3 

- 

40 357 Планинска 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-09-16 

Државна својина РС 

/ 

Право Коришћења 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/ 

Николић Смиљка 

Николић Смиљка – 

Приватна својина – 

Држалац 

41 358 Село ЊИВА 2. класе 00-05-84 

Државна својина РС 

/ 

Право Коришћења 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/ 

Николић Смиљка 
- 

42 359 Планинска 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-10-24 Приватна својина Крстић Добрила 
Крстић Добрила – Држалац 

– Приватна својина 

43 360 Село ВОЋЊАК 2. класе 00-05-31 Приватна својина Крстић Добрила - 
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44 361 Планинска 

Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 

СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 

Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 

ЊИВА 2. класе 

00-13-54 Приватна својина Путинчанин Милорад 
Путинчанин Милорад - 

Приватна својина 

 

 Укупна површина обухвата  Плана                                                  8.1 ha          100% 

 Приватна својина                                                                            3.9 ha           48.15% 

 Јавна својина (Град Сремска Митровица)                                   4 ha              49.39% 

 Државна својина РС (Република Србија) ,                                   0,2 ha           2.46% 

Право коришћења (приватни корисници) 

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА  

Плански основ за израду Плана је : 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДО 

2028.ГОДИНЕ (''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.8/2015.) 

Просторним планом је планиран просторни развој и уређење руралних подручја. 

Потенцијали руралног подручја морају бити подстицај за развој нових облика урбано - руралног 

партнерства, које се везује за расподелу трошкова и добити. Нове форме кооперације и 

партнерства омогућавају револуацију размене услуга између градова и села у обезбеђењу 

одрживог развоја. Промене у развоју пољопривреде (као економској основи) за развој руралних 

подручја повезане су са усмереношћу пољопривредних домаћинстава да се баве још неком 

допунском делатношћу. 

Нове врсте активности у селу ( јавне, банкарске, туристичке ) омогућиће отварање нових радних 

места и деловати подстицајно на развој руралног бизниса. Истовремено ће се, на тај начин, 

смањити стопа незапослености и миграторних кретања. 

Најновија догађања у домену привредних активност и промењених саобраћајних токова  

изискују потребу становништва насеља за обављањем других делатности и инвестирањем 

значајнијих размера на сопственом земљишту или уступањем земљишта инвеститорима “са 

стране”. Дошло је до већег прометовања земљиштем и инвестирањем у пословно-производне  

капацитете различитих намена и капацитета. То је проузроковало тенденцију претварања 

пољопривредног у грађевинско земљиште. Нове намере морају бити пропраћене 

   

 

укупно 

 

08-01-18 
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инфраструктурним могућностима у постојећем стању и  регулисане урбанистичко-планском 

документацијом. 

 

Просторни развој села и унапређење квалитета живљења у селима базира се на 

вишефункционалном и интегралном развоју и јачању економске снаге пољопривредних 

домаћинстава. Неопходно је њихово укључивање у тржишне услове привређивања. 

То ће се омогућити рационалним и најповољнијим начином коришћења производних ресурса 

пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности. 

Планирани развој сеоских насеља, односно руралних подручја одвијаће се кроз : 

 укључење села у општи развој простора (привредни, културни, социјални), 

 побољшање односа град – село изградњом инфрструктурних система и мреже јавних 

објеката, 

 искористити потенцијал пољопривредног земљишта  и могућности уређења атара 

комплементарним садржајима, 

 рационално коришћење земљишта  унутар граница грађевинског подручја насеља 

усмеравањем градње на просторе са изграђеном инфраструктуром, 

 опремање грађевинских подручја насеља недостајућом инфраструктуром, 

 туристичку понуду села и простора у окружењу. 

Негативне демографске теденције и развој сеоских насеља реализоваће се кроз унапређење 

пољопривредне производње, изградња и модернизација инфраструктурне мреже, развој туризма 

и делатности компатибилних примарној пољопривредној производњи. 

Просторним планом Територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска 

Митровица'', бр.8/2015.) планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом 

израђују за делове сеоских насеља када се прибавља земљиште у јавној намени, односно  

формирање инфраструктурних коридора ( улица ), у овом случају где се проширује саобраћајна 

мрежа насеља. 

Просторним планом дате су стратешке смернце развоја територије Града Сремска Митровица  

па самим тим и развоја сеоских насеља. 

У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење  земљишта за формирање површина  за 

становање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског стамбеног 

блока са пратећим садржајима  је у складу са Планом. Развојем оваквог концепта, у складу са 

заштитом животне средине подстиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја. 

Правилима уређења и правилима грађења на грађевинском земљишту у границама грађевинског 

подручја дати су урбанистички параметри који ће бити обавезни за израду овог Плана. 

Ова правила се  примењују за  насеља у којима се директно примењује Просторни план 

територије Града и за која су урађене шематски прикази уређења насеља, а усмеравајући се за 

насеља за која се условљава разрада плановима генералне регулације. 
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Урбанистички планови ће се радити за сва насељена места, осим за насеља за која су урађени 

шематски прикази уређења насеља, али је могуће радити и урбанистички план по посебним 

потребама за  групу насеља. 

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

Положај обухвата Плана 

Насеље Чалма је удаљено 15km од административног центра Сремске Митровице, на 45о5' северне 

географске ширине и 19о31' источне географске дужине, на просечној надморској висини од 

129mНВ. Најближа насеља у окружењу су Дивош и Лаћарак.  

Мрежом општинских саобраћајница простор обухвата Плана је повезан са општинским и државним 

путевима, а атарским путевима са окружењем. 

 

 

Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Простор обухвата Плана налази се на јужним странама Фрушке горе, на граници између 

фрушкогорског лесног платоа и лесне терасе. Рељеф атара и насеља је  благо изражен. 
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Педолошке карактеристике терена   

Педолошке карактеристике терена простора обухвата Плана су у многоме измењене 

урбанизацијом простора. Највећим делом су сада вештачки створене површине.  

Хидролошке карактеристике 

Простор обухвата Плана припада сливу Кузминске Шидине ( канал) према северу и према југу 

сливу Ободног канала. Подземне воде  у насељу крећу се на 10-20m дубине.  

Климатске карактеристике 

Климатске карактеристике су један од битних фактора садашње и будуће намене простора, у 

смислу  сагледавања биланса подземних вода. Због тога се анализи фактора климе који утичу на 

укупни биланс подземних вода мора приступити са пажњом. Фрушка гора није висока планина 

и као доминантан фактор ове климе појављује се бујан шумски покривач. Њени виши делови 

имају обележја ниже планинске климе, док у осталим деловима влада умерено-континентална 

клима са утицајем континентално-панонске климе са севера. Венац Фрушке горе штити простор 

обухвата Плана  и сва насеља јужно од њега од упада хладних ваздушних маса са севера, због 

чега је овде микроклимат топлији и повољнији за планиране намене и активности у простору. 

Микроклимат је битно измењен у односу на постојећи у току експлоатације у смислу повећања 

максималних температура.  

Клима на простору обухвата Плана  генерално гледано је умерено континентална са 

микроклиматским специфичностима због утицаја планинског подручја и самог била Фрушке 

горе. 

Средња годишња температура ваздуха износи 10,9оC. Најхладнији месец је јануар са средњом 

температуром од -1,4оC, а најтоплији јули са +24,4 оC. Први мраз се јавља од 1-16 новембра, а у 

вишим пределима од 16. новембра до 1. децембра. Ово се објашњава утицајем шумског појаса у 

нижим брдовитим пределима. 

Највише падавина има у пролеће и лето,  а најмање у јесен и зиму. 

Кише падају у облику пљускова у јуну месецу. Просечна количина падавина је 650л/м2 а 

падавине у зони Фрушке Горе достижу и 1200 мм годишње. На кишомерној станици “Иришки 

Венац” забележена највећа средња вишегодишња количина падавина у односу на остале 

кишомерне станице, а износила је 776,04 мм. С обзиром на то да се ова кишомерна станица 

налази на надморској висини 445 м, а да је просечна надморска висина Врдничког басена око 

280 м, а Бешенова око 230 м, може се претпоставити да је на њега у истом периоду излучена 

мања количина падавина. 

Падавине у облику снега су ограничене на период од децембра до половине марта.  
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Облачност, која спречава осунчање и смањује интезитет сунчеве инсолације,  је најмања  у 

августу ( 3,6 десетина покривености неба или 36%) док је највећа облачност у децембру (75%) 

Просечна годишња облачност је 57% што не представља велику вредност. У величину 

облачности улазе и високи, танки и прозирни облаци а и они који нису у зениту и на путу 

сунчевих зрака, те добијене вредности тако треба и посматрати. Ведри дани су заступљени са 

16,3% и има их просечно годишње око 60 дана. Мутни дани, просечна годишња учесталост је 

28,8% или 105 дана. Највећи број дана у години долази на умерену облачност. 

Учесталост дана са маглом која у току дана спречава осунчавање има просечну годишњу 

честину од око 35 дана са најчешћим јављањем у децембру. У вегетационом пероду, односно 

лети заступљеност је око 6 дана. 

Учесталост дана са градом је око 2 дана годишње, са најчешћом појавом у јуну. 

Средње трајање периода са снегом је од 120 до 160 дана годишње са првом појавом снега у 

новембру са задњим снегом у априлу. 

Најчешћи ветрови на овом подручју су источни – кошава у јесен, зиму и пролеће, а у летњем 

периоду преовладају западни и северозападни ветрови. Северац се јавља лети, а јужни ветар у 

пролеће. Поред регионалних ветрова чест је локални ветар "фрушкогорац". Забележена 

повећана влажност ваздуха условљена је близином Дунава, као и планинским рељефом у залеђу.   

Оваква клима је повољна за развој планиране туристичке намене посебно у летњем периоду, али 

и у свим годишњим добима за живот и рад људи. 

Сеизмика 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година у обухвату Плана, према 

подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VI-VII односно VII степен сеизмичког 

интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У ширем подручју утврђен је 

земљотрес јачине VII степени. У односу на структуру и тип објеката, дефинисане су класе 

повредивости, односно очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица 

сматра се да ће се за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан 

земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 

објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према 

Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално предупредиле могуће деформације 

објеката под сеизмичким дејством. 

На терену  листа Нови Сад, коме припада шири простор лежишта „Мутаљ“, у централном делу 

се налази Фрушка Гора, која представља хорст формиран од краја терцијера до касног квартара. 

 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

Конфигурација терена утицала је на формирање просторног концепта насеља. На контакту 

морфолошких целина формирано је насеље које припада  прелазном типу између равничарског и 
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планинског насеља са преовлађујућим елементима равничарског типа. Насеље има релативно 

правилну мрежу улица  у облику крста  који је формиран на укрштају главних улица – Бранка 

Радичевића и улица Победе. 

На том простору формиран је центар насеља са карактеристичним објектима централних садржаја 

(Црква, Школа, Дом културе ). У свим улицама на регулационим линијама изграђени су 

једнопородични стамбени објекти руралног катактера. Стамбени фонд је релативно нов, конфоран 

са свом неопходном инфрасруктуром. 

У центру насеља изграђени су објекти у јавној намени. 

У простору обухвата Плана се  налазе објекти месне заједница са 4 канцеларије са  малом салом и 

архивом око 130m2 , пошта,  школа и амбуланта. Објекат Дома културе је порушен. Постоји и 

објекат продавнице. 

Централно место у обухвату Плана заузима  парковска површина са Спомеником палим борцима и 

жртвама фашистичког терора. Парковско зеленило је релативно старо са просечно добром 

кавлитативном структуром садног материјала.  

У улици Бранка Радичевића изграђен је низ породичних стамбених објеката и започета изградња у 

Занатлијској улици. Карактерисика руралног начина организације простора је : стамбени објекат на 

парцели ''до улице'', затим економско двориште са помоћним објектима и окућница у дубини блока. 

Приступ свим грађевинским парцелама је са улице. Парцеле имају минималну ширину од 15m, а 

укупне површине су веће од 500 m 2 .  

 

НАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ 

Површина 

ha 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 4,0 

ПОВРШИНЕ ЗА МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ 0,07 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 1,0 

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ  1,17 

НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ 0,4 

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА 0,01 
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ЈАВНИ ПУТ 1,0 

УЛИЦА У НАСЕЉУ 0,45 

УКУПНО 8,1 

                                                   Намена површина у постојећем стању 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Саобраћајна мрежа и објекти 

У оквиру обухвата Плана постоји изграђена саобраћајна мрежа са већ дефинисаним 

регулационим појасом улица. Ову мрежу чине улице Победа , Бранка Радичевића, Занатлијска и 

Лединска.  

Приступ предметној локацији Плана је преко постојеће насељске саобраћајне мреже. 

 

Водна инфраструктура 

На предметној локацији у улици Бранка Радичевића и улици Победа, изведена је водоводна 

мрежа АЦ ДН 100мм, у улици Занатлијска изведена је водоводна мрежа ДН 50мм, док у улици 

Лединска не постоји улична водоводна мрежа, тако да је у оквиру предметног блока решено 

водоснабдевање објеката и могућност прикључака објеката на комуналну инфраструктуру. 

У насељеном месту Чалма није изведена фекална канализација, тако да је одвођење отпадних 

вода решено путем индивидуалних септичких јама лоцираних на приватним парцелама. 

Обухват Плана се налази у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у Сремској 

Митровици и Чалми. Ниво подземних вода налази се на 1,50-2,5м испод коте терена. 

 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска мрежа и објекти 

У предметном обухвату Плана постоји ТС 20/0,4kV „Центар“ и ТС 20/0,4 kV „Чалманска“, и 

надземна средњенапонска и нисконапонска мрежа (0,4 kV) чији капацитет је довољан за 

снабдевање постојећих објеката, и власништво су Огранка Електродистибуција Сремска 

Митровица. 
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Гасна инфраструктура 

 

У преметном обухвату  ЈП „СРБИЈАГАС“ има својих објеката и то: 

 Дистрибутивну гасоводну мрежу насеља Чалма од полиетиленских цеви, пречника од 

d40 и d110 за снабдевање потрошача у насељу Чалма, максималног притиска 4bara, 

положену у регулационом појасу улица у насељу Чалма. 

Телекомуникациона мрежа  

Телеком Србија има на предметној локацији изграђену телекомуникациону инфраструктуру коју 

чине оптички каблови од посебне важности за ТК саобраћај и подземни бакарне каблове 

приступне мреже насеља Чалма. 

Евидентирана и заштићена културна добра 

   У обухвату предметног Плана налази се део Просторно културно-историјске целине Центар 

Чалме у статусу евидентиране непокретности - Евиденциони лист бр. 270 од 22.06.2020, 

(Сремске новине бр. 3098 од 15.07.2020.), а коју чине: 

1) Објекат локалне самоуправе на парцели 362/1 КО Чалма у својству непокретности са 

споменичким вредностима и Споменик мештанима Чалме страдалим током Другог 

светског рата на парцели 362/1 КО Чалма у статусу евидентиране непокретности ( ев.лист бр. 

284 од 09.07.2020.)  и део заштићене околине исте Целине која обухвата парцеле 362/1, 363, 

364 и део парцеле 914 наспрам парцеле 362/1 све КО Чалма. 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 1.1.  Планирана намена површина 

Основна планирана намена простора је становање са централним садржајима. Планирано 

породично становање руралног карактера у блоку централних насељских садржаја заузима 4,0ha 

и не мења се у односу на постојеће стање. Планирано је повећање могућности изградње нових 

објеката намењених становању у улици Лединска. Површине са централним садржајима ће се 

повећати од 1,17 ha на 1,52 ha тако да се у улици Бранка Радичевића стварају просторни услови 

за изградњу објеката у јавној намени. Постојеће зелене површине које се уклапају урбанистички 

у простор блока и надопуњују  централне и комерцијалне  садржаје остају непромењене.  

    

НАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ 

Површина 

ha 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 4,0 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0,11 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 1,0 

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ  1,52 

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА 0,01 

ЈАВНИ ПУТ 1,0 

УЛИЦА У НАСЕЉУ 0,45 

УКУПНО 8,1 

                                                   Планирана намена површина 
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Могуће компатибилне делатности централној зони насеља су : 

 услуге у функцији становања   

 угоститељство,  

 спорт и рекреација,  

 администрација,  

 здравство,  

 трговина,  

 отворене зелене површине –парк. 

 

На простору обухвата Плана примениће се све техничко-технолошке мере у смислу заштите 

свих природних ресурса. 

Уређењем зелених површина парка и уличних коридора поред заштитне улоге имаће и естетску 

улогу уз истовремено уклапање у околни предео-пејсаж до потпуне рекултивације и обнове 

нарушеног простора. 

 1.2. Подела простора на урбанистичке целине, зоне и блокове 

Простор обувата Плана ( 24,0ha) представљаће једну урбанистичку целину. 

У оквиру те целине, опредељено је пет  урбанистичких  зона: 

1. ЗОНА А- зелене површине...............................................    површине    1,01ha  

2. ЗОНА Б -  породично становање...................................     површине    4,0 ha  

3. ЗОНА Ц-  централни садржаји........................................... површине    1,52ha  

4. ЗОНА Д -  комерцијалне делатности............................      површине    0,12ha  

5. ЗОНА Е -  саобраћајне површине.................................      површине    1,45ha  

 

У Планом обухваћеном простору, у зонама А и Ц ,  према намени површина и планираној 

организацији простора, формирано је 5 функционалних целина- БЛОКОВА. 

Урбанистичка зона А–  зелене површине 

Урбанистикчу зону „А“ чине парковске површине, блок „А1“- централни парк насеља Чалма и 

блок „А2“, мањи парк. На овим, делимично уређеним површинама, могуће је хортикултурно и 

партерно уређење  простора за одмор или игру деце. У овом простору формирати зелени ''кутак'' 

у који се постваља урбани мобилијар и реквизити за игру деце, рекреацију одраских и слично.За 

комплентну реконструкцију и преуређење ових простора, које захтева додатну инфраструктурну 

опремљеност  предвиђена је израда Урбанистичког пројекта. 

У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је Планом 

предвиђено. 
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Урбанистичка зона Б–  породично становање 

Постојећи објекти породичног становања руралног карактера, на сопственој парцели, 

спратности до П+1+Пк, са пратећим помоћним објектима, типичним за сеоска домаћинства. 

Предња  грађевинска линија је на  регулационој  линији, која дели приватна дворишта од јавне 

површине улице. За сваку нову градњу, задржавају се предња грађевинска линија на регулацији 

и спратност до П+1+Пк. Планирано је повећање могућности изградње нових објеката 

намењених становању у улици Лединска. Предња грађевинска линија на овој страни улице, 

увлачи се цца 7,2м од регулационе линије. 

Урбанистичка зона Ц–  централни садржаји 

У оквиру ове зоне издвајају се 3 блока: 

Блок „Ц1“- локална самоуправа и култура. Постојећи објекат локалне самоуправе има својство 

непокретности са споменичким вредностима, те се  спољни изглед објекта усклађује са 

конзерваторским условима. Могућа је изградња новог објекта или доградња постојећег, који ће 

бити такође у јавној функцији, за потребе садржаја из области културе. Нови објекат је по свим 

параметрима потребно ускладити са постојећим, па ја за овај блок обавезна израда 

Урбанистичког пројекта архитектонске разраде локације. 

 Блок „Ц2“- образовање. У овом блоку налази се објекат основног образовања, са школским 

двориштем и спортским теренима. У комплексу школе могуће је партерно преуређење и 

озелењавање, као и реконструкција и санација постојећег објекта, а за сваку доградњу и 

евентуалну нову изградњу, неопходна је израда Урбанистичког пројекта.  

Блок „Ц3“- здравсвена заштита. Постојећи објекат амбуланте са могућношћу проширења 

садржаја у функцији здравства, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта архитектонске 

разраде. Могућа препалцелација парцела бр. 346 и 347, односно спајање у једну. 

Урбанистичка зона Д–  комерцијалне делатности 

Зона планирана за изградњу објеката и уређење површина за комерцијалне и услужне 

делатности, тј. објекте у функцији трговине за снабдевање локалног становништва 

прехрамбеним производима и сл.(маркети, самоуслуге,итд.) 

Урбанистичка зона Е –  саобраћајне површине 

Површине регулационог појаса саобраћајница дефинисан је регулационим линијама, односно 

уличним коридорима. У овом простору планира се изградња саобраћајне и све остале 

инфраструктуре као и уређење јавних зелених површина ( дрвореди ). 
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Објекти чија је изградња забрањена- врста и намена 

Објекти чија изградња је забрањена у урбанистичким зонама, односно блоковима, су објекти за 

које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у 

прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне 

средине на Студију процене утицаја на животну средину. 

У свим урбанистичким зонама у обухвату Плана  забрањена је изградња објеката за производњу 

и остали пословни садржаји који нису компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за 

складиштење отпадака, објекти у којима се у технолошком процесу врши испуштање и 

просипање материја које су по свом саставу опасне и штетне за подземне и површинске воде, 

објекти у којима се производи бука, штетне еманације и вибрације, а које нису у границама 

дозвољених вредности за стамбено окружење и слично. 

У урбанистичким зонама породичног становања, могуће је поред основне намене као додатну 

намену градити и објекте мале привреде и производног занатства уз услов да је делатност 

компатибилна стамбеном окружењу, односно да не загађује стамбену околину штетним 

еманацијама, саобраћајним и паркинг потребама за простором јавне намене, буком и сл.         

У регулационим појасевима постојећих и планираних јавних простора у функцији саобраћаја 

забрањена је изградња објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и путне 

привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре. 

 

1.3. Површине јавне намене 

Укупна површина обухвата плана је 8,1ха.  Површине јавне намене су следеће парцеле: 

362/1, 362/2, 917, 914, 379, 746, 346, 347 и 350 

Укупно 4,0ха, што чини 49,4% обухвата плана. 

 

1.4. Инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Општа правила 

Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница.  Предвиђено је дограђивање, 

проширење и реконструкција постојећих саобраћајних површина у целој ширини планиране 

регулације, са циљем формирања геометријских профила који испуњавају савремене стандарде 

и прописе везане за саобраћајну инфраструктуру.  
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Према члану 37 Закона о јавним путевима, ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако 

да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

За све предвиђене интервенције (саобраћајни прикључак..) и инсталације које се воде кроз 

земљишни појас (парцелу пута) локалног пута, потребно се обратити управљачу пута, за 

прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације за изградњу и постављање 

истих у складу са важећом законском регулативом. 

Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно 

непосредни приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријуме за проходност 

меродавног возила сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 

пожара („СЛ. Лист СРЈ“ бр. 8/95). 

Кота терена, односно кота колско-пешачког прилаза на грађевинској парцели не сме бити нижа 

од коте терена 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. 

Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске линије није дозвољена. 

Денивелација се усклађује унутар објекта. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према суседној парцели. 

Насипање терена на суседној парцели не сме угрозити објекте на суседним парцелама. 

При пројектовању је обавезна примена одредби из Правилника о техничким стандардима 

приступачности /“Сл.гласник“бр. 19/2012) 

 

 

Посебна правила за  реконструкцију саобраћајних површина 

Коловоз за кретање возила 

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 м, изузетно 2,4 м ;примењује се ВР ≤ 40 

км/час. Ширину коловоза за кретање возила у  реконструисаним улицама димензионисати  на 

ширину од 6,0 м, минимално на 5.5м. 

Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од минимум 6,0 

тона. 

Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом. 
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Пешачке саобраћајне површине  

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.   

• Ширина пешачких стаза за планиране саобраћајнице је минимум 1,5 m за саобраћајни 

профил (изузетно 0,8 m за једносмерни саобраћај), односно 2,0 m за слободни профил(изузетно 

1,2 m за једносмерни саобраћај),. 

• Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка 

осовини саобраћајнице. 

• Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима: 

а) максимално +12cm  

- на месту контакта са  коловозом намењеном за кретање возила 

 - на месту контакта са подужним паркингом 

б) максимално +10cm   

- на месту контакта са управним и косим паркинзима. 

 При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 

22/2015). 

 

Нивелациони план јавних површина 

Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему отворене или 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 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 

22/2015). 
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Водоводна инфраструктура 

Постојећа водоводна мрежа је старости веће од 40 година, изведена од азбестцементних цеви, 

тако да је неопходна реконструкција и замена цевовода приликом планиране реконструкције 

централног блока насеља Чалма (саобраћајног путног појаса на јавној површини). 

У насељеном месту Чалма не постоји изграђена фекална канализација.  

Реконструкцију водоводне и евентуалну изградњу канализационе мреже изводити у свему према 

Закону о планирању и изградњи, у складу са постојећом изведеном мрежом и расположивим 

простором. 

Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ предвидети њихово 

упуштање у атмосферску канализацију према условима Градске управе за опште и заједничке 

послове Сремска Митровица. 

 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетски систем 

Огранак Електродистрибуције Сремска Митровица задржава у даљој употреби све постојеће 

трасе и коридоре своје електроенергетске инфраструктуре у простору обухвата Плана. 

Изградња нових ЕЕО 20кV и 0,4 кV планира се у складу са захтевима будућих корисника 

система. 

Развојним плановима Огранка Електродистрибуције Сремска Митровица, на средњем напону је 

предвиђена изградња објеката за 20 кV напонски ниво. Објекти се граде као подземни 

(кабловски водови 20 кV). Оријентациона дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1,0 

метара, у односу на површину тла. 

Предвиђена је градња трансформаторских станица искључиво за 20/0,4 кV напонску 

трансформацију. Трансформаторске станице се граде као монтажно бетонске (МБТС) и стубне 

(СТС). Могућа је изградња и такозваних зиданих трансформаторских станица (ЗТС) и то 

искључиво за индустријске потрошаче. Површина потребна за изградњу МБТС  (са уземљењем) 

је од 35м2 до 45м2. Оптимална удаљеност МБТС од других објеката би требало да је најмање 3м 

(ова удаљеност ни у ком случају не сме износити мање од 1м). 

Нисконапонска ел. мрежа се гради као надземна и као подземна (кабловска).Оријентациона 

дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1,0м, у односу на површину тла. 

У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. Гласник РС“ бр. 40/2021) у заштитном појасу 

испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, изводити друге 

радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са планским 
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актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним закином или 

техничким нормативима и другим прописима. 

Власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске 

радове у тони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске 

дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта. 

Ширине заштитног појаса за надземне и подземне електроенергетске водове дате су у условима  

Елекродистрибуције Србија, бр. 24608004-07.06-77697/2-22 и саставни су део овог Плана.  

 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

Телеком Србија на предметној локацији има изграђену телекомуникациону инфраструктуру. 

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је у срадњи са надлежном службом 

„Телеком Србија“ извршити трасирање и обележавање трасе постојећих каблова, како би се 

дефинисали тачан положај и дубина телекомуникационих каблова, да бе се затим одредио начин 

заштите постојећих телекомуникационих каблова уколико су угрожени. 

У случају могућег угрожавања, потребно је предвидети заштиту и евентуално измештање каблова, 

на терет инвеститора/извођача. Приликом избора извођача и заштите постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за 

такву врсту радова и да се налази на листи квалификованих извођача радова „Телекома Србија“. 

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на 

основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати 

телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју обухвата плана без обзира на ранг 

пута. 

Потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз постојеће 

саобраћајнице) како би се омогућило прикључење објеката на постојећу мрежу Телекома. 

Предвидети полагање цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова, од објеката ка 

уличном коридору- јавној површини. 

На предметном подручју не постоје РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности 

„Телеком Србија“. 

На предметном подручју за сада нема активних и планираних базних станица Телекома Србија- 

систем за мобилну телефонију. 

Потербно је предвидети могућност постављања базних станица на објектима. Како базне 

станице често нису уз рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом 

оптичких приводних каблова до њихових локација. 
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Садњу високог растиња планирати на удаљености од телекомуникационе трасе најмање 2 метра. 

Начин и услови повезивања будућих објеката на телекомуникациону мрежу биће дефинисани 

накнадно и за сваки објекат посебно. 

У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих каблова, као и у циљу дефинисања 

услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је , пре почетка израде 

пројектне фокументације за изградњу и било каквих радова на предметном подручју, прибавити 

услове-сагласност „Телеком Србија“. 

 

Гасна инфраструктура 

За дистрибутивне гасоводе поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар“ Правилник 

је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. год., а ступио је на снагу 

22.10.2015.год. 

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и 

непокретне објекте, осим других линијских инфраструктурних објеката. 

Све евентуалне радове и заштиту гасовода вршити према условима „Србијагас“, бр. 0601/2984 

од 20.04.2022. год, који су саставни део овог плана. 

 

Комунална инфраструктура 

 

Основни предуслови за несметано прикуплљање и изношење комуналног отпада из објеката 

унутар обухвата ПДР-а су: 

 Простор за одлагање комуналног отпада се прилагођава контејнерима запремине 1,1м3 

или кантама од 120лит. Предвиђена места морају бити у нивоу коловоза или са обореном 

ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера или канти и лакше манипулације 

истим; 

 Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну ширину 

3,6м, висину пролаза 4,0м и носивост коловоза већу од максималне носивости 

специјалних возила – смећара, чија је просечна бруто тежина 26 тона. 
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1.5. Зелене површине 

 

У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане као заштитне и естетске површине јавног 

коришћења, парковске површине и улично зеленило. 

Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од 

прашине и гасова, стварање слободних простора за задовољење дела укупних потреба 

становништва за зеленим површинама. 

 

  

 

Уређене зелене површине  

 

У оквиру Плана предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од компактних 

засада листопадне и четинарске вегетације. Потребно је створити спратну конструкцију са 

прелазом од травног покривача ка шибљу, а затим ка дрвећу са густим крунама. Заштитно 

зеленило поставити управно на правац доминантних ветрова. Избор врста за заштитно зеленило 

је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је бирати 

дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене услове. 

  

Унутар обухвата је потребно формирати ''зелене блокове'' од аутохтоних врста. При овоме 

користити минимално 70% аутохтоних врста дрвећа. Током озелењавања не треба користити 

инвазивне врсте. 

Избор биљних врста одредити према геолошким и педолошким карактеристикама терена, 

климатским условима, карактеру и концентрацији штетних материја, њиховим еколошким, 

функционалним и декоративним својствима. 

На свим слободним површинама формира се травњак отпоран на гажење. 

 

Улично зеленило 

Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове од 

колског саобраћаја, створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и повећају 

естетске квалитете пејсажа.  

Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене 

траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од 

избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте 

креће се од 5-15 m. 

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за 

кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и 

повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. 
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При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима 

врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима 

(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове). 

При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама 

Закона о јавним путевима. 

 

Општа правила уређења за зелене површине 

1. озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина; 

2. дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од инсталација и то од: водовода, 

канализације и гасовода 1,5 m, електрокаблова 2,5 m, ТТ и КДС мрежа 1,0 m; 

3. избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте; 

4. учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%), а 

примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним 

зеленим површинама, од укупног минималног процента грађевинске парцеле под 

зеленим површинама; 

5. не планирати садњу инвазивних врста: циганско перо (Asclepis syriaca), јасенолики јавор 

(Acer negundo), кисело дрво (Alianthus glandulosa ), багремац (Amorpha fruticosa), западни 

копривић (Celtis occidentlis), дафина (Elegnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 

(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledithia triachantos), жива ограда (lycium halinifolium), 

петолисни бршљен (Parthenocisus inserta), касна смреза (Prunus serotina), јапанска фалопа 

(Reynoria syn.Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus 

pumila). 

6. за све зелене површине, уличне дрвореде и мирујући саобраћај бирати биљне врсте чији 

омотач плодова не изазива проклизавање  (Дивљи кестен -Aesculus hippocastanum ) врсте 

чији плодови  не  оштећују аутомобиле (врсте из рода Prunus: Црвенолисна шљива - 

Prunus cerasifera; Црвенолисна трешња – Prunus x cistena), као и врсте чији коренов 

систем не подиже асфалт и стазе (Липа-Tili sp., Бела топола- Populus alba) планиране 

зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу разноврсност 

врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације заштитних појасева; 
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1.6. Заштита непокретних културних добара 

Општи услови заштите 

- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 

њеној заштићеној околини обавезно очување постојеће уличне матрице и карактеристика 

просторне организације, очување евидентираних визура непокретности са споменичким 

вредностима  као реперних објеката, 

-  у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 

њеној заштићеној околини забрањено је извођење свих радова који могу угрозити споменичка 

својства и статичку стабилност објеката у статусу непокретности са споменичким вредностима; 

- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 

њеној зашићеној околини забрањено депоновање запаљивих и штетних материја у објектима у 

статусу непокретности са споменичким вредностима; 

- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 

њеној зашићеној околини обавезно прибављање посебних услова заштите за све врсте радова на 

непокретностима са споменичким вредностима, као и за изградњу и извођење било какавих 

инфраструктурних радова у предметном делу њене заштићене околине; 

- у предметном делу наведене Целине и њене заштићене околине све инфраструктурне водове и 

прикључке изводити искључиво у складу са важећим грађевинским нормама и правилима за 

извођење ове групе радова, коришћењем искључиво атестираних материјала и поступака, на 

минималној удаљености  од 1 м од наведних добара, све земљане радове у овим зонама 

изводити искључиво ручно, ручним алатима и поступцима, без коришћења било какаве 

механизације и поступака за копање и набијање насипа који користе вибрације;  

За  непокретност са споменичким вредностиам под називом Објекат локалне самоуправе на 

парцели  362/1 КО Чалма применити следеће услове: 

-очување карактеристичних елемената архитектуре, вертикалног габарита, конструктивних и 

декоративних елемената екстеријера и ентеријера, карактеристичне материјализације и 

мобилијара; 

- дозвољена је конзервација, рестаурација, санација, адаптација, реконструкција и обнова 

архитектуре, конструкције, декорације ентеријера и екстеријера и мобилијара, у целини или у 

деловима, без нарушавања споменичких својстава, уз поштовање валоризације, основних 

конзерватосрких принципа реверзибилности поступака, уз минималну употребу савремених 

материјала и поступака; 

-дозвољена је изградња дворишних анекса, промена намене делова или целине, без промене 

висинске регулације, односно у висни вертикаланог габарита предметног објекта са 

споменичким вредностима по посебним условима заштите; 

-за све интервенције на предметном објекту обавезно је прибаљање појединачних услова 

заштите; 

За предметни део евидентитане непокретности Просторно културно-историјску целину Центар 

Чалме применити следеће услове: 

- у зони просторно културно-историјске целине обавезно је очување амбијенталних вредности, 

хоризонталне и вертикалне регулације, положаја објеката на парцели, односа грађевинске и 

регулационе линије, типа изградње; 
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- обавезно је очување карактеристичних елемената архитектуре објеката са споменичким 

вредностима који чине целину, њиховог вертикaлног габарита, конструктивних и декоративних 

елемената њиховог екстеријера, њихове карактеристичне материјализације;  

- забрањује се извођење радова који могу угрозити статичку стабилност свих објекта у 

предметном делу  просторно културно-историјске целине и радова који могу угрозити 

споменичка својства објеката у статусу непокретности са споменичким вредностима; 

- за објекте који се налазе у зони просторно културно-историјске целине, а нису њен саставни 

део (нису непокретна културна добра или објекти са споменичким вредностима), дозвољена је 

замена, уклањање или доградња по посебним условима заштите; 

За предметни део заштићене околине евидентиране непокретности Просторно културно-

историјска целина Центар Чалме применити следеће услове: 

- обавезно очување амбијенталних карактеристика, основне диспозиције садржаја у смислу 

односа и положаја зеленила и објеката,  постојеће уличне матрице и регулације; 

- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно уређење и опремање без угрожавања 

споменичких својстава евидентиране непокретности по посебним условима заштите; 

- дозвољава се инфраструктурно опремање простора без нарушавања споменичких вредности по 

посебним условима заштите; 

- дозвољава се изградња, замена или уклањање постојећих објеката без споменичких вредности 

и изградња нових објекта, без угрожавања амбијенталних вредности заштићене околине, без 

угрожавања споменичких вредности евидентиране непокретности, без промене постојеће 

висинске регулације у простору заштићене околине. 

 

-АРХЕОЛОГИЈА: 

- За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите: 

- Oбавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења 

земљаних радова на изградњи објеката и потребне инфраструктуре; 

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 

oбавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да 

се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у 

складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације; 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување 

пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 

- Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици. 

 

- МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА: 

- Увидом у документацију утврђено је да се на простору обухвата Плана налази слећи објекат 

под заштитом: 1.Споменик мештанима Чалме страдалим током Другог светског рата, у парку 

дуж улице Победа на кат.парцели бр. 362/1 К.О. Чалма (Евиденциони лист бр. 284), који ужива

заштиту као евидентирано добро и као ратни меморијал;  
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-На парцелама у обухвату Плана налази се и следећа непокретност која

уживају заштиту као ратни меморијал: 1. Спомен плоча посвећена палим

борцима и жртвама фашистичког терора, на згради Поште, улица Победа бр

18 , кат. парцела бр. 363 КО Чалма;  

-За горе наведена добра издају се следећи услови: 

- Забрањује се уклањање и дислокација објекта или обележја под заштитом осим у посебним 

случајевима уз обавезно добијање одобрења и појединачних услова надлежне службе заштите; 

- Забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) на евидентирана добра и ратне 

меморијале под заштитом као и било каква друга измена истих без добијања одобрења и 

појединачних услова надлежне службе заштите; 

- Забрањени су радова који могу угрозити статичку стабилност наведених евидентираних 

добарапод заштитом и ратних меморијала; све радове који могу угрозити њихову

стабилност обавезно је изводити пажљиво и употребом ручних алата; 

- Нове грађевине и објекти  на кат. парцели 362/1 КО Чалма морају бити на раздаљини од 

минимум 25 метра од евидентираног добра: Споменик мештанима Чалме страдалим током 

Другог светског рата, које се налази на истој парцели ; простор испред добра мора остати јаван и 

бити доступан, у његовој непосредној близини - 5 м, не сме се постављати урбани мобилијар 

(клупе, стајалиште за бициклове, канта, итд.); 

- Нове грађевине и објекти  на кат. парцели 362/1 КО Чалма морају бити на раздаљини од 

минимум три метра од зида зграде Поште на ком се налази Спомен плоча посвећена палим

борцима и жртвама фашистичког терора, кат. пацела 363 КО Чалма; простор испред плоче мора 

остати јаван и бити доступан, на њега се не сме постављати урбани мобилијар (клупе, 

стајалиште за бициклове, канта, итд.); 

- забрањује се складиштење отпадних и штетних материја у непосредној близини наведених 

евидентираних добара и ратних меморијала под заштитом; 

-дозвољава се обнова, санација, конзервација и рестаурација, која неће угрозити споменичка 

својства и постојеће карактеристичне конструктивне и декоративне елементе евидентираних 

добара и ратних меморијала под заштитом; сви радови морају бити обављени према 

појединачним условима надлежне службе заштите; 

- дозвољава се инфраструктурно, урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и 

одржавање припадајућих парцела које неће угрозити споменичка својства евидентираних добара 

и ратних меморијала под заштитом; сви радови морају бити обављени према појединачним 

условима надлежне службе заштите; 

 

 

1.7. Услови и мере заштите животне средине 

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. Емисија загађивача на обухваћеном 

простору је минимална и ублажава се предвиђеним техничким интервенцијама као и 

планираним зеленилом у уличним коридорима. 
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У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату плана 

неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта. 

У контексту 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. 

 

Загађење ваздуха издувним гасовима, загађење буком и загађење тла и подземних вода решено 

је техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса улице и пројектовање 

саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са прописима и стандардима. 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. 

У контексту заштите земљишта, комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће контејнере, а 

потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне 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. 

 

1.8. Услови и мере заштите од елементарних непогода, несрећа и ратних 

дејстава 

Заштита од земљотреса 

На подручју обухвата Плана 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. 

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, 
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ширина саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на 

стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења. 

Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не дефинише посебне услове у 

погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања и изградње објеката са свим 

припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применти мере заштите од 

пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима 

којима је уређена област заштите од пожара. 

За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих се издаје 

решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од пожара сходно чл. 54 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 

35/2015 и 114/2015) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016). 

Заштита од удара грома 

Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а састоји се од једног 

или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996), 

односно одговарајућим стандардима за громобранске инсталације. Примена техничких прописа 

знатно смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат.Инсталација 

заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације. 

Спољашња громобранска инсталација 

Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални елементи 

кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења. 

Унутрашња громобранска инсталација 

Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији. Обавезно 

је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно дејство директних атмосферских 

пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња громобранска 

инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја електромагнетних 

поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и варничних прескока 

између неповезаних металних маса унутар објеката.  

Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити одабрани у 

зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996. 
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Заштита од пренапона 

При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију која је 

постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним случајевима се могу појавити 

индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају осетљиву опрему, 

компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја 

електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по водовима који повезују 

две структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и струјни таласи кратког 

споја (транзитни таласи).  

Пренепонски таласи јављају се услед: директног удара грома у надземне водове; утицаја 

магнетног поља на водове; директног удара грома; расподелом потенцијала око места удара 

грома; утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему. 

Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у односу на 

индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у рачунарима, као и 

штете због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани пренапони и сви 

транспортовани пренапонски таласи и таласи струја кратког споја представљају примарну 

претњу изолацији нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме, инсталације и опреме 

малог напона као и осетљиве електронске опреме за управљање и комуникацију. Ови пренапони 

у објекте могу "допутовати" електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и 

индукцијом због директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у 

суседству. Ради тога је законодавац и цео технички развијени свет, заштиту скупоцених и 

незамењивих инсталација и опреме од продора пренапона у њих, решио на одговарајући начин: 

постављањем довољног броја и одговарајућих врста одводника пренапона на улазе инсталације. 

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 

стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара. 

1.9. Мере енергетске ефикасности 

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. 



ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ''УРБАНИЗАМ'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПДР ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА, К.О. ЧАЛМА

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 даљинских 

или централизованих система грејања и хлађења. 

 

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); 

 

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. 
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1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим 

лицима  

 

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, као и при пројектовању објеката за јавно коришћење извести у складу са 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 

се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 

(„Службени гласник РС“, бр. 22/2015).  

 

При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено формирање 

вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То подразумева изградњу пешачких 

површина са континуалним попречним и подужним падовима, без нагле промене висине, при 

чему су нагиби ограничени са следећим максималним вредностима:  

 подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким 

површинама не могу бити већи од 5%, изузетно 8,3% за кратка растојања, 

 највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања пешака износи 

2%. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1.Општа правила грађења 

Просторним планом дате су стратешке смернице развоја територије Града Сремска Митровица  

па самим тим и развоја сеoских насеља. 

У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење  земљишта за формирање површина  за 

становање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског стамбеног 

блока са пратећим садржајима  је у складу са планом. Развојем оваквог концепта, у складу са 

заштитом животне средине потиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја. 

Правилима уређења и правилима грађења на гређевинском земљишту у границама грађевинског 

подручја дати су усмеравајући урбанистички параметри. 

Ова правила се  примењују за  насеља у којима се директно примењује Просторни план 

територије Града и за која су урађене шематски прикази уређења насеља,а усмеравајући су 

занасеља за која се условљава разрада плановима генералне регулације. 

Урбанистички планови ће се радити за сва насељена места, осим за насеља која су урађене 

шематски прикази уређења насеља, али је могуће радити и урбанистички план по посебним 

потребама за  групу насеља. 

 

Планирани урбанистички параметри  

Грађевинска парцела 

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена 

регулационом линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама и 

преломним тачкама одређеним геодетским елементима. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу 

објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима. 

Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом или делити парцелацијом до 

минимума утврђеног овим правилима, а у складу са планираним наменама утврђеним 

Просторним планом и правилима градње. 

На предлог заинтересованих лица и уз сагласност власника (корисника) земљишта врши се 

исправка граница суседних парцела у складу са законом и у складу са овим правилима. 

При формирању грађевинских парцела, парцелацијом или препарцелацијом, максимално 

уважавати постојеће катастарске парцеле. 
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Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

- као слободностојећи – објект не додирује ни једну линију грађевинске парцеле, 

минимална површина парцеле 300m2, 

- у непрекинутом низу – објект на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 

парцеле, 

минимална површина парцеле 150m2, 

минимална ширина парцеле 5m,са обавезним ајнфортом (колско пешачким пролазом) 

ширине и висине одређенепротивпожарниусловима ( минимална ширина 2,50m, минимална 

висина 3,00m), 

Објекти породичног становања су објекти намењени за становање или за становање са 

пословањем или делатностима, а од којих је најмање једна јединица стамбена. 

Најмања грађевинска парцела за изградњу индивидуалног стамбеног објекта утврђује се према 

следећој табели: 

 

 

Табела 33. :  Минималне површине и ширине парцела 

Врста објекта Мин. површина парцеле 

m2 

Мин. ширина парцеле 

m 

слободностојећи објекти 300 10(15) 

 објекти непрекинутом низу Сваки по 150 5 

 

 

 

Помоћни објекти за које се не издаје одобрење за изградњу али се врши пријава градње уз 

приложену скицу су објекти за које важе следеће карактеристике : 

- нето корисне површине до 10m2, 

- унутрашње светле висине до 2,20m, 

- без бетонске таванице. 
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Растојања 

У зони у којој постоје изграђени објекти, као и за објекат који има индиректну везу са јавним 

путем преко приватног пролаза растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 

објеката. 

Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском линијом, односно 

предњом фасадом на грађевинску линију . 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог слободностојећег објекта од 

границе са суседном парцелом је:  

- 0,60m на делу бочног дворишта према ближем суседу; и 

- 2.5м са друге бочне старне. 

 

Нови објекти 

Нови објект се може градити без растојања до границе суседне парцеле, односно као објекат у 

низу, уколико је објект на суседној парцели изграђен до границе грађевинске парцеле. 

Нови објекат се може градити на растојању мањем од 2,50m или без растојања до границе 

суседне парцеле, односно као објекат у низу, уз претходно прибављену сагласност власника, 

односно, корисника суседне парцеле.  

Ове одредбе се не односе на помоћне објекте, уколико нису угрожени противпожарни услови. 

Доградња постојећег објекта може се такође вршити до суседа без растојања до границе суседне 

парцеле уз претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле и уз 

обезбеђење противпожарних услова. 

Минимална међусобна удаљеност суседних слободностојећих објеката једнопородичног 

становања је 3,10m. 

Минимална међусобна удаљеност суседних слободностојећег и последњег објекта у низу је 

3,10m за објекте једнопородичног становања. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију само у случају када 

најмања ширина тротоара износи 3,00m (рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,30m, по целој висини; 

 конзолне рекламе и перде - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
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Грађевински елементи на нивоу спрата и виших спратова 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице  и сл.) на нивоу 

првог спрата и виших спратова могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 

габарита објекта у приземљу до хоризонталне пројекције испада), и то: 

- 1,20m на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије; 

- 0,60m на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање објекта од границе парцеле 

минимум 2,50m; 

- 1,50m на делу објекта према задњем дворишту ако је растојање од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле најмање 5,00m; и 

 

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже - могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада), и то: 

- стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а 

испод те дубине - 0,50m; 

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,0m. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи грађевинску линију до граница парцеле уз претходно 

прибављену сагласност суседа. Није дозвољено да прелазе регулациону линију ка јавној 

површини. 

 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 

линија мин 3,00m увучена у односу на регулациону линију, ако савлађују висину до 0,90m и ако 

улазе у габарит објекта . 

Ако се степенице постављају на бочни или задњи део објекта не смеју ометати пролаз и друге 

функције дворишта. 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта, и то: 

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 

или приступног пута; 

- кота приземља може бити највише 1,2m виша од нулте. 
 

Спољни изглед објекта који представља културну вредност или се налази у зони заштите, 

усклађује се са конзерваторским условима. 
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Могу се градити коси, лучни и мансардни кровови,а и изградња равних кровова уколико је 

неопходно и подразумевајући озбиљан приступ како пројектовању и извођењу тако и 

одржавању истих. 

Максимални дозвољени нагиб кровних равни косих кровова је 45 степени (по традицији 

војвођанских кућа), односно до 80 степени за манасардне завршетке.  

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 2,00m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција неискоришћеног 

поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни простор. 

За осветљење новог корисног простора у таванима или поткровљима по правилу користити 

прозоре постављене у равни крова. 

Простор у поткровљу може се користити као једна етажа. 

 

Ограђивање грађевинских парцела 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном (лаком провидном) оградом или 

зеленом живом оградом до висине од 1,4m (рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута). 

Максимална висина зиданог парапета транспарентне ограде је до 0,4m. Парцеле, чија је кота 

нивелете виша од 0,9м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 

1,4m која се може постављати на подзид . 

Ка регулацији се поставља транспарентна ограда, тако да ограда, стубови ограде и капије буду 

на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати 

ван регулационе линије. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом која се поставља према катастарском 

плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Ограде између суседних грађевинских парцела могу бити пуне зидане до висине 2,00m, уз 

сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,9m од коте тротоара, односно јавног пута, због 

прегледности раскрснице.  
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2.2.  Посебна правила грађења по урбанистичким зонама 

 

Урбанистичка зона „Д“, дефинисана овим планом као зона за комерцијалне садржаје (услуге, 

угоститељство, али првенствено трговину) због своје специфичности захтева додатна посебна 

правила за изградњу објеката. 

Ова зона састоји се од две парцеле које су у приватном власништву,  окружене са свих страна 

јавном (парковском површином). 

Површина парцеле бр. 363 је 397м2, са формираним објектом спратности П+0 у функцији 

трговине, чија је предња грађевинска линија постављена на регулационој линији. Затечена 

ситуација је таква, да објекат нема услова за реализовање паркирања на сопственој парцели, 

нити формирања зелених површина. У овом случају дозвољена је реконструкција и санација 

постојећег објекта у оквиру постојећих габарита, а евентуална нова градња, мора поштовати 

грађевинске линије задате овим планом. Предња грађевинска линија остаје на регулационој 

линији према парку, док је од регулационог појаса улице увучена 13,5м.Бочне грађевинске 

линије одмакнуте су од границе суседне парцеле бр. 364 , 4,0m, а од границе (на северној 

страни), од парцеле бр. 362/1 4,0m, док је задња грађевинск алинија на регулационој линији 

према парку. 

Површина пацеле бр.364 је 683м2. Парцела није изграђена, али је комунално опремљена 

следећом инфраструктуром: водовод, саобраћани прикључак и НН мрежа. За будућу градњу 

придржавати се грађевинских линија задатих овим планом. Предња и задња грађевинска линија 

су на регулационој линији. Бочна грађевинска линија, на северној страни парцеле, одмакнута је 

од постојећег објекта на парцели бр. 363 цца 7,2м, а од границе са парцелом 363, 3,2m . Бочна 

грађевинска линија са јужне стране одмакнута је од границе са парцелом 362/1 (регулациона 

линија) цца11м. За планирани објекат паркирање решити делом на сопственој парцели, а делом 

на јавној повшини, имајући у виду да је објекат у јавној функцији. 

Планирана намена објеката на обе ове парцеле је трговина. Дозвољена максимална спратност 

објеката је П+1. 

Архитектонско-естетско решење објеката  мора бити пројектовано за конкретну намену и 

примерено непосредном сеоском стамбеном окружењу, савременом начину живота и захтевима које 

поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и квалитетних 

материјала. 

 

 

 

 



ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ''УРБАНИЗАМ'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПДР ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА, К.О. ЧАЛМА

2.3. Услови прикључења објеката на комуналну инфраструктуру  

Предметни ПДР подразумева реализацију планираних урбаних елемената које подразумевају 

целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.  

У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 

подразумевају могућност  прикључак на комуналне инфраструктурне системе за нове 

потрошаче.  Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за изградњу потребно је да су 

испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу 

(струја, вода, канализација...). 

 

Услови прикључења објеката на водоводну мрежу  

На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и 

отпадних вода, изашлих у „Сл. листу града Сремска Митровица“ бр.9/2005, 9/2011, 13/2009 и 

5/2014 потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну канализацију у ЈКП 

„Водоводу“, на основу којег се издају Услови за рaскопавање јавних површина у Градској управи  

за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица и Решење о прикључењу објеката које 

се издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено комуналне послове Града Сремска 

Митровица. Прикључење на комуналну инфраструктуру (водоводну и канализациону мрежу) 

изводи се на основу наведене техничке документације, Грађевинске дозволе издате у Градској 

управи Сремска Митровица, односно власничког листа са уписаним објектом и обострано 

потписаног уговора о прикључењу објекта ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. За потребе 

прикључења на комунлну мрежу неопходно је унутар парцеле на макс. 1,0 m од регулационе 

линије изградити шахт за мрежу, а у зависности од карактеристика мерача протока. Локација 

шахта са мерачем протока мора бити на приступачном месту, поред улазне капије, унутар 

парцеле доступна контроли овлашћених радника ЈКП „Водовод“ – а. 

Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је у искључивој 

надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње водоводне и канализационе 

инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП Водовод. 

 

Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу   

Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску мрежу морају се 

прибавити од надлежног предузећа. 

    

Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу   

Прикључење планираних објеката на ТК мрежу ће се изводити парцијално, односно за сваки 

објекат појединачно и зависиће од степена изграђености планираних објеката, као и врсте услуге 

која се захтева. Из ових разлога инвеститори планираних објеката су у обавези да се писменим 
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путем обрате Одељењу за планирање и изградњу мреже у Сремској Митровици најмање шест 

месеци пре завршетка објекта и са исказаним стварним потребама за телекомуникационим 

услугама, како би се благовремено кренуло у реализацију прикључења. Начин прикључења 

планираних објеката на ТК мрежу дефинисаће се накнадно. 

Слободне зелене површине 

Слободне зелене површине (парковске површине), уредити у слободном пејсажном стилу са  

биљкама које мењају боју у свом биолошком циклусу. 

За уређење  овог простора користити лишћарске врсте са широком крошњом које стварају засену 

током летњих месеци  и поседују позитивне микроклиматске особине као што су разне форме 

високих и средњих лишћара : јавор, јасен, каталпа и др .Највећа површина траба да припада 

травњаку на коме ће планиране групе дрвећа, шибља и цвећа доћи до свог пуног изражаја. За 

заснивање травњака користити бусен траве који је адекватан условима средине. 

Програмом уређења обезбедити редовну допуну и замену биљног материјала у зависности од 

годињег доба. 

2.3. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта 

Израда урбанистичког пројекта због потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком 

разрадом, обавезна је у следећим блоковима: 

-     БЛОК А1 – Урбанистички пројекат планиране реконструкције и  уређања парковске  

површине 

-     БЛОК А2 – Урбанистички пројекат планиране реконструкције и  уређања парковске  

површине 

- БЛОК Ц1 - Урбанистички пројекат планиране изградње или доградње објекта у јавној 

намени 

- БЛОК Ц2 - Урбанистички пројекат планиране изградње или доградње објекта у 

функцији образовања са окружењем,   

- БЛОК Ц3 - Урбанистички пројекат планиране изградње или доградње објеката 

здравствене заштите са окружењем,  

 

                                                                                                      ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 

                                                                                            Јелена Савић Лацковић, дипл.инж.арх. 
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0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР: ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. простор. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

положај обухвата плана у ширем окружењу

1:5000

НАЗИВ ПЛАНА:

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

мај

2022. год.

01

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ

У НАСЕЉУ ЧАЛМА

САРАДНИЦИ:

Јелена Савић Лацковић, д.и.арх.

Милица Хрустић, дипл. инж.арх.

Обрад Вученовић, дипл. инж.саоб.

Град

Сремска Митровица

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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1 ЛЕГЕНДА:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

маj

2022. год.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

намена површина

1:1000

02

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С
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ЗЈЗ ИЈИ

ЈЗ ЈИ
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Ј

0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

 Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА

СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА

К.О. ЧАЛМА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ.............................................................4.0 ха

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ...............................................................1.17 ха

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ........................................................................1.0 xa

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................8.1 xa

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

ПОВРШИНЕ ЗА МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ.........................................0.07 ха

21

ЈАВНИ ПУТ.........................................................................................1.0 ха

УЛИЦА У НАСЕЉУ..........................................................................0.45 ха

НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ...........................................................0.4xa

Владимир Стајчић, грађ.тех.

Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб.

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА.................................................0.01xa
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1

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

намена површина

1:1000

02

ЛЕГЕНДА:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

маj

2022. год.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

намена површина

1:1000

03

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С

ССЗ

1000

СЗ

750

ЗСЗ

500

250

З

0

СИ
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ИСИ
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ЗЈЗ ИЈИ

ЈЗ ЈИ

ЈЈЗ ЈЈИ

Ј

0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

 Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА

СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА

К.О. ЧАЛМА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ.............................................................4.0 ха

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ...............................................................1.52 ха

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ........................................................................1.01 xa

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................8.1 xa

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ           .........................................0.11 ха

21

ЈАВНИ ПУТ.........................................................................................1.0 ха

УЛИЦА У НАСЕЉУ..........................................................................0.45 ха

Владимир Стајчић, грађ.тех.

Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб.

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА.................................................0.01xa
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Ц1
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Д

Д

ЛЕГЕНДА:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

маj

2022. год.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

подела на урбанистичке зоне

1:1000

04

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С

ССЗ
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ЗСЗ
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ЗЈЗ ИЈИ

ЈЗ ЈИ

ЈЈЗ ЈЈИ

Ј

0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

 Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА

СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА

К.О. ЧАЛМА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ............ ........................................................ 1.01ха

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ..............................................................1.52 ха

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ..........................................................4.0 xa

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................8.1 xa

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

21

Владимир Стајчић, грађ.тех.

Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб.

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ.................................................  0.12xa

A

Б

Ц

Д

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ       .................................................1.45xaЕ

A1

A2

ПАРК........... ............................................................0.87ха

ПАРК............ ...........................................................0.14ха

Ц1

Ц2

Ц3

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И КУЛТУРА........... .....0.06ха

ОБРАЗОВАЊЕ........... ...........................................0.9ха

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА........... ........................0.56ха
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7.1531

7.2712

13.8218

8.4065

30.03

18.53

11.1291

6.5227

13.5564

7.2000

1.7584

1.00

ПАРК

ЛЕГЕНДА:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

маj

2022. год.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

хоризонтална регулација са предлогом

парцелације

1:1000

05

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

 Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА

СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА

К.О. ЧАЛМА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................8.1 xa

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

21

Владимир Стајчић, грађ.тех.

Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

Бетонски платои

БУС

П

АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ

ПАРКИРАЛИШТЕ
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7.2

7.3

13.8

8.4

30.03

18.53

11.1

6.5

13.6

7.2000

1.7584

1.00

ПАРК

4.0

ЛЕГЕНДА:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

маj

2022. год.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

мреже и објекти инфраструктуре

1:1000

06

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С

ССЗ

1000

СЗ

750

ЗСЗ

500

250

З

0

СИ

ССИ

ИСИ

И

ЗЈЗ ИЈИ

ЈЗ ЈИ

ЈЈЗ ЈЈИ

Ј

0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

 Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

 ПЛАН

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА

СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА

К.О. ЧАЛМА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................8.1 xa

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

21

Владимир Стајчић, грађ.тех.

Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб.

ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТОЈЕЋА ТТ МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ВОДОВОДНА  МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ЕЕ МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА ГАСОВОДНА МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋА МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА
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ЛЕГЕНДА:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ:

ДИРЕКТОР:

САРАДНИЦИ:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план.

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

маj

2022. год.

1:1000

07

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С

ССЗ

1000

СЗ

750

ЗСЗ

500

250

З

0

СИ

ССИ

ИСИ

И

ЗЈЗ ИЈИ

ЈЗ ЈИ

ЈЈЗ ЈЈИ

Ј

0 >1 >61 km/h>5 >12 >19 >28 >38 >50

 Јелена Савић Лацковић, дипл. инж. арх.

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА

СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА

К.О. ЧАЛМА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА........................................................8.1 xa

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ

21

Владимир Стајчић, грађ.тех.

Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб.

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

план спровођења

Обавезна израда Урбанистичког пројекта

Директно спровођење
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f PAI CPEMCKA MT4TPOBT4UA
|PMCKA ynPABA 3A yPEAHI43AM,
TIPOCTOPHO IIJIAHI4PAIbE I4 I43f PMIty OEJEKATA
Epoj: 350-5 512022-YI

[aua: 11.03.2022. rot.
CPEMCKA MI,ITPOBI4IIA

a**%.
Qparrrcut i,{-e,1;lruxrp

IPEACEAHI4K KOMT4CWJE
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CusuruaPayxonuh, rr4[n. ranN. rpaf .

Jal:uo yrp4r;,i1sli;
" YPE;-Af,-l/i.tAtd,

7-^ r'1r,.: :-r3r: ;,I:f;l:"ifr,8
Cpen-x* L{e,r;ory

,(3Y
Epoj

Ha ocuony rrJraHa 45a cras 6. 3axona o rrJlaHr{prrrby r{ r,r3rpaAnu ("Cryx6enu rraurr.rK PC",
6poj 7212009 u 9ll2}O9-ucnpanra, 6412010-yC,24l20ll, 12112012, 4212013-yC, 5012013-YC ra

9812013-yC, 13212014, 14512014, 8312018, 3112019, 3712019-tp. 3aKoH, 912020 v 5212021) u
qraHa 43 IlpaeurLHr.rKa o ca,4pxr4Hpr, HarrL{Hy I4 rlocryrrxy r.I3paAe AoKyMeHara flpocropHor ]I
yplarucrnqror rrJrarrilpar+ra ("Cnyx6eur.r rrIacHI,IK PC", 6poj 3212019 ), fpa4cra yrpaBa 3a

yp6anusa:vr, flpocropHo [Jranr{par6e vr rr3rpaAlLy o6jercata fpaaa Cpelrcxa Mrtponuqa ro
o6anmeson panoM jasuou yBrrpy rrrareprajana 3a LI3paAy lhaua Aerilbue perynarluje'rleurpanHor
6nora ca [apKoM y HaceJby r{afirrra, rpaa Cperr,rcxa MurpoB[rla, ca'tvEbaBa cneAehra:

I,I3BEITITAJ

Cxytruruua rpaAa Cpencra Murponuqa Ha ceAur4ulr o.{pxauoj 31.01.2022. roALIHe ro
npu6arreHoM Mr.rrrrJbemy Kolrucuje za rrJraHoBe rpaAa Cpeucxa Murponuqa, .uoHeJra je Oanyxy o

la3pawt fl.uana AerzLJbHe perynaquje IIeHrpaJIHor 6loxa ca napKoM y HaceJby garlrra, rpaa Cpeucxa
MrErponuqa, 6poj 350-1312022-I (,,Cnyx6enu mrcr fpaaa Cpenacra Murponuqa", 6poj 212022).

Marepraja;r 3a u3pily fhaua AeraJbHe perynaqrje IIeHrpaJIHor 6.nora ca napKoM y HaceJby
rlanua, rpaa Cpeucxa MurpoBr.rqa, 3a panr4 jarnu yBr{A r43paAuno je Jasuo npe4ysehe 3a [ocJIoBe
yp6anusrvra,,Yp6aurasarra", CpeMcKa MurposIaua.

Ornauranarre pauor jaeHor yBr{Aa o6janmeuo je y rora-uurrM Jrprcronnua,,CpeMcKe HoBuHe"

r4 ,,M HoBr.rHe'o o109.02.2022. rol,. Ouac je o6janreu LI Ha snanu.troj prHTepHer crpaHlrllr fpaga
Cperracra Murponuqa, Kao I,{ Ha oulauroj ra6rua.

Marepujan 3a paHr{ jannra ynra4 6no je nsroNeH y xony 3rpaAe fpa4cne xyhe Cpenrcra
Mutponraqa, Tpr Cseror,{raur.rrprja,6poj 13 y tpajarry oa 15 ra*aH ro oA 09. ao 24. $e6pyapa
2022. roAlrue. '

Y roxy rpajarra panor jannor yBI,rAa nnje 6uno npIaue46I,r na flnan.
Cerulraqa Korraucnje 3a r{raHoBe oApxaHa je 04.03.2022. rogute y curu IV rpaacre ryhe

fpaaa Cpeurcra Murponuqa y Cperracltoj Mr.rrpowlqll Ha xojoj je Aouer cneAehu

3arusy.rarc:
Konaucr.rja je camaura ca caqvffhenuM I,Isreurrajen uo o6armeHoM parroM jamrona yBI{Ay

Marepuja-ua 3a r{3pa,uy flnaua AeraJbue perynaquje rleurpanHor 6roxa ca rapKoM y HaceJEy
rlarua, !pa,u Cpeucra MurpoBurla r4 fhan ce ynyhyje y Aarby rporleAypy y cxna4y ca 3aronolr.



frruo rrpegysehe 3a fiocJroBe yp6aanaiea
tyPEN{}i3AM- Cpexcrrn lv{u'rlNxrrqa

Eptj 6e
PETTYEJIIIKA CPE}IJA
AvroHoMHA TIOKPAJIIHA BOJBOAUHA
IPAI CPEMCKA MIITPOBIIIIA
TPMCKA yIIPABA 3A COIIT4JAJIHy 3AIIITVITy U
3AIIITTITy )I0IBOTI{E CPEATIHE
EPOJ: 501-25412021-)(

[AHA: 27 .12.2021^ roAr{He
CPEMCKA MTITPOBIIUA

fpa.ucxa 1tr1parlasa coquja:rHy 3arrrrr{Ty I{ 3alrrrl{Ty }KI{BorHe cpeAI{He fpaaa Cpeucra
Murpornqa) Ha ocHoBy ruraHa 11. 3arona o crparelrKoj fipoqenu yuaqaja Ha xI,IBorHy

cpeAHy PC (,,C1. uracHrrK PC" 6poj 13512004 u 88/2010), ruraHa 76. ra'axa 5. Craryra fpana
Cpeucra Murponuqa (,,Cn. JII,Icr rpaAa Cperracra MurponrEqa=' 6poj 312019), tt 'ilama 29.

cras 2. O4nyre o !pa,{cK}IM yIIpaBaMa rpaAa Cpenrcra Murponrqa ( ,,Cl n}IcT rpaAa

Cperracra Murponuqa", 6p. 3012020 ), y uocrynKy ,qaBarba MllmJrerba ua Peruerre Aa ce 3a

flnas AeraJrHe perylaquje ueHTpanHor 6rora ca napKoM y HaceJby rlaJrIua, fpaa Cpeurcra

Murponraqa, ue urpalyje crpareurKa npolleHa ynaqaja Ha xI,IBoTHy cpeAllHy, AoHocI'I

MIIIIIJbEBE

fpa,ucr<a yflpaBa sa yp6auz:aM, rrpocropHo rInaHLIparLe u Ll3rpaArby o6jexara fpaaa

Cpeucra Murponuqa je fpa4crcoj ynpanu sa coqujanHy 3allrrLr"ry t4 3arrrrr{Ty xI4BorHe

cpeA[He AocraBr4na 3rxreB 3a ,uaBilrbe MLIIIrJEerba na Pemerre ,{a ce sa ilraH ,{erilbHe
perynaqzje rleHrpanHor 6noxa ca napKoM y HaceJby r{alua, fpaa Cperr,rcra MNrpoBI,Iqa, He

ra:pafyje crparerrrKa flporleHa yrraqaja Ha xI,IBorHy cpeA]IHy. Y Aocr:asJbeHoM pelrerby ce

HaBoIra .{a rpocrop o6yxnara fllaua ce HaJIa3}I y HaceJby rlanrua y IIeHTpiIJIHoj souu u la je

rpaHr.rqa o6yxsara nJraHa rrpocrop rasrr,refy yn[qa Epalma PaAa.reruha, flo6e4e, JleAnncre u

3auarlujcre. OeuM fllanou rpocrop o6yxnara he ce ypeAI,IrIa xao uolu(pyHKIIHoHaJIaH ca

rrperexHoM HaMeHoM - rleHTpirJrHr.r caapxajw ( o6jexru ynPffie, rIocJIoBaBa, ycnyre

TproBlrge, napkoncre noBprrrr.rHe u nopoArrlHo craHoBalbe pypaJlHor KapaKTepa). Konqeur
rrpocropHe opraHlr3arlnje o6yxnaraflnaua,3acHoBaH je ua cnepHlIIIaMa AaruM llpoctopnuu
rrJraHoM Tepuropnje fpaaa Cpeucra MurponHIla (,,Clyx6euu JIIiIcr fpa4a Cpervrcxa

Mr.rrponrnqat''6p. 812015) rojuu je nnaurapauo Aa ce rIJraIroBLI ca Aeriubuou lp6anucrlltlKoM
pa3pa,qoM r6pabyjy 3a rleHrpanHe HaceJbcre 3oHe. I-{ra.m gououre}ba rIJIaHa je 1peleme
lpocTopa y HoBy rvryl:rnSynrql{oHanHy UeHTpaJTHy HaceJbcry 3oHy ca HarnacKoM Ha

loAg3arLy crerreHa yp6anutera Kpo3 r.r3rpa,uLy caBpeMeHLIx o6jerara u ypeleme 3eJIeHlIx

rroBprlr.rHa. Cmopnhe ce nJraHcKr{ ocHoB 3a Ll3rpaArby cBrlx ca,{pxaja uorpe6uux sa

caBpeMeHr.r HaqlrH xr.rBJEerLa y ceocKoM HaceJby I,I I,I3rpaArby HeAocrajyhe rnuSpacrpyKType.

flos1arusaH e$exar penusaquje [Jrtt]rcKl,Ix [ocraBK]I je o6es6eferre 6orsux u caBpeMeHl{x

ycnoBa xr,rBora Ha ceny. HerarusaH e(perar ypelerra npocropa ce He oueryje. Analrgou
KpurcprEjynaa ra o4pelr4Barbe ruoryhrax KapaKrepllcrrlKa :ua.rajHxx yrurTaja, oqemyje ce ila
peamasaqujoM rrJraHcrr,rx uocraBKra rs fIJIaHa Ha npocropy o6yxnara He Mory Aa ce nojane

:uauajnu yruqajra xoju he rpoMeHr.rrr{ pexI,IM xopuruherra npocropa, Kao Ia Aa lllan He

vsa3trrra HerarI{BHe yruqaje Ha xuBorHy cpeA}IHy. .

flpevra qnagy 5. 3aroua o crparerrrroj upoqenuyrugala Ha xI{BorHy cpeAuy (,,C1.

rrracHr.rK PC" 6poj 13512004 u 88/2010), crparemKa rIpoIIeHa ce Bplrru 3a nJIalIoBe, nporpaMe,

ocHoBe u crpareruje ( y aa.reM reKcry: nJIaHoBLI u [porpaMra) y o6nacrl4 rlpocropHor, ra

Iarp,l



yp6auncrzuror rrJlaurrparra vJrpt ropuurhema 3eMJbr.rmra, [oJborrpr.rBpeAe, rrryMapcrBa,
pu6apcrea, JroBcrBa, eHeprerr,rKe, r.rn4ycrpuje, cao1pahqa, yflpaBJbarba orrraAoM,
ynpaBJbarba BoAaMa, TeneroMyHuxaquja, TypI,BMa, oqyBarba [plrpoAH]rx craHr,rrlrra, Ar,rBJEe
(fnope n Sayne, rojuua ce ycrocraBJba orBr.rp sa o4o6panarre 6y4yhrx pa:rojnrax upojerara
o4pelenux rpom,Icl,IMa xojnua ce ypelyje rporleua yruqaja Ha xr.rBorHy cpegr.rny. 3a
IrJIElIroBe I,r flporpaMe I,I: craBa 1. osor qJraHa nojuua je npegnz$euo ropnruherre Mar6r,rx
rIoBpIrrI{Ha Ha noKaJIHoM HI{Boy uwt y cnyuajy Marbr,rx r43MeHa rrJraHoBa r{ nporpaMa roje ue
saxrcnajy rrporr]rctur( rlocry[aK ycnajama , Kao r4 3a [JraHoBe I,r rpofpaMe rojra nucy
HaBeAeHLI y craBy 1. Osor qriura , o.4lryKy o crparemroj npoqenu yrrqaja AoHocr,r oprau
HaAnexall 3a IrpruIpeMy nJIaHa I,I [porpzlMa aro, rrpeMa rprareprjynar4Ma fiporrIEcaHr,rM oBr.rM

3aKoHoM, yrBp,(u 4a nocroju uoryhuocr suavajnrx yrnqaja Ha xr{BorHy cpeAr,rHy.
Ha ocnony cBera peqeHor Moxe ce KoncraroBarlr ga, c o6supoM Ha ro ,{a ce fbranorra

AeriusHe perynalllrje IIeHTpaJrHor 6rora ca [apKoM y HaceJby rlzurnaa, He yc[ocraBJra oKBr{p
sa o4o6paname 6y4yhnx pasnojuux npojercata ogpefeHr{x rporucnua rojuMa ce ypebyje
rpolleHa lr}Iqaja Ha xI,IBorHy cpe,{uHy, rr3pa.qa crparemKe rrporleHe yrnqaja 3a

lpeAMerHu [.nan nuje npe.qnufena tlllarroM 5. 3arona o crparerrroj upoqeru{ yrr{qaja ua
xLIBorHy cpeAnny (,,Cn. rnacuur PC" 6poj 13512004 u 88/2010).

AOCTABIdTTI.

1.fy sa yp6aunsarrr, rpocropHo rnaHr.rpame
r.r lrcrpa,qrby o6jercara Cp.Murporuqa
2.Apxusw
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Ha ocnony wraHa 46. 3axoua o ruraHrparby Lr u3rpaAlLr,r (,,Cnyx6eHlr rJracHlIK Perry6nurce

Cp6uje",6poj 7212009 u 8112009-HcnpaBKa, 64/2010-yC,2412011, l2ll20l2, 42/2013-yC, 50/2013-
yC,9812013-yC, 132/2014, 14512014, 8312018, 3112019,3712019-plp.3aKoH, 912020 u 52/2021),
qJraHa 32. flpaawtHlrKa o caApxr,rHn, HaqHHy Lr flocrynKy nspaAe'AoKyMeHara rlpocropHor Lr

yp6anucruuKor ruraHr,rparra (,,Clyx6eHr TJIaoHI,IK PC'., 6p. 3212019), uraHa 9, wan 5 3axona o

crpareurxoj nporleHr.r ynrqaja Ha xrrBorlry cpeAHHy (,,Crryor6enl{ rlIaoHI{K PC", 6poj 13512004 u
38/2010) r{ ruraHa 41. ra'txa 6. Craryra Ipa4a Cpeivrcra Murpoalqa (,,Cnyx6enl{ Jr}Icr fpana
Cpeucra Mrrpoeuua", 6poj 312019 u 512019), Cryurutuna fpaaa Cpeucra Murporuqa, no

upn6anrrenoM MlrrrrJbelby Kovrncnje 3a IrJIaHoBe Ha ceAHI{qu o4pxtauoj 31.01.2022.roAI,IHe, AoHena
je

oAnvKv
orr3PMlrIIrIAHAAErAJbHEPErvrIAIft #s..xiff:}&,'uffi r"-ffi

UEHTPAJIHOT EJIOKA CA fTAPKOM v HACEJby IIAJTMA, ; ^rPAA CPEMCKA MTTTPOBIIIIA zp,.4 J1
[:i ri:.i - - -di--o-L n t**.

rlnan 1. t-pNor*r"a ir.Inri:;*ui*:*

Ooorr,r OgnyKoM nplrcryrra ce H3paAu flrrasa AeraJbHe perynaunje qerrrpanHor 6noxa ca

rrapKoM y HaceJby r{arua, fpaa Cpeucra Mutporuqa (y.qarerr'r reKcry: nnau).

r{tala 2.

fparuEqa o6yxrara rrJraHcKor noapyuja je oapefeua Kao npeJII{MilHapHa. flpocTop o6yxnara
rrrraHa ce Hiura3u y HaceJby galua y ueHTparHoj soHI'r'

fparuEqa o6yxnara rrJraHa o6yxrara rpocrop usrraefy yIrwJa EpaHra PaAuqesuha, flo6ege,

Jle4uucxe u 3auauujcxa. flpncryn uapue.naua je ca nocrojehux HaceJbcKLIx yJILIqa.

irllau 3.

Ycloru u cMepHr.rqe rf,rraHcKlrx roKyMeHara BHIIIeT peAa, muper nogpy.rja u pasnojnrx crpareruja
OqrosHr.r KoHrlenr pasroja flpocropa o6yxrara rJIaHa je tfoprrauparbe IIeHTpaJIHe 3oHe

ceocKor HaceJba 9alua. flpoc'rop o6yxnara he ce osuM flnaHou yperrfiv xao nomlSyHKIIroHilIaH ca

rrpere)rgoM HaMeHoM - rlelrpurHu ca4pxaju (o6jemn y[paBe, nocJroBalba, ycJlyra rproBuHe,

napKoBcKe [oBpIIrHHe u [opoAurrHo craHoBa]re pypaJlHor xaparrepa).
Konqenr FpocropHe opraHr,lsaqr,rje o6yxnara fhana, 3acHoBaH je na cMepHHIIaMa Aarvu

flpocropnnrvr rrrraHoM Tepuropuje fpaga Cperrlcxa Mnrponuqa (,,C1. Jrllcr tpaAa Cpeucxa

Murponuqa" 6poj Sl20l5\ rcoj4rrl je ruranupaHo Aa ce IrJIaHoBlr ca AetubHotrl yp6anncrnurou
pa3paAoM uzpa\yjy 3a IIeHTpirJIHe tlacerLcKe 3oHe.

flpocropunM ruraHoM Aare cy crpareuKe cMepHuqe pasnoja rcpnropnje fpaaa Cpeucrca

Mnrponuqa ca ocHoBHr{M HarretroM oApx}rBor pasroja pyparlHor no.qp)"rja. Y rou cM}IcJry

ropuuherre 3eMJbr,rrura sa tfopunpane lleHrpanHe HaceJbcKe 3oHe Ha npocropy o6yxaara flraua
ycxna4uhe ce ca ypefemeM [pocropa ocHoBHe HaMeHe IlerrrpaJrHe 3oHe HaceJba Kao IIeJI[IHe ca

uoce6nuna HaMeHaMa - craHoBarbe, ycJryre, TproBHHa, nocJIoBHe HaMeHe, ypefeHe 3eJIeHe 3oHe y
je4ncrneny rleHTpiurHy 3or{y HaceJ6a. Pasrojerr,r oBaKBor KoHIIe[Ta norur{e ce HHBeHTIIBHooT y
npoqecy rJraHcKor pasnoja ceocKor uo.upyuja.

{.lran 4.

flpuuqanu nJraHr{pa}La, ropaurherra, ypelema }I 3aIIrr}ITe npocropa :

Ypefeme 1rpocropa y o6yxnary raaHa 3acHr{Ba ce Ha HaqeJIIlMa oApxI,IBor pasaoja,

paquoHrurHor ropuurherta 3eMJ6r,rrrrra r{ MaKcI{MztrIHo rr,roryher yKJlalalbe nomojehux cagpxaja

npocropa y pypaJrlro oKpyxelbe. @opuuparreM KoMuJreKca ocHoBHe HaMeHe IIeHTpaJIHa 3oHa

HaceJba nrranr4pa ce y rIHJby ycnocraBJbarba HoBor caBpeMeHor Haquna ypelena ceocKl,Ix laacelba kt

ycrnafurarra norpe6a craHoBHLIKa HaceJba l{alua.



{.nau 5.
Bnzujaillrz;r,eBu IrJraHI,IpaBa, xopuruherra, ypefema r{ sarrrrrrre [JraHcKor no1pyrja

I-{u-rs 4ouourema IrJraHa je ypefene npocropa y HoBy uyn:ru$yHxquoHarrHy rIeHTpaJrHy
HaceJbcKy 3olry ca HarJIacKoM Ha rroAu3arLy crerreHa yp6anurera i<pos nsrpa4]Fy caBpeMeHr.rx
o6jerara u ypefeme 3eJreHr,rx [oBpr.[rrHa.

Ypelemerr npocropa cmopuhe ce ITJIaHcKTI ocHoB 3a rmrpaAlby cBlrx ca4pxaja uorpe6nrx sa
caBpeMeHI,I HaqlIH )KI{BJbeItra y ceocKoM HaceJby rr r,BrpaArLy ueo4ocrajyhe Mpexe nn$pacrpyxrype.

flo4ela npocropa y o6yxrary rulaHa onpeAeJrr,rna 6w yplaruucrLrqKe 3oHe npeMa noce6Hrau
HaMeHa y IIUJEy yaanpelerra pasnoja ceocKlltx cpeAI,IHa r,r yranpeferbe rpupoAHr4x ycnoBa npocropa.

Urrau 6.
Kouqeurya.nHu oKBI{p nJlaHupaIba, rcopuurhema, ypelerra H 3arrrrrrre [JraHcKor rtoApf{ja cE

crpyKrypoM ocHoBHr{x HaMeHa rrpocropa u xopuurhema 3er!{.rbr{rrrra
KonqenryanHl{ oKBxp rrnariuparra aar je y vc:ra3am:aM HoBr,rM norpe6anaa u rengeHqlrjarraa

pasroja ceocKor noapyrja u wuugujaruBaMa 3a rpaArLy HoBr.rx ca4pixaja y cKnaAy ca oqpefenunr
HaMeHaMa rro 3oHaMa 3a [oAcrrrqabe ]r(HBora rapa4a y HaceJby 9a.nua.

flnauupa ce orITuMaJIHo pemelbe npocropHe oprauusaquje rcoja 3aAoBoJbaBa norpe6e
3al{HrepecoBaHrrx aKTepa H KopI{cHHKa npocropa ca uoryhnouhy tfasHe peanusaquje, TaKo Aa cBaxa

Sasa r,aoxe SynrqlaoHucara Ao l,BrpaArbe ocraJrr,rx $asa u rroBe3uBarLa y jeguucmeHlr [pocropHu
6rox ca rIeHTpuurHHM ca4pxajunaa.

fllarupane yp6aue aKTHBHocTH ycr-rrafurahe ce ca npHpoAHr{M }r crBopeHr,rM ycJroB}rMa }r
crerIeHHM o6aresalvla Ha repeHy I.I IIpoIII,IoaHHM HI4BooM 3arrrrprre [pocropa 6loxa.

flpocrop o6yxnara flnana ce ruIaHHpa r<ao noruQyHKquoH{uraH, a ilJtanupaHu cy crau6enu
o6jenru caBpeMeHor pypalrlHor KapaKTepa, rocJroBHI{ o6jercu y januoj HaMeHLr, TproBr.rHcKH r{
yrocruTeJbcxn o6jexru, ypefeHe 3eJreHe rroBprrruHe y januoj HaMeHr{.

Y oroj 3oHLI rpeABu\a ce rpynucalbe ca,qpxaja Kao H rrparehux ca4pxaja y qlrrby crBaparLa
npeno3HarJblane yp6ane a ana6HjeHTaJIHe r{eJrr,rHe y pypaJrHoM HaceJby H npyxama arcrnnnnjrx
caapxaja craHoBHLIquMa HaceJba r{amaa. O4peauhe ce u uoryhe rounaru6uJrHe HaMeHe ocuoouoj
HaMeHH rlerrrpanHr,rx HaceJBcKHx 6roKosa.

9.talg7.
@uuaucupane HspaAe nJIaHa je ns 6yusrcKllx cpeAcrara lpaga Cperr,rcxa Murponuqa n

Apyrrx lr3Bopa Quuaucaparra.
l4spala flnaua noBepaBa ce J.fI. 3a nocJloBe yp6auzerraa ,,Yp6anusauo' us Cpenacre

Murporuqe. fluauupauu poK 3a u3pary rrJraHa je 90 4aua oA AaHa npu6anrarra cBlrx peJreBarrrHr{x
noAarara HaAJrexHEx ycraHoBa u uucruryuuja.

' Irran 8.
I4sraralLe uarcpnjana Ha'panu jarnr.r yB:aA y rpajarby o,q 15 4ana o6anuhe ce y 3rpaAlr

rpaAcxe ryhe fpaaa Cperracra Mzrponuqa, ylt:ar\a Cseror.(r.ruurpraja 6poj 13 y Cpenacxoj
MurporuqrE

Haqpr fllasa AeraJbHe peryraqnje, npe floAHorrre]ba oprauy HaAnexHoM 3a lberoBo
AoHollrelbe, roAJlexe ctpyrHoj KoHTponu r{ H3Jr{DKe ce na jannu yBrdAy r"pajalry ol 30 lana y 3rpaAu
rpaAcxe xyhe fpaaa Cpeiucxa Mnrponuqa.

Llgtaratte [peAJIom flnasa AeraJbHe perynaqllje na jannu yBrrA onramaBa ce y AHeBHoM r{
JIOK{UTHOM JII{CTy, IIpH qeMy ce OlJIaIxaBajy no4aqu o BpeMerry rr Mecry tBJrararLa [peAJrora llnaua,
HarI[H ua xoju 3a[IHTepecoBaHa rIpaBHa N $usuura nvrfa Mory AocraBnrr{ [pr{MeA6e ua npe,qlot'
flnana AeftrJbHe peryaaquje, Kao u Apyre uuifopuauuje xoje cy o4 suavaja sajanuN ynu4.

{.lrau 9.
Cacrannu Aeo-oBe o.ryryre je Peurerre Aa ce 3a fhau gem.nue perylaqrEje rIeHTpaJrHor 6aoxa

ca napKoM y HaceJby {arra, fpa4 Cpeucxa Murponrqaue uzpa\yje crpa,re-nu .rpoq.ru yrnqaja ua
xI,IBorHy cpe.{Hl{y, AOHeTO OA CTpaHe fpa.4cre ynpaBe sa yp6arusaM, [pocTopHo flJraHr,rparbe r{
LterpaArLy o6jerca'ra fpaAa Cpeucxa Mnrponuqa, no npu6aureHoM Mr4rrrJberry fpa4crce ynpaBe 3a
coqr.rjaauy 3arrrruTy H 3aurury xHBorHe cpeAHHe 6poj 501-254/2021-X ol27.12.202l.roa.



llnan 10. ;
Ora OgJryKa cryra Ha cnary.ocMor Aarra oA Aalla o6janrnrana y ,,Clyx6enoM Jrr.{cxy lpaaa

Cpeucxa Mnrposuqa".

CKYIIMTI,IIIA TPAAA CPEMCKA MIITPOBI{IIA

Epoj: 350-13 /2022-l
Aana: 3 1.0 I .2022.roause
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У С Л О В И 
ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА,  ЕВИДЕНТИРАНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ,  

ЊИХОВЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ И РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА  

И УТВРЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ  

У НАСЕЉУ ЧАЛМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Сремској Митровици, април  2022. године 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Светог Димитрија 10, 22 000 Сремска Митровица, тел./факс. 022 621568, 613794 

e-mail: sm.zzsksm@zavodsm.rs 

 

 

 

Пр. бр. 147-03/22-5 

Датум: 19.04.2022. 

 

 

Завод за заштиту споменика културе на основу члана 107.став 1 Закона о културним 

добрима (Службени гласник РС бр. 71/94, 24/2011, 99/2011) и Закону о ратним 

меморијалима („Сл. Гласник РС“, бр. 50/2018), на захтев фирме ЈП за послове урбанизма 

„УРБАНИЗАМ“ Сремска Митровица, Краља Петра Првог бр. 5 из Сремске Митровице, у 

својству обрађивача Плана, пр. број 147-03/22-1 од 30.03.2022., за издавање услова за 

потребе израде Плана детаљне регулације дела централног блока са парком  у насељу 

Чалма,  утврђује следеће: 

 

 У С Л О В Е  

ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА  

ЕВИДЕНТИРАНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ, ЊИХОВЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ, 

  И РАТНИХ МЕМОРИЈАЛА И УТВРЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЗА  

ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ  У НАСЕЉУ ЧАЛМА 

 

I За израду Плана детаљне регулације дела централног блока са парком  у насељу Чалма 

неопходно је применити следеће услове и мере заштите:  

- Обухват  Плана детаљне регулације дела централног блока са парком  у насељу Чалма је 

дефинисан Одлуком Скупштине Града Сремска Митровица бр. 350-13/2022-I од 

31.01.2022. године коју је уз захтев доставио Обрађивач предметног плана; 

 

- АРХИТЕКТУРА: 

1. У обухвату предметног Плана налази се део Просторно културно-историјске 

целине Центар Чалме у статусу евидентиране непокретности - Евиденциони лист бр. 270 

од 22.06.2020, (Сремске новине бр. 3098 од 15.07.2020.), а коју чине: 

1) Објекат локалне самоуправе на парцели 362/1 КО Чалма у својству непокретности 

са споменичким вредностима и Споменик мештанима Чалме страдалим током 

Другог светског рата на парцели 362/1 КО Чалма у статусу евидентиране 

непокретности ( ев.лист бр. 284 од 09.07.2020.)  и део заштићене околине исте Целине 

која обухвата парцеле 362/1, 363, 364 и део парцеле 914 наспрам парцеле 362/1 све КО 

Чалма. 

Општи услови заштите 

- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар 

Чалме и њеној заштићеној околини обавезно очување постојеће уличне матрице и 

карактеристика просторне организације, очување евидентираних визура непокретности са 

споменичким вредностима  као реперних објеката, 



-  у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар 

Чалме и њеној заштићеној околини забрањено је извођење свих радова који могу 

угрозити споменичка својства и статичку стабилност објеката у статусу непокретности са 

споменичким вредностима; 

- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар 

Чалме и њеној зашићеној околини забрањено депоновање запаљивих и штетних 

материја у објектима у статусу непокретности са споменичким вредностима; 

- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар 

Чалме и њеној зашићеној околини обавезно прибављање посебних услова заштите за све 

врсте радова на непокретностима са споменичким вредностима, као и за изградњу и 

извођење било какавих инфраструктурних радова у предметном делу њене заштићене 

околине; 

- у предметном делу наведене Целине и њене заштићене околине све инфраструктурне 

водове и прикључке изводити искључиво у складу са важећим грађевинским нормама и 

правилима за извођење ове групе радова, коришћењем искључиво атестираних материјала 

и поступака, на минималној удаљености  од 1 м од наведних добара, све земљане радове у 

овим зонама изводити искључиво ручно, ручним алатима и поступцима, без коришћења 

било какаве механизације и поступака за копање и набијање насипа који користе 

вибрације;  

За  непокретност са споменичким вредностиам под називом Објекат локалне 

самоуправе на парцели  362/1 КО Чалма применити следеће услове: 

-очување карактеристичних елемената архитектуре, вертикалног габарита, конструктивних 

и декоративних елемената екстеријера и ентеријера, карактеристичне материјализације и 

мобилијара; 

- дозвољена је конзервација, рестаурација, санација, адаптација, реконструкција и обнова 

архитектуре, конструкције, декорације ентеријера и екстеријера и мобилијара, у целини 

или у деловима, без нарушавања споменичких својстава, уз поштовање валоризације, 

основних конзерватосрких принципа реверзибилности поступака, уз минималну употребу 

савремених материјала и поступака; 

-дозвољена је изградња дворишних анекса, промена намене делова или целине, без 

промене висинске регулације, односно у висни вертикаланог габарита предметног објекта 

са споменичким вредностима по посебним условима заштите; 

-за све интервенције на предметном објекту обавезно је прибаљање појединачних услова 

заштите; 

За предметни део евидентитане непокретности Просторно културно-историјску 

целину Центар Чалме применити следеће услове: 

- у зони просторно културно-историјске целине обавезно је очување амбијенталних 

вредности, хоризонталне и вертикалне регулације, положаја објеката на парцели, односа 

грађевинске и регулационе линије, типа изградње; 

- обавезно је очување карактеристичних елемената архитектуре објеката са споменичким 

вредностима који чине целину, њиховог вертикaлног габарита, конструктивних и 

декоративних елемената њиховог екстеријера, њихове карактеристичне материјализације;  

- забрањује се извођење радова који могу угрозити статичку стабилност свих објекта у 

предметном делу  просторно културно-историјске целине и радова који могу угрозити 

споменичка својства објеката у статусу непокретности са споменичким вредностима; 



- за објекте који се налазе у зони просторно културно-историјске целине, а нису њен 

саставни део (нису непокретна културна добра или објекти са споменичким вредностима), 

дозвољена је замена, уклањање или доградња по посебним условима заштите; 

За предметни део заштићене околине евидентиране непокретности Просторно 

културно-историјска целина Центар Чалме применити следеће услове: 

- обавезно очување амбијенталних карактеристика, основне диспозиције садржаја у смислу 

односа и положаја зеленила и објеката,  постојеће уличне матрице и регулације; 

- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно уређење и опремање без угрожавања 

споменичких својстава евидентиране непокретности по посебним условима заштите; 

- дозвољава се инфраструктурно опремање простора без нарушавања споменичких 

вредности по посебним условима заштите; 

- дозвољава се изградња, замена или уклањање постојећих објеката без споменичких 

вредности и изградња нових објекта, без угрожавања амбијенталних вредности заштићене 

околине, без угрожавања споменичких вредности евидентиране непокретности, без 

промене постојеће висинске регулације у простору заштићене околине. 

 

-АРХЕОЛОГИЈА: 

- За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите: 

- Oбавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења 

земљаних радова на изградњи објеката и потребне инфраструктуре; 

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 

или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове 

и о томе oбавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да 

предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у 

коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације; 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување 

пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 

- Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у 

Сремској Митровици. 

 

- МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА: 

- Увидом у документацију утврђено је да се на простору обухвата Плана налази слећи 

објекат под заштитом: 1.Споменик мештанима Чалме страдалим током Другог 

светског рата, у парку дуж улице Победа на кат.парцели бр. 362/1 К.О. Чалма 

(Евиденциони лист бр. 284), који ужива заштиту као евидентирано добро и као ратни 

меморијал;  

-На парцелама у обухвату Плана налази се и следећа непокретност која 
уживају заштиту као ратни меморијал: 1. Спомен плоча посвећена палим 
борцима и жртвама фашистичког терора, на згради Поште, улица Победа бр 

18 , кат. парцела бр. 363 КО Чалма;  

-За горе наведена добра издају се следећи услови: 

- Забрањује се уклањање и дислокација објекта или обележја под заштитом осим у 

посебним случајевима уз обавезно добијање одобрења и појединачних услова надлежне 

службе заштите; 



- Забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) на евидентирана добра и ратне 

меморијале под заштитом као и било каква друга измена истих без добијања одобрења и 

појединачних услова надлежне службе заштите; 

- Забрањени су радова који могу угрозити статичку стабилност наведених евидентираних 

добарапод заштитом и ратних меморијала; све радове који могу угрозити њихову 
стабилност обавезно је изводити пажљиво и употребом ручних алата; 

- Нове грађевине и објекти  на кат. парцели 362/1 КО Чалма морају бити на раздаљини 

од минимум 25 метра од евидентираног добра: Споменик мештанима Чалме 

страдалим током Другог светског рата, које се налази на истој парцели ; простор 

испред добра мора остати јаван и бити доступан, у његовој непосредној близини - 5 м, 

не сме се постављати урбани мобилијар (клупе, стајалиште за бициклове, канта, 

итд.); 

- Нове грађевине и објекти  на кат. парцели 362/1 КО Чалма морају бити на раздаљини 

од минимум три метра од зида зграде Поште на ком се налази Спомен плоча 

посвећена палим борцима и жртвама фашистичког терора, кат. пацела 363 КО 

Чалма; простор испред плоче мора остати јаван и бити доступан, на њега се не сме 

постављати урбани мобилијар (клупе, стајалиште за бициклове, канта, итд.); 

- забрањује се складиштење отпадних и штетних материја у непосредној близини 

наведених евидентираних добара и ратних меморијала под заштитом; 

-дозвољава се обнова, санација, конзервација и рестаурација, која неће угрозити 

споменичка својства и постојеће карактеристичне конструктивне и декоративне елементе 

евидентираних добара и ратних меморијала под заштитом; сви радови морају бити 

обављени према појединачним условима надлежне службе заштите; 

- дозвољава се инфраструктурно, урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и 

одржавање припадајућих парцела које неће угрозити споменичка својства евидентираних 

добара и ратних меморијала под заштитом; сви радови морају бити обављени према 

појединачним условима надлежне службе заштите; 

II Нацрт Плана детаљне регулације, пре усвајања, доставити надлежној установи заштите 

непокретног културног наслеђа на Мишљење. 

 

Обрађивачи: 

Адријана Шкорић, дипл.инж.арх. 

Биљана Лучић, дипл.археолог 

Татјана Јесретић, дипл.ист. ум. 

Горана Лемајић, маст. историчар 

Љиљана Богић, дипл.правник. 

в.д. Д И Р Е К Т О Р 

 

Љубиша Шулаја 

 

 

Доставити: 

- ЈП за послове урбанизма „УРБАНИЗАМ“ Сремска Митровица,  

Краља Петра Првог бр. 5, 22000з Сремска Митровица; 

-документацији; 

-архиви. 
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flkl6: 1S0001378

irda*rq*lt Sprj: 070S54$6

7t4-l
Cpervrcxa Mrarpoanqa, 10.03.2A22. ur I L)''t I r1!'\-'rrr!'tr'E' rrrr''t

Iamo npcprseho 3a rocrloBe- yp66ffi'{tryP6AHkl3AM'
i.lTEAi{F13AM" CPexc<a MurPrya

Spoj: 24608004-07.06 -776g7&:id'"**'- u^^t KPAJbA IETPA nPBOf 5
{mrrPq CPEMCKA Mr4TPOBl4qA

u"*,,- J8O3'
n p EIM Er: vcnoau 3a u3paAy nnffixttffiH',trr Ervfl AL114J E TjEHTPAfl HOr Efl OKA
CA ilAPKOM y HACEJby LlAflMA, FpaA Cpeucxa Murpoerqa

l-loeo4orvr Bauer 3axreBa 6p.100, og22.02.2022. xojra je KoA Hac 3aBeAeH noA
6pojenr 24608004-07.06-7769711 -22, o4 23.02.2022. Y xojeu rpaxure yclloBe 3a
r43paAy nflAHA AETATbHE PErynALll/JE LIEHTPAflHOT EflOKA CA flAPKOM v
HACEiby L{AflMA, l-paA Cpeucra Mrarpoerarla, o6aeeurraBaMo Bac cne,qehe:

- Y npe4MerHoM o6yxeary nnaHa nocrojr TC 20l0,4kv ,,1-leHrap" u TC 20lO,4kV

,,9aflMaHcKa", m Ha43eMHa cpeglbeHanoHcKa h HucKoHanoHcKa Mpexa (0,4 kV) vujr
Kanaqurer je goaoruaH sa cxa6AeBalbe nocrojehrx o6jexara, r BnacHnturBo cy
OrpaH xa Ene xrpogracrpr6yquja Cperrlcxa M rrpo ar qa.

Orpaxar Enercpogrcrpra6yqraja Cperucxa Mnrpoanqa 3a4pxaBa y garuoj ynorpe6r cee
nocrojehe rpace h Kopt4Aope ceoje eneKrpoeHeprercKe rax$pacrpylcrype y npocropy ms o6yxaara
nnaHa.

herpa4rsa HoBux EEO 20 kV r 0,4 kV nnaxrpa ce y cxna4y ca 3axreBt4ua 6y4yhux
KOprcHhKa chcTeMa.

EnerrpoeneprercKl,t o6ierrr 20 kV
Pasaojnuru nflaHoBhMa Orpaxaxa Enercrpo4ucrpra6yqrja Cperucra Murpoauqa, H?

cpe4FbeM HanoHy je npe4sufieHa h3rpa.qua o6jexara sa 20xV HanoHcKt4 Ht4Bo. O6jexrn ce rpaAe
Kao noA3eMnu ( ra6noBcKr4 BoAoBn 20xV ). Ka6noacKr BoAoBt4 20xV ce u3BoAe ra6noru XHE 49A
3x(1x150)rr,rrvr2.OprjeHraqronagy6naa Ha xojy ce nonaxy xa6noar il3Hoct4 og 9,8 go 1 uerpa, y
oAHOCy Ha noBpruhHy Tna.

TpaxcsopMaropcKe craH xqe

l'lpegaraflbna je rpa4rua rpacsopMaropcKr4x craHulla hcKlbyt{t4Bo sa 20/0,4KV HanoHcKy

rpaxcQoprrlraquji. TpincsopMaropcKe craHrLle ce rpaAe Kao MoHraxHo 6erorcxe ( METC) ra

cry6ne (CTC). Moryha je rpaArOa r raKo3BaHnx 3uAaHrx rpaHcSoprvraropcKt4x craHhlla (STC) vt

ro t4cKlbyquBo 3a rangycrpujcKe norporuaqe, AoK ce oBaKBe rparcSopuaropcKe craH[Lle He rpaAe

Kao Ahcrpl46yrrane ( 6uno Aa je. y nhraFby rpaxc$oprvraropcKa craHilLla il3BegeHa rao noce6aH

o6jexar unu je y oKBr4py nocrojeher o6jerra ). loaprurana norpe6Ha 3-a u3rpaAby M6TC ( ca
yaervrruerueu ), saamcno bA rranaMETC je og 35rvr2 ( 1x630xVA), 4o 45rrlr2 (2x630xVA). Onrruanxa
yAarbeHocr METC oA Apyrilx o6jexara 6ra rpe6ano 4a je Hajruarse 3rrlt ( oaa y4arbeHocr Ht4 y KoM

cnyvajy He cMe n3Hoct4Tt4 Malbe o4 l ttt).

EnexrpoexeprercKx o6jerrr Ht,tcror HanoHa

HrcKoHanoHcKa efl. Mpexa ce rpaAn Kao HaA3eMHa u Kao noA3eMHa (ra6noacxa),
Ha4seura en. Mpexa ce rpa1l xa AEC r ^9PC, AyxuHe 9 u 1Q Merapa, yrnaBHoM c?

npoBoAHr4Korvr CKC XOO/0-A 3x7O+50/8+2x16t'nn' ,a pefle ca npoBoAHtlKoM An-9e 4x50+16Mtvt'.

Ka6noacre HhcKoFlanoHcKe en. Mpexe ce u3BoAe xa6nou rnna, PPO0-Y A 4x150rrltrrlt2.

1t*?0 6e+rpsg* Hsss Beprpug
Synen*p ym:#rustTlr $p. 13

Hlrerrffigllrrpuryqxifi *p$xj* g,o,c, 6e*rpag



Oprajenraqnona gy6nHa Ha xojy ce nonaxy ra6noan n3Hocvr oA 0,8 4o 1 naerpa, y oAHocy Ha

noBpruyrHy Tna.
Axo ce nocrojehra nnaH 3a xojn cy u31arv oBn ycnoBn Melba nnr AonyHryje, norpe6Ho je ga

HaM ce o6parnre ca HoB14M 3axreBoM sa ns1aBaFbe ycnoBa ya o6aeesHy AocraBy ognyKy o
h3MeHaMa 14 AOnyHaMa nnaHcKor AoKyMeHTa

Y crna4y ca qnaHovr 218. 3aroxa o eHeprerrqr (,,Cn.rnacHnKy PC" 6p.40t2021,) y
3auJTr4rHoM nojacy lacno4, r43HaA nnn nopeA eJ]eKrpoeHeprercKor o6jerra Mory ce rpa4nrn
o6jerrr, yr3BoAt4rt4 Apyre pa.qlbe nnn sacallnaarn 4paehe 14 Apyro pacrrbe, aKo re pa4lbe Hrcy y
cynporHocrv ca nflaHcKyrM aKToM, HaMeHoM 3eMrb14uJTa, npontactaMa o n3rpapl+u o6jerara,
ycnoBl4Ma nponhcaHl4M 3aKoHoM rnr TexHrqKilM HopMaTnBnMa r EpyrilM nponrcrMa.

Bnacuux nnr HocnnaLl Apyrrx npaBa Ha HenoKperHocrl4 rojr HaruepaBa Aa n3Bo4vr

rpafleanHcxe pagoBe y 3oHvr 3aurrre eHeprercKor o6jema, npe no,qHouJe]ba 3axreBa 3a
yr3AaBalbe rpaflearaHcKe Ao3Bone, AyxaH je ga npn6aBn carnacHocr eHeprercKor cy6jema.

3aurrrHr nojac 3a HaA3eMHe eneKTpoeHeprercKe BoAoBe, ca cBaKe crpaHe BoAa oA
xpajuer $aauor npoBogHr4Ka, vrMa cneAehe uuprxe:

1) 3a HanoHcKr4 Hr4Bo 1 kV Ro 35 kV:

- 3a rone npoBoAHt4Ke 10 rraerapa, Kpo3 uJyMcKo noApyvje 3 uerpa;

- 3a cna6o [3onoBaHe npoBogHr4Ke 4 naerpa, Kpo3 uJyMcro nogpyvje 3 uerpa,

- 3a caMoHocehe ra6noecre cHonoBe 1 naerap;

2) 3a HanoHcKViHnBo 35 kV, 15 ueraPa;

3) 3a HanoHcKr4 Hr4Bo '110 kV, yr<ruyvyjyhra n l1Q kV, 25 Merapa;

4) 3a HanoHcKViHnBo220kV n4Q0 kV,30 Merapa.

3aurrnrxr nojac 3a noA3eMHe eneKTpoeHeprercKe BofloBe (xa6noae) n3Hoo4, oA r4Br4Lle

apMnpaHo-6eroxcxor KaHana:

1) 3a HanoHcKr4 Hr4Bo 1 kV Ao 35 kV, yxruyvyjyhn r 35 kV, 1 ruerap;

2) 3a HanoHcKt4 Ht4Bo 1 10 kV, 2 uerPa;

3) 3a HanoHcKl4 Ht4Bo r3HaA 110 kV, 3 rvrerpa.

3aurrnrur nojac aa rpancsopMaropcKe craHr4Lle Ha orBopeHoM h3Hocr4:

1) 3a HanoHcKr4 HvrBo 1 kV Ro 35 kV, 10 ruerapa;

2) 3a HanoHcKn HnBo 1 10 kV vi n3HaA 1 10 kV, 30 ruerapa.

Car,r yqpraHr nocrojehn EEO y oKBtlpy rpa$rvror npt4nora cy npn6nnxHor nonoxaja. Ilpe
ornoq[ba]ba paAoBa, norpe6Ho je ravHo nolluparn hcre.

Oata Ycnoan nttajy BaxHocr 12 ueceur vr Mory ce Kopr4crl4Tn n nclr<tbyr.{vrBo y cBpxy }rspa4e

lnaHcKe AoKyMgHr?Uinle,4 y Apyle cBpxe ce He Mory Kopl4crrlrvl.

flocraeurr:

,OHacnoay
- Cnyx6u 3a eHepreruKy
- [lucapHrqu
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' Cpeucra Murpoauqa, Grapu urop'114,
LleHrpana (022) 624-500, garc (022) 62+521
Pavyr: 355-1000968-53 - Bojaolancra 6axra
Pavyr: 205-82378-1 3 - Kouepqnjanna 6anra

Pavyx: 't60-1 31001-20 - Eaxra l.lrreoa
Ynncaxo xq4 Arenquje 3a nplrBpeAHe perucrpe y EeomaAy,

Peu.EEem 6p. 8D3302412005 og 07.07.2005.r.
Maruqxu 6poj jeglHcra'eHor perlropa B2U7S2

Peruc, apcrn 6poj 2U082!4:7 52
llluQpaoe+P,gmqflqqQ,g..,*ItpeE",$.6.p9j1_00l#il"?

r yi:,-1., : i i r i s:+,!i,, Llg. i: eo-l: t: 
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l,..r.,,,_urrru.

Qp**cxa Mx,rpo,r+qr

J.rI. 3A IIOCJIOBE yPBAHLISMA,,yPBAHI{3AM(
Cpeucna Murponnqa
Kpa.na llerpa I6p.5

Kouvru.arwlc
Cpe.ilcr,i MafrPoei*tt

,,,jq\\'4t.&
goay* ffio9b zoz?

flpe4uer: Ilperxognn ycnoBtr 3a tr3paAy Iluana AeraJbne perylaquje

Ha ocuony BaxreBa 3a I,I3AaBaBe [pefioAHLD( ycJroBa 3a r,Bpa,ry flnana AeraJBHe perynar4.rje
IlelrrptulHor 6loxa ca napKoM y tla.rrrrlz;6p. 100 0A22.02.2022.roAwrue, AocraBJbaMo BaM cleAehe
npeTxoAHe ycJroBe.

OcnosH[ npeAycJroBI,I 3a HecMeraHo nprucyflJbarbe r,r r,r3Horuerbe KoMyHaJrHor orna,qa r,r3

npegonfeuor AeJra roumexca rj. o6jerara yHyrap o6yxuara ruraHa cy:

o flpocrop 3a oAJlaralbe KoMyHaJIHor orrraAa ce npzrarofana xonrejuepr,rMa 3arrpeMr.rHe 1,1 rr,r3

LIJILI KaHraMa ol l20.rruL flpe4nuleHa Mecra nropajy 6ma y Hunoy rbronosa vuwr ca o6opeHona
uBI,IIIoM npeMa KoJIoBo3y, s6or norpetrurBocrlr rcorrrejnepa yJtuKaHrru r,r JraKrrre rrrarnruyna4{e
I,ICTI4M;

r Cao6pahajnuqe 3a nplIJIa3 rorrrejuepcxuM Mecrr,rMa r:pe6ano 6u la nmajy Mr.rHr{MaJrr{y rurprury
3,6 llt, BHclIHy npoJra:la 4r0 tr,t H Hocr{Bocr KoJroBo3a nehy o4 MaKcr,rMa.JrHe HoclrBocrr,r
cnequjarinrx Bo3r.rJra crraehapa, uuja je MaKclrMaJrHa 6ppo rexr,rHa 26rosa.

C uoruronarrervr,

.{uperrop JKII,J(OMYHAJMJE o

Cpbucra Mr4rponmla



Peny6nuxa Cp6uja
MI4HI4C TAP C TB O YHYTPATIITLWX I]O CJIOBA
Cercrop sa BaHpe.{He craryaquje
O4ererce 3a BaHpeAHe curyaqraje y Cpeiracnoj Murponuqu
OAcer 3a [peBeHTr.rBHy 3arrrrr,rry
09.29 Bpoj 217- 2896122

fiawa 25 .02.2022. roAr.rue
cPEMCKA MT4TPOBT4UA

'',11:g *u",'rrir: rt .-.' yl-- ji.i h,r,.l *;' ir,_,; :,::l:1",),:,i
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" 

_'**
&ur.ou_ ._ 0i o-3- 

^,Zrq.t -P"* ,rrrr ' t i,.:. -**a*

JABHO rrPEAy3EhE 34 TTOCJTOBE ypBAHr43MA
,'YPEAHI43AM'" CPEMCKA MI4TPOBI4IIA
Cpervrcxa Murponuqa, Kpa.na flerpa llpnor 6p.5

MuuucrapcrBo ynyrparrrrbr,rx rocJroBa Peny6maxe Cp6rje, Cexrop 3a BaHpeAne crnryaqnje,
OAererre 3a BaHpeAHe craryaqnje y Cperracxoj MnrpoBr{rl}r, Olcex sa [peBeHT]rBHy 3arxrr4Ty ,Ha
ocHoBy .rr. 54 3axoua o nJraHr,rparby r,r H3rpa,qmu (,,Cr. rnaurrar PC", 6p. 72109,81/09, 24ltl,
l2lll2, 42113, 50113, 98113, 132114 u l45ll4), peuranajyhu rro 3axreny Januor upefiyseha sa
nocnoBe yp6auusua "Yp6anusau" Cpeucxa Murponraqa us Cpeucxe MurpoBr..rue 6poj 100 oa
22.02.2022.ro4I,IHe, sa 4o6ujarre ycnoBa y rorJreAy Mepa 3arxrr{re oA noxapa 3a r,r3paAy lhaua
AeraJbHe peryraqprje rleurpaJrHor 6loxa ca raproM y HaceJby r{allra, fpaa Cpenrcxa MurpoBr.rua,
Hapfruoq r{3paAe flJrana, usaaje:

ycJroBE y IIorJIEAy MEPA 3AIIITI,ITE OA TIO}KAPA

y rlocryrKy Ll3pa.qe flnasa AeriubHe perynaur,rje rleHrpaJrHor 6nora ca rapKoM y HaceJEy r{a.nua,

Hap)quoq r{3pa,ue rrnaHa fpaa Cperr,rcra MurpoBuua, flpeMa Aocranreuj AoKyMeHraqnju vujra je
o6pafunav JasHo npe4ysehe 3a rrocJroBe yp6alusvra "Yp6anusan" Cpeucra Murponsua.

Y sesr I{3paAe osor flraHa, o6areruTaBaMo Bac Ea onaj opran HEMA uoce6nrEx ycnoBa y rorire4y
Mepa 3arrrrl,ITe oA rroxapa, Kao lr Aa je y (f asu upojexronarra u r.r3rpaArbe fipeAMeruux o6jerar ca
cBLIM flprlrraaajyhurta uucraraqlEjaMa, onpeMoira u ypelajuMa, rrorpe6no upurrreHr,rrr,r Mepe 3arrrrr{Te
oA noxapa yrnp[ene saxehuNr 3aKoHrrMa, TexH[qKrrM rrporrrlcrrMa, crauAapgrrMa [r Apyrr{M
aKTr{Ma rcojurua je ypefeua o6lacr 3arrrrrlTe oA floxapa.

3a noje4ranaune o6jexre y rrocrynKy r,I3AaBama roxaqujcKr.rx ycJroBa, Ha ocHoay xojnx ce nslaje
pelxelbe o rpalenuncxoj Aosnoru,norpe6uo je upu6anuTr.r ycnoBe 3arrrrr,rre oA rroxapa cxoAHo qn.

54 3aroua o rrrraHr.rpamy r{ r.r3rpaA6u (,,Cr. uracHr.rr PCoo, 6p. 72109,8t109,24111, 121112, 42113,
50113,98113, 132114 u l45ll4), qn. 16 cras 2 Ype46e o roxaqujcKr{M ycrroBuua (,,Cr. uracHlrK
PC", 6p. 3512015 pr 114115) u flpanuruuKa o rocryrrxy cuponolerra o6je4umeHe rrpoueAype
eneKrpoHcrr{M ryreM (,,C1. uacnuK PCoo, 6p. ll3ll5 u 96116),
Onz ycrowl cy ocJlo6olenn nnaharra aAMr4Hr,rcrparrrBHe raKce cxoAHo tilaHy 18.3aroua o
peny6nu.xl{M aAMr{HHcrparr{BHr,rM TaKcaMa (,,Cr. uacHuK PCo', 6p. 43103, 51103, 53104,42105,
61105, 101/05, 42106, 47107, 54108, 5109, 35110, 50llr, 70111, 55112, g3ll2, 47113, 65113, 57114,
45115,83/15, 112115,50116,61177,113117,3118,50118,95/1g,3gllg,g6llg,gol1g,ggl20,l44l20u
62t21).
t[Ht

Ha ocuony Osrauherua Muuuctpa yHyrpaullbl4x nocJloBa Peny6nraxe Cp6nje 3a oAJryr{r.rBarbe y
ynpaBHoM nocrynKy:a"uonraqzjcrce cryN6euure Cexropa ga BaHpeAue curyaqnje MnHuc'rapcrra
yHyrpaurbr.rx nocrroBa Peny6nure Cp6uje 0l 6poj: 7913120-58 ot 24.06.2021. ro,qune.
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Ilpe4r:ehe sa olpxaBarse yn[qa rl nyreBa

Epoi

Perncrapcxn / uam'lru 6Poj

Ilopecxr.r rqerrrnrlaraquonu 6poj IIIiIE
2@409s6
l08l5l78l

42ll
840-0000000785743-96

160-392935-15

IIIU$pa lelamocrr
Ynpara sa rPesoP Pn. 6P.

Basxa

flperyaehe 3a oApxaBalbe yJII{qa u nyreBa
ttCuPmujYnr rryTrt A.o'o'

Cperr,tcra Mutponnqa, Cretor fiurvrurpnja 13

Bpoj: 131-112022

Aatpa : 23.02.2022.ro1'.
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JABHO TIPEAy3EhE 3A TIOCnoBE
YPEAHI43MA,,YPEAHI43AM*
KPAJbA TIETPA tIPBOf EP.5

CPEMCKA MI,ITPOBI{IIA

Mr,nponnqe, nocrynajyhr'r ro 3axreBy JII 3,A' IOCJIOBE
)-\ oL.-rr-Ur*

[arY+'t
"Cupnanjyn

yPBAHI45MA, JPEAHI43AM"Cpeucxa Mrrporuquu3naJei

yCJIoBE3AI{3PMyIIJIAHAAETAJbHEPETyJIAIIIIJEUEIITPAJIHoIEJIoKACA
TIAPKOM Y IIACEJbY IIAJIMA

onu ycnonra uuajy raxHocr ol jerure roAI'IHe I'I Mory ce Kopucrl',Iru sa norpe6e IBpaAe lIlana

Aera.JbHe peryrauuje qelrrpaJlHor 6nora ca rapKoM y 
'u""'"y 

r{alua 
:-"T-^ -l-T,^MerHor 

llff'-a

[oApa3weBa yp6anucruvro o6.nuronare clo6oAxrx nensrpa$ennx npocropa sa notenqujalHy rpaAlby ca

rounaru6ruInuu j annnu HaMeHaMa'

flnanupane cao6pahajnnue ycK[aALIT[ carrocrojehrrt',r cao6pahaxuM cucreMoM'flpuoprrerH[M npaBII[IMa ]I
'l

fllanuparu .rn y*rorio--p"-"*" cao6pahajuulla raKo 4a ruopajy Aa I'IcrryHe cBe ycJIoBe 3a ycBoJeHo

,apogu"to Bo3I4IIo (xouyuanuo rosuno)'

HuseraquoHr, *uror'.r;;il;, ycxlalenoc, rJIaHupaHI{x u nomojehux cao6pahajnuqa'

flnanorr,r je norpe6no rpeABuAeru p"Iur*u cao6pahajruor roBpIIrIHa 3a cBe BlIAoBe cao6pahaja

i""""p"rx"pv.iihr-*p*"". "o'pu,"i,6nqraxlnctt,rlKrl 
I{ relraqxn cao6pahaj)'

flpeAuefire uncranaquja H 3aIIITIITHe ueBII oA najnuxe ropBe Kore KoJIOBO3a Ao ropEe KOre 3aIIIrImHe IIeB]I

Lr3Hocu Irlun 4y6uue oA 1,35-1,5tr't

Munuualna Ay6war6*r"r"r*rursraJaurja I'I 3ulIurI{:rHI'Ix IIeB}I }IcrIoA "yT"- Y-lT-u .3a 
oABoArbaBaILe

(nourojeher ^, -*#p-#o.i; *."" fu Kar{arra Ao ,.}prbe Kore 3arrrrlrrHe rleBr'r }r3Hocu l-1,2 u

Peurmn [pr{xBararbe I,I OABOAIbaBaIbe noBpIluHcKI'IX BOAa ca upocTopa o6yxnara fluaua u ycKJIaAITM Ca

cr,IcreMoM oABOAIbaBaIba ynllIqHe Mpexe'

flperraa rfiaHy .37 3axona o jarnnu flyreBrrMa,orpaAe u Aprehe nopeg jaanm< nyreBa IIoAIIxe ce raKo Aa He

ouerajy upenleAHocr jarrrIar ryreBa I'I He yrpoxaBajy 6es6eanour cao6pahaja'

3a cne npe4nuleue rEurepneuquje (pacrp,ruUa,cao6pahajHl{ rp}I*Jbytlar) u uuctalaryIje xoje ce BoAe Kpo3

3eMrur.rurru uojac (rrapqerry ttf;) rro*-ro. nyra norpe6no je Aa. ce o6narul-llpaBJbaqy nyra'34

upu6an6ame ycJroBa r.r caulacHocrl,I 3a I,I3paIy npojerrue AoKWeIIraIIraje uerpa'ulry u nocraBJbalbe I'ICrI{x y

.*u.Ay ca saxehol{ 3aKoHcKoM peryJIarI'IBoM (yueru y reKcr unana)

crzrrl o6jerrraua y o6yxr dry rgruHauopa 6u'ru o6es6elen npI'IJIa3 ca jarne [oBpIItr{He'oAHocHo IIe[ocpeAH]I

npr,rcTy[ na jannu,rryr y uupI,IHI,I roja ucrryEara xprrreprljyrue 3a flpoxoAHocr MepoAtlBHor BO3Lma cxoAHo

flpanrulnuxy o TexHuqKIIM HopMaIlIBlIMa 3a flpucrynHe [yreBe'oKpeTHurl€ H ype[eue IIJIaToa 3a

BarporacHa Bo3r4rra y 6ttuzuttuo6;"*-u nonehauor pI,I3I,IKa oA [oxapa (,,cn.JlumcPJ"6p'8/95)'

Kora teperre'oAHocHo KoTa KoJIcKo-.,"-u,** IIpIIna3a rra rpaferl,rHcroj napueru,I He cMe 6raru rruxa oA



flpery:ehe aa o4pxamre ynnqa n nyrem
"Cnpuujyu nyr" a.o.o.
Cpeucxa Mrrporxqa, Cscror Arunrpllja 13

e mail preduzece.sirmijumpusm@yahoo.com

Perucrapcxn / uarnunn 6poj
lldpecrur ngemrQrraqronr 6poj III,IE

2@4@56
l08l5l78l

42lt
840-0000000785743-%

IIIxlpa aanaruocrn
Ynpana ra rpesop Px. 6p.
EaHn Iikrresa518-040

KOre rporoapa Ha perynaquoHoj nuHrjE.[IpaBnnoje ga ce Kora 3arurrmHor rporoapa oKo o6jel0a [I Kota
rpomapa Ha Mecry ynasa y o6jexar HlrBenar[roHo ycxJraAe ca KoroM Tpor6apa Ha peryJraruroHoj nruilIjr ,Ha
HATIIIH AA CE O6E36CAI{ OABOAILABAI5E UOBPIIII'HCKI'D( BOAA CNO6OAHItrT{ II4AOM IIPEMA YJIrIqrI.

Aenr,rnenarprja y BlrAy creleHr4Ka,oA perynar[rorre Ao npeAlse rpaDeBnHcxe nrrHllje Hlrje Ao3BoJbeHa-

,{errrenaryrja ce caBrabyje yHyrap o6jercra.
flonpuruncre BoAe ca jeAHe rpa$eBuHcKe napuele He Mory ce ycMepaBarrr npeMa cyceAHoj

laprleJrlr.HacunarLe repeHa Ha cyceAHoj [apqeJrrr He cMe yrpo3[rr]r o6jerre Ha cyceAHrIM [apIIeJIaMa.
flpu npojexroBarf,y je o6aBe3na nplrMeHa oIpeA6I{ I,rs flpaBrarHr.rra o rExrrI{qKI,rM crarIIapA}IMa
npl,rcryflarlHoctu(,,Cr.rnacHHK,,6p. 19 /2012 )

O6paama:



ScPEalArac dupexmopa 3a u Heecmu quie
Kanqenapuja usepuHoe

Epoj

JII 3A TIOCJIOBE YPEAHII3MA
,,yPEAHI{3AM"

Kpara llerpa IIPnor 6P.5

22000 Cpeucra MurPonuqa

IIPEAMET: flocranJbarbe ycJroBa 3a rr3paAy fl;rana AeraJbne perylaquje UeHTpaJrnor 6lorca

ca napKoM Y HaceJbY f,Ialua

Ha oqrory Barrrer 3axreBa 6poj 100 o11I.04.2022. rolulee 3a I,I3AaBaIbe ycnoBa 3a Ia3pa4y

fllalra AeriubHe perynaquje rleHrpirnuor 6roxa ca [apKoM y HaceJby 9amraa, ?I rpI'IJIoxeHor

uarepuja;ra, o6anerurararvro Bac aa y uoapyqjy rnaHI{paHI'Ix pa"(oBa, JfI ,,CPBI4JA|AC" rua cnojux

o6jexara u to:

o [ucrpu6yrunny racoBoAHy Mpexy HaceJra 9a-nua o.U [onHerHneHcKI,Ix II0BI4, npeqH]IKa oA

d40 vt d110 ga qra6Aesarbe norpomaqa y HaceJby r{alnaa, MaKcLlMiIJIHor rpnTrIcxa 4bara,

lonoxeHy y perynaqNj u y ilut\a y HaceJby r{urvta;

3saurqgr,r 1a axypgr{ rroAarlfi o Br{cLIHcKoM LI cLITyau[oHoM uonoxajy rloMeHyr]Ix o6jercara

HaJrz13e ce y Ha.(nexrlou Karacrpy. Yrommo rLI roAaIIu ue noctoje, norpe6no je na repeny orKplITlI

nonoxaj racoBoAa Lr vtcrvr yHerpr y KaracrapcKo-rororpa(fcru IrJIaH. Y upunory Ba:u AoctasJbaMo

opzjeHtaquoHy rpacy HaBeAeHlIx racoBoAa.

llpNluxou r.r3pa,(e fhana AeraJbHe peryraqraje IIeHrpuInHor 6lora ca napKoM y HaceJby

r{arnaa no:rpe6no je upragpNaBarv ce cleAehux ycnoBa:

1. 3a gucrpu6yrnnne racoBoAe norrrroBarr yc.iloBe rcojn cy Aarlr y ,r[panu;rrurKy o

ycJroBnMa 3a rrecMeraHy rr 6es6egny gucrpr6yq[jy nprpoAHor raca racoBoArlMa

rrprrrrrcKa ao 16 bartt. flpanrurnnr je o6janJbeH y ,rC;ryx6euoM rJracHrlIcy PCtt, 6p.

86t2015oa 14.10.2015. roAune, a cryrrro je na cnary 22.10.2015. roAr{He.

Z. Munraua-nna Ao3BoJbeua pacrojarra clroJbHe I{BI,Iqe [o,q3eMHI,Ix qerutlHux n fIE racoBoAa

ltrtfpacrpyrrypfi,u rI ApyrIlM o6jertuua cy:

'.mg,w;:*..tig**m,,

Baru 6poj:
Haur 6poj:

,{aryr,t:

36q.fu€yW-

)fi,Cp6UlAfAC,i )aano npedytefie ta mpaxcnopm, cxnaduwmerue, ducmpu$yUuiy u mpaosuxy npupodxoa zoca

errw.srbliagos.com
n$E: I OaO566t+ X.Ptryil3 lt t OOat3$54, Ullfr. A&ttm: O6O3oOi

II:
Cp6uja, 210O0 Hoer Ca,E

yn. Syneeap ocno6ofleua 69



MuuuuarHo Ao3BoJbeHo

pacrojane (m)

Yrcpurrane
ilaparemto

eo!erre

facosoAr,r uefyco6no 0,2 0,4 (0,6..)

OA racosoAa Ao BoAoBo Aa v KamaJwt:aquje 0,2 0,4

OA racosoAa Ao BpeJroBoAa H To[JroBoAa 0,3 0,5

OA racosoAa Ao npoxoAHux KaHaJra BpenoBoAa E ToIrJIoBoAa 0,5 1

OA racosoAa Ao Hr,rcKoHa[oHcKI,Ix H BHcoKoHarIoHcKI{x er.ra6rosa 0,2 (0,3**) 0,4 (0,6--)

OA raconoAa Ao reJreKoMyHr.rKarrnoH[x Ka6rosa 0,2 (0,3--) 0,4 (0,5.-)

OA racosoAa Ao BoAoBa xelrnjcxe nngycrpl.rje I,I TexHoJIoImnx $nyuaa 0,2 0,6

OA racosoAa Ao pe3epBoapa* u Apyrux I,I3Bopa o[acHocrll craH]Iue 3a

cua64eearre ropr,rBoM rpeBo3Hr{x cpeAcraBa y ApyMcKoM cao6pahajy,

MalbHx frJIoBI,uIa, Malbl4x rrpHBpeAHlrx u c[opTcK[Ix Ba3AyxoIrJIoBa

5,00

04 racoro4a Ao H3Bopa oracHocrl nocrpojerra u o6jercata sa

cKJIaAIIrrrTerLe 3arriIJbI,IBlIX H TOpI,IBHX TeqHoCTH yKyIIHOT KarIaIII,ITeTa

Hajrr,rrue 3 rr..^J

3,00

OA racosoAa Ao r.r3Bopa oracHocrl nocrpojerra u o6jexara aa

CKJIaAUmTerbe 3aniubaBlrx H IOpI'IBI{X TeqHOCTI'I }'Ky[HOr KaIIaqI'ITeTa

Bnrrre oA 3 rfi anajaurue 100 m3

6,00

OA racosoAa Ao r,r3Bopa olacHocrl,I nocrpojerra u o6jexara sa

cKJraAr.rrrlTeBe 3arrrublrBl{x u ropI,IBHx TeqHocTrI yKynHor Ka[aIIIlTera

rpeKo 100 m3

15,00

OA racosoAa Ao lr3Bopa onacHocrll nocrpojema u o6jexara sa

cKJraAxrrrrelbe 3anaJbHBr,D( racoBa yKy[Hor Kanaql.rrera najeuue

m3

t0 5,00

OA racosoAa Ao r{3Bopa oracHocrl nocrpojerra u o6jerara sa

cKJlaAnrxrerbe 3a[aJbl4Br,x racoBa yKyEHor KarIaIIHTera neher o4

m3 a uajeurue 60 m3

l0 10,00

OA racosoAa Ao u3Bopa orracHocrn nocrpojerra u o6jercara aa

SKIIaAHIxTerLe 3anaJblIBIiD( IaCoBa yKyIIHoI KanaqllTeTa npexO 60 m3
15,00

OA racosoAa Ao rxzxroBavKaHara 0,20 0,30

OA racosoAa Ao BLIcoKor 3ereHlrJla 1,50

* pac:rojame ce Mepr{ go ra6apnra pe3epBoapa

** Baxrl 3a treJrr,rqHe racoBoAe 10 bar < MOP < 16 bar rr qerrurlHe u IIE (uon]IerplJleHcKe) racoBoAe

4bar < MOP < 10 bar

Jfl "CPBUJA|AC", )aexo npedytefie ta mpaxcnopm, cxnaduwmerue, ducmpuOyrquiy u mpeoeuny npupodnaz ea€a
-IiCp6uja,21000 Hoem CaF

yn. Eynesap ocno6ofieua 69nlier toa0t66lc Xr.{yn:}rl.t0o8ta}5; Ulr0grFnffi 060100;

www,sttilogas.com



Ora pacrojarba ce Mory r.r3y3erHo cMarbr.rru Ha KparKrIM AeoHrIIIaMa AyxlIHe 2 u yz flpLIMeHy

Snsuuxor o6es6elerra oA orrrreherra ilpunllKoM xaurnjux rIHrepBeHIIuja ua racoBoAy I,I

rrpeAMernoM BoAy, aJrr,r He Marre or, 0,2 M rIpH rlapanenHolvr noferry, ocHM pcrojarra o4
racoBoAa 4o locrpojerra il o6jerara 3a cKJraAlIUTerbe 3anzu6wBt4x Lr ropl{Brlx rerlHocrll u
3alzu6l,rBr,Ix racoBa.

Muuuualna Ao3BoJbeHa xoplr3ouTrrJrHa pacroja.ma noA3eMH[x racoBoAa oA crau6enrax
o6jerara, o6jerara y xojnvra crarrHo lrnu noBperueuo 6opanu nehu 6poj .rryan (o4 6nuxe
lrBr,rqe IIeBu Ao reMeJba o6jenra) cy:

MOP 4 bar 4bar<MOP<10bar 1Obar < MOP 16bar

I'acosoA oA r{eJrHqH}Ix ueBI'I I 2 J

facosoA oA noJI[erIlJIeHcKHx IreBH I 3

3a6pameno je urnag racoBoAa rpaArrrlr, Kao ll [ocraBJbar[, [prrBpeMeHe, rpajne,
noKperHe r{ HerroKperxe o6jenre, ocr{M Apyrrlx;ruuujcrcux unQpactpyxTypHlrx o6jexara.

Y uojacy mrrpuHe no 3 m ca cBare crpaHe, pauynajyhu oA oce racoBoAa Ha MecrllMa
yKpruTa6a [r flapanennor roferra, [peABrIAerH Iaanoferbe cBux 3eMJbaH[x paAoBa pfrHI{M

r.rcKorroM. Ha pacrojamy I m .qo 3 m 6ruxe LIBLIIIe poBa oA crloJbHe IBHIIe racoBo,ua, uoryhe
je npegruAerr,r Marlr.rHcKlr r,rcKo[ y cryuajy KaA ce npo6uunr [IcKo[I,IMa ("urnraqonarrervr")

HeABocM[rcneHo yrBpAI,I TarIaH noroNaj racoBoAa vr KaA MilTII,IHcKII I,IcKorI o,{o6pll
npeAcraBHnr JfI "Cp6rajarac" ua repeuy.

,{eo racono La Ha rojerra ce flprn[rKou usrolerra pa,[oBa flnaHupa [pentraK TeIrrK[Ix I{ Apyr[x
MartrrrHa [peKo r6era, Mopa 6ur.u samruheH. Jarrrrury rpe6a rI3Becr]I rlocraBJbalbeM

MoHTaxHrrx apMlrpaHo-6eroncrux rrJrorra 4urueusuja 2,5 m y [paBuy ylpaBrroM ua qen, rj.
1.25 m JreBo r{ AecHo oA oce racoBo.ua. Apuupano-6eroucxa rnotla 1pe6a Eauua MI4HtIMiInHy

4e6rrnny 20 qu, u ta|yte o6ocrpauo apMupaHa apMarypoM KBiIJIrIrera 85008.

flroqe rpe6a rc 6yty nocraBJbeHe Ha pacrojarry eeheNr o.q lna oA roprbe rBLIqe IIeBr
racoBoAa. Yrcoruro je nerraoryhe ucrryHLITIa onaj ycnoB, HeoxoAHo je racono.u 3aIIrrI'ITI'I

noce6nou apNrr.rpaHo-6eroucxol,r KoHcrpyKllr.rjorra roja he ,,ouropa,turr4" IIes 6es KoHTaKTa ca

rboM r,r npeHer[ onrepeherre Ha rJro JreBo I{ IecHo oA IIeBI,I, rI To y paBH}I ucrloA Aorre LIBI,Iue

ueBr,r, a H[rKaKo Ha Bpx rleBr.r. Koncrpyruuja uoxe 6utu rur.a MoHTaxHLIx 6etoncrux

,jaxaua" ca yHyrpamrrunr upo$r{JroM roju je rehra oA rIpeqHI,IKa IIeB}I, ulrurvrra MoHTaxH}Ix

apMr,rpaHo-6eroncrrax rrJrotra ocJrorbeH[x na nuuujcre apM]IpaHo-6eroncre ocnoHlle (reuerue
su.qone) JreBo rr AecHo oA rlenri', y Uenoj AyxIdHI,I Aena racoBoAa xoju ce ITITI,ITLI.

flocrasJbarre oBe 3zrrtrTr,rre je o6aneaa u:rofaua HaA3eMHor rutrujcror o6jerra y LI3rpaArbI,I.

Peruerre xoje he usnofa.r rpI,IMeHI,IrI,I uopa 6uru rpeAoqeHo JII Cp6ujarac.

Haron 3aBpmerKa paAosa rrJrotre uory 6uru yKIIo]beHe HaKoH caqllrbeHor oBepeHor 3aIrI4cH]IKa

wsuely oAroBopHor nsrola.ra u HaA3opa JII Cp6ujarac-a.

flpumnrou u:nofema paAona y 6wrzwuu racoBoAa r4e nuje rpl{MelseHa uoce6na 3aIIrrLIra

racoBoAa [pona3 TeruK]rx Il lpyr]rx Marrrrrua uropa 6urn oneuoryheH rlocraBJbelbeM 3arrrrl,rrHe

orpaAe ca jacno BLIAJrLIBIaM 3HaIILIMa ylro3opel6a o sa6parrn [ponacxa.

Ha Mecrr,rMa y,Kpurrarba racoBoAa ca oABoAHI,IM KaH€uIrIMa, notpe6no je o6es6eAilru

MlrHr.rMaJ'rHN nagcloj ol, 1.2 Merapa oA roprbe I,IBTIIIo IIeBII Ao Kore AHa oABoAHor KaHaJIa.

Enen:rya-nna AoAaTHa 3aIrrT[ITa racoBoAa apmuhe ce o TpolrrKy I{HBecTlITopa.

Il "CP6|4JA.AC", )aexo npedyzehe ta mpaxcnopm, cxnaduume*e, ducmpu6ytlujy u mpeoeuuy npupad{oz eaca

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Yxonuro Ha MecrI,IMa yKprlrrluna ulwrut [apaflenHor nofema 4o!e 4o orxorraBarra racoBoAHe
IIeBI,I u oruteherra racoBoAa o oBoMe ce x[THo rvropa o6anecrlrrrr JfI "Cp6ujarac" paAu
npeAy3llMarra rorpe6Hux Mepa roje he ce oApeAr,rrr,r HaKoH W:ara y crarbe Ha repeHy.

1 1. Y cryrajy oureherba racoBoAa, roje HacraHe ycJre.q nsnofema paAoBa y 3oHrr racoBoAa, ycJreA

HerlpllApxaBarba yrnpfennx ycJIoBa, Kao u ycneA neupe4u.rfeur,rx paAoBa xoju ce nory januru
rplInI,IKoM u:nofema o6jerta, I,IHBecrETop je o6ane3an Aa cHocr,r cBe rporrrKone canaqr,rje na
racoBoAHLrM r,rHcrulnaqzjarraa rt Ha,(oKHaAr{ rrrrery Hacrany ycneA eBeHTyaJrHor rrpexr{.qa
gucrpu6yuuje raca.

l2.y c;ry.rajy Aa r{HBecrurop nuje y uroryhHocrrr lrcrromroBarlr 3amrrrry racoBoAa rr
3amrlrrHy 3oHy racoBoAa, racoBoq je norpe6no ugprecrnrrr o rporrrKy r.rrrBecrr{Topa. Ha
ocHoBy oBlrx ycJroBa He Mory ce [3BoArrrrr paAoBrr Ha [3Memrarby racoBoAa, neh je
norpe6no ca JII ,rCp6ujarac" crcJrorrrrrrr o4ronapajyhn yroBop, rcojurvr 6n ce
rpeqlr3lrpaJre ure[yco6ne o6anese. Enenrya.nno rr3MetrrrarLe ce Bprrru no noce6uoj
rpafenuucroj Aornoru, no rcojoj JfI ,rCp6ujaract' Mopa 6uru unrecrrrrop rr3Memarrba, a
upegyrehe no vujenr ce saxreBy pa4rr rr3MerlrrarLe Qnnancujep.

13. Yuorpe6a ru6paurloHl,Ix arara y 6rrnzwuw racoBoAa je 4osroreHa yKonr,rKo He yrlrqe Ha
MexaHlrqKa crojcrna u cra6unuocr racoBoAa.

14. flprarnrorvr u:eoferba pa,4oBa y 3oHilrvra oracHocrr,r t4 KoA ocno6olene racoBoAHe rIeBLt

norpe6uo je nprrvreru,rrlr cBe Mepe 3a crrpeqaBarbe r{3a3uBar6a eKcrrJro3uje utu [oxapa:
sa6parreno je paxutu ca orBopeHHM rrJraMeHoM, paAraTr,r ca irJraroM utru ypetlajlaua roju uory
rpu yfiorpe6u rgagearr,r BapHrqy, ropNruherre Bosl,rna roju npra paAy Mory la3a3Barvr BapHr,rqy,

r<opumherre eneKTpr{uuux ypelaja noju H}rcy y cKnaAy ca HopMarr.rBr,rMa [pom,rcaHr4M y
o.qronapajyhrM craHAapluua SRPS sa uporrBeKc[Jro3r.rBHy 3arrrrr{Ty, oAJrararbe 3a[iu6rrBrax
uatepnja r.r Apxarre rraarepuja roje cy rroAnoxHe caMo3aniuberby.

15. EnertyanHa pacKorraBarba racoBoAa paAlr yrBptluna*a qlrrbeH]rrrHor crirrba, He Mory ce
Bprrrr{Trr 6es o4o6perua kr rrp}rcycrBa rrpeAcraBHr,rra JfI ,,Cp6ujatac". Hajuarre 3 4ana npe
rloqerKa paAoBa Ha Aeny rpace rcoju ce BoAr{ [apaneJruo ]rnil ]r(prrrra ca Har[r,rM racoBoAoM y
o6anegu cre o6arecruru JfI ,,Cp6wjarac".

16. Pox BaxHocrr,r oBor AoKyMenra je ABe roAlrHe oA Aaryr\da rreroBor [3AaBar6a.

17. Y crra.qy ca rIeHoBHr,rKoM ycnyra JII ,,Cp6njarac" Hosr Ca4, 6zhe Bau sanlaheHa ycnyra
o6paae Barrrer rpeAMera.

,{ocranr,rrrE:

1. Hacrony
2. TexH.apxuru
3. aJa

)fl "CPBUJA\AC", Jaeno npedyzefie ta mpaxcnopm, cxnaduutme*e, ducmpuOytquiy u mpaoauny npupodvoe eaco fIi
Cp6rja,210OO Hoer Ca.s

yn. Syneaap ocno6oleua 69

.{yruan Kpunoxannh, cneq.crp}K.r{Hx:xpa!.

Isrpurrn Ar{peKTop sa uneecruquje
Iaqa Ey4unr[p, Ar.rrrJr. uHx. Mam.qq-%. "i
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4"eM-r:AC

6poj:25-5-1122

flaryu: 01.04.2022.
Epoj

ur*,, . o{"04 d["*.
Clrrerr MnrPonrqr

llpeguer : npeuogrn ycIloBlr 3a r3paAy nIAHA IETAIbHE PETIAqIJE UEHTPAIHOf EIIoKA CA
flAPKOM y HACErby I{AJIMA Cpeucra Mrrpoenqa

V eesu Bauer 3a(ffeBa 6poj 100 on 30.03.2022. ro4r,rne 3a nperxoAHe ycnoBe 3a ropaAy nnAHA
IETAIbHE PEfynAqilJE UEHTPAfiHOF EIOKA CA flAPKOM y HACEIby t{AIlMA, JII Cpervr+ac Cpeucra
Murpoauqa Kao oneparop 4ncrpu6ytuBHor cucreMa sac o6aeeuJTaBa Aa y orBr4py npmoxeHor nflaHa He

nocrojr uorpafieHa 4rcrpra6yrraaHa racHa Mpexa H]4cKor npt,tTr4cxa Kao H[ pa3BoAHt4 racoBoA cpeAber
npuTr4cKa.

flpounpeue Ha npegMerHe napqefle Hr,tje npe4ar,rfieno gyroporrHr4M nrraHorvr paoeoja Jl-l Cpena-rac
Cpeucra Murpoauqa.

Jn Cpena-rac Cpeucra Murpoeuqa neua noce6He ycnoBe 3a r3paAy nflAHA IETAIbHE
PEryflAqr4iE qEHTPMHOT EnOKA CA nApKoM y HACEIby qMMA.

, AUnn.npaBHuK

Jaexo tpeAFstlg Eagrsrpx6yqlliy npxMt{gr Erfa "#Eld-IAC'Cprm iiMrpailF, Tg.adadtnxcmq @ram 14fl
Tefl.02261o061, ryyilnsremgas.rs, off@srenqmrs, fME: 10058927, ME: 0867s29S, 

-uridda pgraooeru: gsu

tauao upolrysehe sa trocrloBe ypOenxr
"YPraismgnhd" CPexcxa MutPrs+

JN,,YPEAH[43AM"
Cpeucra Mrrpoanqa
Kparua l1erpa I 6p. 5



T*neK*M Cp*w"ic:

!;t.1:o rlpeliY:)erre
' Y t'liAlli"i3rriti-

Epoj '

fiocnosHo/nOBEPrb14BO

yP6sl;'rsr,;.
Murpmxa

3A TII}CJIOBC

Cpcrrcre

4oo

l-ip*g1y"t*he :jr{: T*r"l*K$Mytr hl{itLrl,l* il.it""

EET|OBOEH h E POJ :E 21 0 -7 297 2l'l -2022
AATYM: 22.02.2022.
EPOJ l,l3I|KPM:39
cnvxEA 3A nIAHl4PAl$E 14 H3rPAElbv MPEXE HOBI4 CAE
OAEJbEIbE 3A flflAHHPAHTE 14 U3rPAElby MPEXE CPEMCKA Ml4TPOBl4qA
22000 c PE M C KA M 14TPO B 14 LlA

JABHO NPEAY3EIE 3A
NOCNOBE YPEAHl43MA

,,YPEAHI43AM"
cPEMCKA Ml4TPOBl4qA

Kparua flerpa I 6p.5

flPEEMET: ycnoBn 3a u3pa4y nnAHA EETATbHE PEfynAIll,lJE IEHTPAIHOT EflOKA
CA NAPKOM Y HACE'bY t{ATIMA.

Bega: 6poj saxreea 100

l-locrynajyhh no Baureru saxreay 6poj: 100 oR 22.02.2022 , roArHe, a y cKfla.qy ca
3axoxo[,r o l43MeHaMa h AonyHaua 3aroxa o eneKTpoHcKl,rM KoMyHl{Kaqrajaua "cnpr6eHr
rflacHilK PC" 6poj 62114,3aroxoru o nnaH[palby l,r u3rpag]br4 "Cnpx6eHra rnacHhK PC" 6poj
13212014 n 14512014, 8312018, 3112019, 3712019 u 912020, l'lpaeunnuKa o 3axreBxMa 3a
yrapfiraearue 3aur]trHor nojaca 3a efleKTpoHcKe KoMyHuKaquoHe Mpexe u npunaAajyhux
cpeAcraBa, paA[o Kop]rAopa !r 3aurrl,rrHe 3oHe h HaquHy ussofersa pagoBa npt,trt]tKoM
[3rpaA]be o6jerara "Cnpr6euu rnacH[K PC" 6poj 16112, llpaeunxuKa o rexH]tqKt4M l,t ApyrltM
3axreBtaMa np]r H3rpag[bt4 nparehe uxSpacrpyKType norpe6xe 3a nocraBJbabe
ereKTpoHcKt4x KoMyH14KaqroHl,rx Mpexa, npnnagajyhux cpeAcraBa n eneKTpoHcxe
KoMyHuKaqloHe onpeMe nprnuKoM t43rpagbe nocnoBHt4x u crau6ennx o6ierara,
"Cny;x6eHr rnacHhK PC" 6poj 123112, YpeR6e o ogpelueaby ycnoBa 3a npojexroeabe lt
npuKrbyqeue xoju ce o6agesno npr6aelbaiy y nocrynKy gr3AaBalba noraqujcrrx ycrloBa,
Kao ta o ca4pxnHl{, nocrynxy u HaquHy tl3AaBa}ba ycnoBa ra npojexroBa}be u np[Ktbyqe]be
uManaqa jaenkx oenaurhersa t,r ca4pxl,rH[, nocrynKy u Haq]rHy ]r3AaBaba noxaqujcrux
ycnoBa, a y qrrby 3auJrrre TK o6jexara f'lpegyseha 3a reneKouyHrxaqraje "TEflEKOM CPE[/JA"
A.E. SEO[PM, naron il3BpuJeHor nperne,qa AocraBrbeHe rexHurqKe AoKyMeHraqnje rsgajy ce

TEX H 14 t{ KE YCfl O B E-N OAATK E

sa norpe6e r3paAe flIAHA AETAJbHE PEfynAqrJE qEHTPAnHOf EIIOKA CA flAPKOM
Y HACE'bY I{ATIMA.

Y npranory y en. Sopruary.dwg, AocraBrbauo Bau oprajenraqroHy ctaryatlrjy nocroiehe,
nog3eMHe rerreKoMyHuxauhoHe ranspacrpyxType lt ro: onr[qKe xa6noee oA noce6xe
BaxHocrl,t sa TK cao6pahaj , noA3eMHe 6arapne xa6noee npHcrynHe Mpexe Hacerba Hanua.

f'lpe nouerxa 6uno KaKBhx rpalesraucrux paAoBa norpe6uo je y capagFbh ca HaAnexHoM

cnynx6orvr ,,TeneKoM Cp6raja"( Cnynx6a 3a MpexHe onepaqraje Cpeucxa Mrrpoanqa,Tau,a
Huxonnh, flnnn. hHx. Pyxoao4unaq ogerbeba 3a xa6noacry nphcrynHy Mpexy Cpenacxa

Mrrpoarqa 1, ren: 0221610-829) usapurrarh rpachpatse h o6enexaeaFbe rpace nocrojehux
xa6noea nouohy nHcrpyMeHra rparaqa xa6noea raro 6r ce 4e$uxracantl Tat{ax nonoxaj r
gy1una reneKoMyguKallLtoHt4x xa6noaa, Aa 6n ce 3aruM oApeA[o HaqilH 3alurhre nocrojehux
TeneKoMyH h KaqnoH hx xa6noaa yKon n Ko cy yrpoxeH h'

Y cny-rajy uoffieryrpoxaBaba Hau[x o6iexara, norpe6xo je npeABuAerx lbuxoBy 3aurHTy,
unx eBeHryanHo [3MeuJTarbe, a cBe Ha reper uHBecr]tropa/raseofava. flpunurou ns6opa

ffpedysehe 3a meleKot yttuxauuie. ,,Tenexo*t Cp6uia" a.d, I 1000 Eeto;:.pad, Taxoccxa 2

Mamuqrtu 6poi: 17162543; IIWE 100002887

onor o3 cb #2'*.
Ct"ssdcr* )'il;l':l4r



nocnoBHo/nOBEPrb14BO

r,BBotlar{a Ha r3Meura}by }, 3aurr}rril nocrojehe reneKoMyHxKaquoHe xHQpac'rpyKrype Bo$vfin
paqyHa Aa je rcBofJaq peffcrpoBaH }l nxqeHq]rpaH 3a ry BpcTy paAoBa n Aa ce Hana3n Ha nnstn
KBanHSxKoBaHrx rcBobaqa paAoBa,,TeneKoMa Cp6uja"ag.

TenexouyHrKaqnoHn Ka6noBh ce yrnaBHoM nonaxy y 3oHl4 periloHanHnx h noKaflHnx nyreBa,
a Ha ocHoBy ycnoBa Koje nponrcyjy HaAnexHe hHcl4ryrlraje. Crora je norpe6no nnaHrparll
reneKoMyHr4KaLlroHh Kopl4pop y3 cBe caobpahajrnlle Ha nogpyvjy rojra o6yxeara nnaH 6es o6snpa
Ha paHr nyTa.

flprnrroru nnaHhparba HoBt4x cao6pahajnux Kopl4Aopa nnaHhparr noJlaraH,e ogroeapajyhnx
qeBn sa HaKHaAHo npoBnaqelbe reneKoMyHmKaqiloHr4x ra6noaa Tenexoua y oKBl4py napqena y

BnacH muJrBy r Maoqa cao6pahajHe r xSpacrpyKrype.
florpe$Ho je npegaragerr HoBe reneKoMyHr4KaqroHe Kopr,r4ope (npe ceera y3 nocrojehe r

nnaHhpaHe cao6pahajHrarle) xaxo 6r ce oruoryhnno npilKlbyqelbe nnaHrpanrx o6jerara Ha

nocrojehy Mpexy Tenexorraa. flpe4naxeuo Ea ce nnaHoM npegBr4ta nonaraFbe LleB]4 3a HaKHaEHo

npoBflaqehbe reneKoMyHt4KaqroHnx ra6nosa, og o6jercara Ka ynhqHoM Kopt4Aopy - jaauoj

nOBplll14Hl,l.

Ha npe4MerHoM nogpyvjy He nocroje PP Kopr4Aopr4 Srxere reneQounje xoju cy Y

HaAfl exHocl4,,Tefi eKoM Cp6n)a" .

Ha npegruerHoM nogpyvjy aa caga HeMa aKTHBHTx n nnaHhpaHux 6agnnx craHnqa Tenexoua
Cp6raja - cncreM 3a Mo6r4nHy reneQoHrajy. flo4arxe 3a Aprul nepho4 HhcMo y rrloryhHocrr 4a
AOCTaBnMO.

f'lorpe6Ho je Aa ce nlraHoM npepBxAn ruoryhuocr nocraBrbaH,a 6aaunx craHrLla Ha o6jerrnrua.
Karo 6asHe craHt4Lle uo6rnxe reneQonraje qecro Hr4cy y3 paHn4paHe cao6pahajnrqe, norpe6Ho
je yserra y o6anp norpe6y 3a n3rpaglboM onrrqKrx nphBoAHt4x ra6noea Ao FbhxoBnx noxaqnja.

Cagruy Bt4coKor pacrnFba nnaHrparr Ha y4arbeHocl4 oA TeneKoMyHhKaLlhoHe rpace Hajuarue
2 uerpa.

Haqrx n ycroBx noBe3]rBalba 6ygyhrax o6jexara Ha reneKoMyHnKaqxoxy rupelr<y 6nhe
gBsranracaxta HaxnagHo H 3a cBarh o6jexar noce6xo.

Y qraruy 3aurlfre nocrojehrx n 6ygyhux renexoMyHuKaqxoHr4x ra6noea, Kao n y qxrby
ge$nxucaua ycnoBa 3a rcp4qy refleKoMyHhraqnoHux uxcranaqnja y o6jeralua, norpe6xo je,

npe noqerra rcpage npojernre AoqfMeHraquje ea rcrpa4lby n 6nno KaxBltx paAoBa Ha

npeAMerHour nogpyvjy, npn6aeutu ycnoBe+arnacHocr,,TereKoma Cp6nja".
['lpegcraaHrllh ogerbelba 3a nnaHnpa]be h r3rpaglby Mpexe Cpeurcxa Mrrpoanqa" Be3aHo 3a

oaaj npegrvrer cy AH[enra Mapxoanh, rHxelbep 3a nnaHrpaFbe r n3rpaA]by Mpexe, reneQoH
0221610-639, n Cauta BojvaHnu, rexHmqap 3a nnaHnpalbe r h3rpaglby ren. 0221471-161,

,
C nouirosabeM,

f'lprnor:

Gnyx6a 3a nnaHrpalbe r r,r3rpaglby Mpexe Hoeh CaA

I

*,##;ra Eypcah
\l

CnryaqroHr nphKa3 y.dwg

Ilpedl,selte 3a meneKowyuuxatluje ,,Tenexott Cp6uja" a.d, I1000 Ee.oepad, Taxoec:xa 2
Mamuvuu 6poj: 17162543; IIWE 100002887



T*neK*M Cp*w"ic:

!;t.1:o rlpeliY:)erre
' Y t'liAlli"i3rriti-

Epoj '

fiocnosHo/nOBEPrb14BO

yP6sl;'rsr,;.
Murpmxa

3A TII}CJIOBC

Cpcrrcre

4oo

l-ip*g1y"t*he :jr{: T*r"l*K$Mytr hl{itLrl,l* il.it""

EET|OBOEH h E POJ :E 21 0 -7 297 2l'l -2022
AATYM: 22.02.2022.
EPOJ l,l3I|KPM:39
cnvxEA 3A nIAHl4PAl$E 14 H3rPAElbv MPEXE HOBI4 CAE
OAEJbEIbE 3A flflAHHPAHTE 14 U3rPAElby MPEXE CPEMCKA Ml4TPOBl4qA
22000 c PE M C KA M 14TPO B 14 LlA

JABHO NPEAY3EIE 3A
NOCNOBE YPEAHl43MA

,,YPEAHI43AM"
cPEMCKA Ml4TPOBl4qA

Kparua flerpa I 6p.5

flPEEMET: ycnoBn 3a u3pa4y nnAHA EETATbHE PEfynAIll,lJE IEHTPAIHOT EflOKA
CA NAPKOM Y HACE'bY t{ATIMA.

Bega: 6poj saxreea 100

l-locrynajyhh no Baureru saxreay 6poj: 100 oR 22.02.2022 , roArHe, a y cKfla.qy ca
3axoxo[,r o l43MeHaMa h AonyHaua 3aroxa o eneKTpoHcKl,rM KoMyHl{Kaqrajaua "cnpr6eHr
rflacHilK PC" 6poj 62114,3aroxoru o nnaH[palby l,r u3rpag]br4 "Cnpx6eHra rnacHhK PC" 6poj
13212014 n 14512014, 8312018, 3112019, 3712019 u 912020, l'lpaeunnuKa o 3axreBxMa 3a
yrapfiraearue 3aur]trHor nojaca 3a efleKTpoHcKe KoMyHuKaquoHe Mpexe u npunaAajyhux
cpeAcraBa, paA[o Kop]rAopa !r 3aurrl,rrHe 3oHe h HaquHy ussofersa pagoBa npt,trt]tKoM
[3rpaA]be o6jerara "Cnpr6euu rnacH[K PC" 6poj 16112, llpaeunxuKa o rexH]tqKt4M l,t ApyrltM
3axreBtaMa np]r H3rpag[bt4 nparehe uxSpacrpyKType norpe6xe 3a nocraBJbabe
ereKTpoHcKt4x KoMyH14KaqroHl,rx Mpexa, npnnagajyhux cpeAcraBa n eneKTpoHcxe
KoMyHuKaqloHe onpeMe nprnuKoM t43rpagbe nocnoBHt4x u crau6ennx o6ierara,
"Cny;x6eHr rnacHhK PC" 6poj 123112, YpeR6e o ogpelueaby ycnoBa 3a npojexroeabe lt
npuKrbyqeue xoju ce o6agesno npr6aelbaiy y nocrynKy gr3AaBalba noraqujcrrx ycrloBa,
Kao ta o ca4pxnHl{, nocrynxy u HaquHy tl3AaBa}ba ycnoBa ra npojexroBa}be u np[Ktbyqe]be
uManaqa jaenkx oenaurhersa t,r ca4pxl,rH[, nocrynKy u Haq]rHy ]r3AaBaba noxaqujcrux
ycnoBa, a y qrrby 3auJrrre TK o6jexara f'lpegyseha 3a reneKouyHrxaqraje "TEflEKOM CPE[/JA"
A.E. SEO[PM, naron il3BpuJeHor nperne,qa AocraBrbeHe rexHurqKe AoKyMeHraqnje rsgajy ce

TEX H 14 t{ KE YCfl O B E-N OAATK E

sa norpe6e r3paAe flIAHA AETAJbHE PEfynAqrJE qEHTPAnHOf EIIOKA CA flAPKOM
Y HACE'bY I{ATIMA.

Y npranory y en. Sopruary.dwg, AocraBrbauo Bau oprajenraqroHy ctaryatlrjy nocroiehe,
nog3eMHe rerreKoMyHuxauhoHe ranspacrpyxType lt ro: onr[qKe xa6noee oA noce6xe
BaxHocrl,t sa TK cao6pahaj , noA3eMHe 6arapne xa6noee npHcrynHe Mpexe Hacerba Hanua.

f'lpe nouerxa 6uno KaKBhx rpalesraucrux paAoBa norpe6uo je y capagFbh ca HaAnexHoM

cnynx6orvr ,,TeneKoM Cp6raja"( Cnynx6a 3a MpexHe onepaqraje Cpeucxa Mrrpoanqa,Tau,a
Huxonnh, flnnn. hHx. Pyxoao4unaq ogerbeba 3a xa6noacry nphcrynHy Mpexy Cpenacxa

Mrrpoarqa 1, ren: 0221610-829) usapurrarh rpachpatse h o6enexaeaFbe rpace nocrojehux
xa6noea nouohy nHcrpyMeHra rparaqa xa6noea raro 6r ce 4e$uxracantl Tat{ax nonoxaj r
gy1una reneKoMyguKallLtoHt4x xa6noaa, Aa 6n ce 3aruM oApeA[o HaqilH 3alurhre nocrojehux
TeneKoMyH h KaqnoH hx xa6noaa yKon n Ko cy yrpoxeH h'

Y cny-rajy uoffieryrpoxaBaba Hau[x o6iexara, norpe6xo je npeABuAerx lbuxoBy 3aurHTy,
unx eBeHryanHo [3MeuJTarbe, a cBe Ha reper uHBecr]tropa/raseofava. flpunurou ns6opa

ffpedysehe 3a meleKot yttuxauuie. ,,Tenexo*t Cp6uia" a.d, I 1000 Eeto;:.pad, Taxoccxa 2

Mamuqrtu 6poi: 17162543; IIWE 100002887

onor o3 cb #2'*.
Ct"ssdcr* )'il;l':l4r



nocnoBHo/nOBEPrb14BO

r,BBotlar{a Ha r3Meura}by }, 3aurr}rril nocrojehe reneKoMyHxKaquoHe xHQpac'rpyKrype Bo$vfin
paqyHa Aa je rcBofJaq peffcrpoBaH }l nxqeHq]rpaH 3a ry BpcTy paAoBa n Aa ce Hana3n Ha nnstn
KBanHSxKoBaHrx rcBobaqa paAoBa,,TeneKoMa Cp6uja"ag.

TenexouyHrKaqnoHn Ka6noBh ce yrnaBHoM nonaxy y 3oHl4 periloHanHnx h noKaflHnx nyreBa,
a Ha ocHoBy ycnoBa Koje nponrcyjy HaAnexHe hHcl4ryrlraje. Crora je norpe6no nnaHrparll
reneKoMyHr4KaLlroHh Kopl4pop y3 cBe caobpahajrnlle Ha nogpyvjy rojra o6yxeara nnaH 6es o6snpa
Ha paHr nyTa.

flprnrroru nnaHhparba HoBt4x cao6pahajnux Kopl4Aopa nnaHhparr noJlaraH,e ogroeapajyhnx
qeBn sa HaKHaAHo npoBnaqelbe reneKoMyHmKaqiloHr4x ra6noaa Tenexoua y oKBl4py napqena y

BnacH muJrBy r Maoqa cao6pahajHe r xSpacrpyKrype.
florpe$Ho je npegaragerr HoBe reneKoMyHr4KaqroHe Kopr,r4ope (npe ceera y3 nocrojehe r

nnaHhpaHe cao6pahajHrarle) xaxo 6r ce oruoryhnno npilKlbyqelbe nnaHrpanrx o6jerara Ha

nocrojehy Mpexy Tenexorraa. flpe4naxeuo Ea ce nnaHoM npegBr4ta nonaraFbe LleB]4 3a HaKHaEHo

npoBflaqehbe reneKoMyHt4KaqroHnx ra6nosa, og o6jercara Ka ynhqHoM Kopt4Aopy - jaauoj

nOBplll14Hl,l.

Ha npe4MerHoM nogpyvjy He nocroje PP Kopr4Aopr4 Srxere reneQounje xoju cy Y

HaAfl exHocl4,,Tefi eKoM Cp6n)a" .

Ha npegruerHoM nogpyvjy aa caga HeMa aKTHBHTx n nnaHhpaHux 6agnnx craHnqa Tenexoua
Cp6raja - cncreM 3a Mo6r4nHy reneQoHrajy. flo4arxe 3a Aprul nepho4 HhcMo y rrloryhHocrr 4a
AOCTaBnMO.

f'lorpe6Ho je Aa ce nlraHoM npepBxAn ruoryhuocr nocraBrbaH,a 6aaunx craHrLla Ha o6jerrnrua.
Karo 6asHe craHt4Lle uo6rnxe reneQonraje qecro Hr4cy y3 paHn4paHe cao6pahajnrqe, norpe6Ho
je yserra y o6anp norpe6y 3a n3rpaglboM onrrqKrx nphBoAHt4x ra6noea Ao FbhxoBnx noxaqnja.

Cagruy Bt4coKor pacrnFba nnaHrparr Ha y4arbeHocl4 oA TeneKoMyHhKaLlhoHe rpace Hajuarue
2 uerpa.

Haqrx n ycroBx noBe3]rBalba 6ygyhrax o6jexara Ha reneKoMyHnKaqxoxy rupelr<y 6nhe
gBsranracaxta HaxnagHo H 3a cBarh o6jexar noce6xo.

Y qraruy 3aurlfre nocrojehrx n 6ygyhux renexoMyHuKaqxoHr4x ra6noea, Kao n y qxrby
ge$nxucaua ycnoBa 3a rcp4qy refleKoMyHhraqnoHux uxcranaqnja y o6jeralua, norpe6xo je,

npe noqerra rcpage npojernre AoqfMeHraquje ea rcrpa4lby n 6nno KaxBltx paAoBa Ha

npeAMerHour nogpyvjy, npn6aeutu ycnoBe+arnacHocr,,TereKoma Cp6nja".
['lpegcraaHrllh ogerbelba 3a nnaHnpa]be h r3rpaglby Mpexe Cpeurcxa Mrrpoanqa" Be3aHo 3a

oaaj npegrvrer cy AH[enra Mapxoanh, rHxelbep 3a nnaHrpaFbe r n3rpaA]by Mpexe, reneQoH
0221610-639, n Cauta BojvaHnu, rexHmqap 3a nnaHnpalbe r h3rpaglby ren. 0221471-161,

,
C nouirosabeM,

f'lprnor:

Gnyx6a 3a nnaHrpalbe r r,r3rpaglby Mpexe Hoeh CaA

I

*,##;ra Eypcah
\l

CnryaqroHr nphKa3 y.dwg

Ilpedl,selte 3a meneKowyuuxatluje ,,Tenexott Cp6uja" a.d, I1000 Ee.oepad, Taxoec:xa 2
Mamuvuu 6poj: 17162543; IIWE 100002887
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rqInnuat4KAqurA
PEMCKA MHT o n

Epoj:

flaryru:
478/22-t

25.02.2022.

Epoj

Cbilcrr Mrrporrp
tlpedmem: yCnOBn gA Ugp$y nnAHA AETAfibHE

NAPKOM Y HACEIbY LIANMA

lloao4onn Bauler 3axreBa 6p. a78/22 og23.02.2022. (Baur 6poj 100 op,2Z.O2.ZO22.) saycnoBe

3a h3paAy llaaxa Aera/bHe peryaaqnje L{eHTpanHor 6aoxa ca napKoM y Hace/by gannna,

o6aseuJraeanno Bac Aa Ha npeAMerHoj aoxar-t]ajra HeMa nocrojehe Mpexe JKII "TonanQrxaqrja,, a

raxo[e xrje naaHrpaHa h3rpaA]ba HeAocrajyhe 4nctpu6ythBHe Mpexe y o6yxaary n.naHa.

Pyxoao4ra a r-1 r x aecrr qraja

Aq

JII sa nocloae yp6axrsrrna

''YPEAHJ43AM''
Krarua llerpa I 6p.5

Cperucxa Mrrpoeuqa

PErynAqruE UEHTPNTHOT 6nOKA CA

l4sapuxu rqtapeKTop
3a TexH14qKe noc.noBe

At/fu/zla
MraaH )HuaaHrh, Aufln.uHr,

. flrpexrop
Il "TonnrQrxaquja"

Ar4nn.npaB.

,Qocraaurr:
Ilorqxocroqy 3axreBa

Cny >x6n n H e ecrra r-1rj a

a/a

ftqo rpr4ne,fte sa rrocrrom Vpfomua
':{PEAHI{3AI{' Qqsr }tIlTpqa

x"rw, 19'01" #J-r,o,

ffi.fts
E arnry.s.,rE

,?* 
*t--,' :

3opra qa ffunnipnh, Annn.ulr.

Teryhu pa,{y.H BojeofaHcra 6aHra Cpeucx
Tercyhr paqyH Banca Intesa cpeNcxa Mrarpoaraqa L6o-g1464-g7

Maruquu 6poj: 08198969; tllugpa AenarHocrt4: 3530; nn6 10079173gTen.:022/610-584, 639-272; @ax:022/6to-579; www.smtoptana.rs ; e-,nait, ,mt pranaopu.re



DELATNOSTI:

. SAKUPUANJE PREEISCAVANJE I

- ODVODENJE OTPADNIH VODA
- rzc RADNJA voDovoDry ;{i"[f$,*

PIB: I007916I 5
Matifni broj: O8234779

DISTRIBUCIJA VODE

telefoni:

centrala: 0221 611 976

612763
613 988

__ _?ik], .-7

vodoyod
Sremska Mitrovica

Ul. Stari 5or 114

''* eZurni dispederi: 626 533

Epoj

615 505
fek. stanica: 640 726

x*.y* 30.o5, mtl.*iJ#;
prijava kvarova: 626 200

624 442
Upisano u registar privrednih subjekata kod Republi6ke agencije za privredne regis$&ffi{f&t1&#t$P&{r9oos

teku6i raduni: 160-9897-67 BANCA INTESA a.d. Beograd Filijala Sremska Mitrovica
330-51000043-97 CREDIT AGRICOLE SRBIJA a.d. Novi Sad Filijala Sremska Mitrovica

Nai broj
32212

25.03.2022.
Datum

JN 3A NOCNOBE YPEAH143MA ,,YPEAH[43AM"

llpearrlter: [lperxo,qHu TexHrqKu ycnoBr 3a u3pa.qy Flnaxa.qeTarbHe perynaqrje qeHTpaflHor

6noxa ca naPKoM Y Hacerby 9anua

Ilocrynajyhn no BauleM 3axTeBy 6p.100, a y cKflaAy ca 3axoxoM..o nflaHhpalby v1 v3rpaqt$v
,'cnyx6enm rflacHLrK PC" 6p.72l0g, a1-09-racnpaBKa,-64110 ognyxa YC,2411!,.121112,42113-o[nyxa YC'

sotzol3-ognyra yc, s4t13-peuerue yC, 9812013-o4nyxa Yc-, tgztll, 145t14,83/18, 31119, 37119 n

gl2O2O ra np.-l-'lpaarnHuLlrMa, a y Lll4Iby 3aUJThTe BoAoBa KoMyHanHe ranSpacrpyKrype' HaKoH nperfleAa

AoKyMeHraquje, rexHr"i, .nyriOa JKh "Bo4oBo4';-a rasgaje nperxoAHe ycnoBe sa norpe6e n3pa4e

flnaxa AerarbHe perynarlraje LleHTpanHor 6nora ca naprorta y ganura, a 3a norpe6e napyvraoqa l-paga

Cpeucra MnrPoanqa.

Ha npegrvrerHoj noxaLliljt4 y yn.SpaHra PaAnueanha v y yn'l'lo6eaa u3BeAeHa je aogoaogua

Mpexa AU AH 1oonaru, y yn.3anarnujcra ,.teAera je aogoaogHa Mpexa flH S0urvr, AoK y yn'flegmncra

He nocrojur ynrqHa BoAoBoAHa Mpexa, TaKo Aa je y oKBl4py npeAMeTHor 6noxa pelueHo

aogocna6geBa'be o?j"*r?, ra 
'naoryhHocr 

nphKn yqaKa o6jerara H-a KoMyHanHy t'txQpacrpylcrypy'

Bogoaogna Mpexa ja'.irpo"rra sehe og 40 roAhHa, raseegexa oA as6ecrqeMeHrHtrx qeBr, raro 4a je

HeonxoAHa peroncrpyrqraja u 3aMeHa as6ecrqeMeHTHor qeBoBoAa nprnylKoM nnaHrpaHe

peKoHcrpyK,{rj" .I"*ip;*ii ono*, ,.."o, Llanua (cao6pahajHor nyrHor nojaca xa jaaHoj noapuluHn)'

y xaceruenoM Mecry t{anrua xnje raeaeAena QeranHa KaHanhsaquja, raKo Aa je ogaoxebe ornaAHilx

BoAa peuero nore, ,HAt4Bl4AyaflHnx'cenTuqrrx janaa noqrpaHux Ha nplaBaTHilM napqeflaMa'

o6yxaar nnaHa He Hana3u ce y.HenocpeAHoj 3OHl4 CaHt4TapHe 3aurhre il3Bopt4ura BoAOBOAa y

cperrrcroj Mtrarpoe9rqra r Llanuu. Hraao hogseMHrx BoAa Hana3n ce Ha 1,50-2,5rra hcnoA Kore repeHa'

;lperxogHr,r ycnoBh ce ras4ajy sa norpe6e il3paAe llnaHa AeTarbHe perynaqraje qeHrpanHor 6nora

ca napKoM y Hacelby ganua il y Apyre cBpxe ce He Mory ynorpelutu' Por gaxHo6Tr npeTnpojemHrx

ycnoBa je 2 rogune

C nouJtosaueu,

@mh,4unn.uxr.rParl Sopucnaa 6a6uh, Macr'eKoH.
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3ABOA 3A 3ArrrTrrTv CIOMEHTTKA KyJTTyPE CPEMCKA MITTPOBIIqA
Cseror .{rnrrrurpuja 10,22 000 CperracKa MI,IrpoBI,Iqa, ren/Sanc.022 621568, 613794

e-mail : sm.zzsksm@zavodsm.rs

YCJIOB[I
T{YBAILA, OAPXABAITA 14 KOPI4IIIhEILA, EBT4reHTHPAHT,IX HETIOKPETHOCTI4,

If,I4XOBE 3AIIITHTEHE OKOJII4HE I4 PATHHX MEMOPT4JAJIA

ilrAHA ruTAJbrm, PETyTAIIUJE I{EHTPAJIIIOT EJIOKA CA ITAPKOM
Y HACEJbY IIAJIMA,

\.

J,1yg yp"ry=cF.c sa rrrcricBe yp6aun:i,^a'YPEAHII3AM* Cperrcxe d;.e;d;'

Y Cpeucxoj Mumpoeuqu, anpur, 2022. zoduue
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3ABOA 3A 3AIIITIITy CIOMEHIIKA KyJITyPE CPEMCKA MI{TPOBI4IIA
Cneror ,{nrranrpuja 10,22 000 Cperracra Mxrponuqa, rel./S arcc.022 621568,613794

e-mail : sm.zzsksm@zavodsm.rs

IIp.6p. 147-03/22-5

fiaryrra: 19.04.2022.

3asoA 3a 3aurrlrry crroMeHr4xa Kynrype Ha ocHoBy tulaHa l07.cras 1 3axosa o KynrypHI'IM

4o6prarr,ra (CnyN6enu uracHrrK PC 6p. 7l/94, 2412011, 99l20ll) v 3axouy o parHI4M

rraertaopujaluua (,,C1. flacsur PC",6p. 50/2018), Ha 3axreB tpuprrae JII:a rocJloBe yp6aunsn'ra

,,yPBAHI,I3AM" Cpeucra Murpoeuqa, Kpa.ra ller:pa flpeor 6p. 5 us Cpelrcre Murponur-1e, y

cnojcrny o6palunava lllaua, up. 6poj 147-03122-l oa 30.03.2022., sa I43AaBarLe ycnoBa 3a

uorpe6e vspa1e lllasa ,4eraJbHe perynaqnje Aena IIeHTpaJIHor 6lora ca [apKoM y HaceJby

9a.nua, yraplyje cle4ehe:

YCJIOBE
I{YBATbA, OAPXABAIbA I4 KOPI,IIIIhEISA

EBHAEHTI4PAHI4X HEIIOKPETHOCTI4, IiL{XOBE 3AIIITI4hEHE OKOJII4HE,

T4 PATHHX MEMOPI4JAJIA 14 YTBPhEHE MEPE 3AIIITI4TE 34
II0TPEEE I43PAAE TIJIAHA AETAJbHE PETyJIAUIIJE

IIEHTPANHOT EJIOKA CA IIAPKOM Y HACEJbY IIAJIMA

I 3a uspa,4y fllana AerzubHe perynaqlrje Aena qeHTpaJIHor 6loxa ca napKoM y HaceJby llalua

HeonxoAHo je npurraenuru cleAehe ycnoBe I'I Mepe 3auITI'ITe:

- O6yxaar flruru AeriurHe perylaquje Aena IIeHTpaJIHor 6norca ca napKoM y HaceJby r{anrraa je

ge$uuucau O4lyxorra Cxynunuue fpa4a Cperracxa Murpoeuqa 6p. 350-1312022-I oA

31.01.2022. roAI,IHe xojy je y3 3axreB AocraBl,to O6palunau npeAMerHor IInaHa;

- APXIITEKTYPA:
1. Y o6yxBary npeAMerHor \Illana HaJra3Ir ce Aeo llpocropuo KyJlTypHo-ucropujcre

rIeJrHHe II""*p rlalue y craryCy eBr,rAermupaHe HenoKperHocrll - ErI.IAeHUuoHLI JILIcT 6p.270

ox22.06.2020, (CperracKe HoBHHe pn. 309A oa 15.07.2020.), a xojy uune:

1) O6jercar rrorarrHe caMoyrrpaBe Ha rapqeru 362/l KO 9a-rrrrla y ceojcrny HenorperHocrlr

ca crroMeHrrrrKuM BpeAHocrHMa H Cnouennr MeIIrraHIrMa rlalue crpaAaJrrrM ToKoM

[pyror cBercror para Ha ilapqenr{ 362/l KO r{anrraa y crarycy eBHAeHTrIpaHe

HenoKpergocru ( eB.Jrr.rcr 6p.284 o109.07.2020.) Ir Aeo :aurrr.rhene oKoJIIrHe ucre Ilelune
rcoja o6yxnara rrapqerc3621113631364Ir Aeo rapuerle 914 HacnpaM rlapqeJre362ll cne KO
rlairrua.

On urru ycJIoBIr 3alrrrl{Te
- y 3oHr,r eBr.rAeHTr,rpaHe HenoKperHocrl,I llpocropuo KynrypHo-ttcropujcra uenLIHa Ilenrap
r{alrre ra nenoj garurnhenoj orco;runu o6aee:Ho oqyBalre nocrojehe ynlaqHe Marpllue 14

KapaKTep1.tcrr,rKa [pocropHe opraHusaquje, oqyBaIle eBI4AeHTI,IpaHI4x B[I3ypa HerloKperHocrl4 ca

cloMeHrrrrruu rpe4fiocu4Ma Kao pe[epHl'Ix o6jerara,



- y 3oHr.r eBr4AeHTr,rpaHe HeroKperHocrr,r llpocropHo rymypHo:ucropujcxa [enI,IHa Ileurap
rlalue n rreuoj saurruhenoj orcornuu sa6pameno je u:nofeme cBI4x paAona roju uory
yrpo3r,rrr,r cloMeHr,rr{Ka ceojcrea 14 crarr4r{Ky cra6nlHoc'r o6jercara y crarycy HertoKperHocrlz ca

cnoMeHI,IrrKr4M BpeAHOCTUMa;

- y 3oHr4 eBHAeHTr,rpaHe HeroKperHocrn llpoc'ropuo KynrypHo-I4cropujcra uenl4Ha I{eurap
r{alue n rrenoj rauruheuoj oKoJrrrHH sa6pameuo AenoHoBarLe 3arIaJE}IBIlx H IIITeTHI,IX

rvrar:epuja y o6jerrr,rrraa y cTaTycy HerIoKpeTHocTI'I ca croMeHHr{KI4M BpeAHocTLIMa;

- y 3oHr,r eBHAeHTr.rpaHe HeroKperHocrr,r llpocropno KynrypHo-I{croplljcra qenuHa I{eurap
rlal*re u rseuoj raunheuoj oKoJruHH o6asesHo npuOaersarse noce6nux ycnoBa 3aturllTe 3a cBe

BpcTe paAoBa Ha HerroKpeTHocTr,rMa ca crroMeHI,IqKHM BpeAHOCTI,IMa, KaO LI 3a t'I3lpaAtby v
usaolerre 6ulo rcararux unt[pacrpyroypHr,rx paAoBa y rpeAMerHoM Aeny rLeHe 3a[ITuhese

OKONI,IHE;

- y rrpeAMerHoM Aeny HaBeAeHe I-lenune H rLeHe samruheHe oKoJIHHe cee un(fpacrpyKTypHe

BoAoBe H npHKJ6) {Ke H3BoAr4Tr,r HcKJbyqr{Bo y cKJIaAy ca naxehurra rpaleauHcKl,IM HopMaMa I,I

rrpaBr,rJrprMa sa lrsnofeme oBe rpyfle paAoBa, ropuurhemeM I4cKJb]^rHBo arecrlrpaHl4x rr,ta'repzjala

14 nocrynaKa, Ha MvrtnLraa-nnoj yAffbeHocrr,r oA I M oA HaBeAuux 4o6apa, cBe 3eMJbaHe paAoBe y
oBr4M 3oHaMa r,r3BoAHTr4 r,rcKJbyqr,rBo pyr{Ho, pyqHpIM ararr4Ma I{ rrocryrlltuua, 6es ropuurherra
6ulo xaraBe MexaHrrsaquje v [ocryrraKa 3a Kotrame L na6rajarre Hacvila xojx xopucre

nra6paqr,rje;

3a Hetrogpergocr ca c[oMeHrrrrmr{M BpeAHocrI{aM no4 Ha3IrBoM 06jerar JIoKaJIHe

caMoyrrpaBe Ha rrapqen*t 362/l KO rla.nnra nprIMeHI4TI,I cleAehe ycnoBe:

-oqyBarLe KapaKTepr,rcruqHr,rx eJreMeHara apxuTeKrype, BeprI4KaJIuor ra6apu'ra, KoHcrpyKTIlBHI,Ix

r,r AeKoparuBHr.rx eJreMeHara exc'repujepa u enrepujepa, KapaKTepIacrI,IqHe uarepujalusaquje u
rraoSr,raujapa;

- Ao3BoJbeHaje xonsepeaquja, pecraypaquja, cauaquja, a.4anraquja, peKoHcrpyKIILIja r o6Hoea

apxr,rreKrype, KoHcrpyxquje, 4eropaqraje enrepujepa u erccreprajepa u r'lo6unrajapa, y uenllHu

r4nv y AenoBr,rMa, 6es napyuraBatLa c[oMeHHrIKIax caojc'raBa, y3 noIIIToBaIbe ealopusaquje,

ocHoBHr4x KoH3epBarocpKr.{x [pr4Hur4na peeepsu6ulHocrl.,I nocryllaKa, y3 MI4HIIMaJIHy y[orpe6y
caBpeMeHr,rx laarepnjana u [ocryrlaKa;
-Ao3BoJ6eHa je rasrpaArsa ABopr,rrrrHr,rx aHeKca, npoMeHa HaMeHe AeJIoBa I,In[ qenl{He, 6e3

[poMeHe BHcr.rHgKe peryraqnje, oAHocHo y Buctu Beprl4KanaHor ra6aputa [peAMerHor o6jer<ra

ca crroMeHHqKI,IM BpeAHocrI,IMa no noce6nuM ycnoBuMa 3auruTe;
-3a cBe r,rHTepBeHrlr.rje Ha npeAMsrHorra o6jerry o6aeesuo je upu6arsame nojeguHaqHux ycnoBa

3AIIITI,ITE;

3a npeAMerHrr A€o eBHAeHT{rraHe HenorperHocrl{ IlpocropHo KyJlTypHo-ucropujcrcy

ueJrr{Hy I{enrap rla.nue npI,IMeHurLI caeAehe ycnoBe:

- y 3oHH flpocropHo KynrypHo-uc'roprajcre uenuHe o6aeegHo je o.rynarre arra6ujeuraJrHl4x

BpeAHocrH, xopr,r3oHTalt*e v Beprr,rKanHe perynaqlEje, nonoNaja o6jerara Ha rlapqenu, oAHoca

rpalenuncxe 14 perynauuoue luHnje, TLIna I,I3rpaArLe;

- o6aeesHo je ouyearre KapaKTepr,rcrrrqHr4x eJleMeHara apxI,ITeKType o6jerara ca crIoMeHI4tIKlIM

BpeAHocrlrMa rojN qr,rHe rlenr4Hy, rbuxoBor BeprI,IKanHot ra6aputa, KoHcrpyKTI,IBHIax u

AeKoparHBHLrx eJreMeHara lblrxoBor ercrepujepa, IblrxoBe KapaKTepLIcrI,IqHe uarepuja.nusaqnje;

- aa6parryje ce u:aofeme paAoBa rojra rraory yrpo3I{TI4 crarurlKy cra6ltmrocr cBlax o6jerra y
rrpeAMerHoM Aeny rpocropHo KynrypHo-Llcropnjcrce UenHHe 14 paAoBa xoju rraory yrpo3llTH

crroMeHr.rqKa ceojcrna o6jeram y crarycy HeloKperHocrll ca croMeHI,ItIKI4M BpeAHocrI,IMa;



f

- 3a o6jeKre Koju ce Hirna3e y 3oHr.r flpocropHo KynrypHo-r{croilrzjcxe r{eJrrrHe, a Hr4cy rLeH

cacraBHr,r 4eo (uracy HeflorperHa KynrypHa 4o6pa u-uu o6jexru ca cloMeHr4rrKHM epeguocruua),
Ao3BoJbeHa je sauena, yKnarLame r,rnx AorpaArf,a [o noce6nuu ycnoBr,rMa 3aurrr,rre;
3a rrpeAMerHr{ Aeo gaurruhene oKoJrr.rHe eBIrAeHTr,rpaHe HerroKperHocrrr Ilpocropuo
KyJrrypno-ncropujcrca rleJrrrHa Ifenrap rlalnae [pI,IMeHI4TLI cle4ehe ycnoBe:
- o6aeesHo oqyBarLe arra6ujeHralHzx KapaKrepl4crnKa, ocHoBHe gracnosuqraje ca4pNaja y cMr.rcny

oAHoca n uoroNaja 3eJreHHJla u o6jexara, nocrojehe ynl4qHe Marpr.,rue z perynaquje;
- Ao3BoJEaBa ce yp6anuc'rur{Ko rr xoprr,rKynrypuo ypefeme H olpeMame 6es yrpoxaBatua
c[oMeHr,rrrKux cnojc'rana eBr,rAegTr,rpaHe HenoKperHocrt4 no noce6uuM ycnoBraMa 3a[rrure;
- Ao3BoJbaBa ce unr[pacrpyKTypHo olpeMaIte npocropa 6ee HapyrxaBarLa c[oMeHur{Kr,rx
BpeAHocrr4 no noce6naM ycnoBraMa saIIITLITe;

- Ao3BoJLaBa ce rr3fpaAr6a, 3aMeHa l{nu yKnarbarre nocrojehr.rx o6jexara 6e: cloMeHrrqKux
BpeAHocrH H r,BrpaArLa HoBr.rx o6jert4 6es yrpoNararra arra6ujeHTirJrHt4x BpeAHocrr4 saruruheue
oKoJrr,rHe, 6es yrpoxaBarLa crroMeHr4rrKux BpeAHocrr4 eBr,rAeHTr,rpaHe HerroKperHocru, 6es
rrpoMeHe uocrojehe Br,rcrHcKe peryraquje y rpocropy saturuheHe oKoJrr,rHe.

-APXEOJIOIIIJA:
- 3a no4pyvje oOyxnaheno lfuanou naNe creAehu ycnoBu 14 Mepe 3aurrr.rre:
- O6asesaH apxeonorrrKn HaA3op oA crpaHe crpyqHe cryN6e onor 3ano4a npvnuKoM llseolena
3eMJ6aHr,rx paAoBa Ha r,BrpaArru o6jerca'ra u uorpe6ue r.rr$pacrpyKType;
- Aro ce y roKy r,rseofersa rpaleeuncrcHx I,I ,4pyrl,tx paAoBa nar,rle Ha apxeonorrrKa Hi]Jra3r{rrrra

rtrtu apxeonomKe rrpeAuere usaolaq paAoBa je 4yxan Aa oAMax, 6es o4lararba rrpeKlrHe paAoBe

H o roMe o6aeecru 3aeoA 3a 3arrrrr,rry crroMeHlrKa Kynrype y Cperracrcoj Murporuqv, Kao v Aa
npeAy3Me Mepe Aa ce HaJrir3 He yHr,rrxru, He o[ITerv vI Aa ce car{yBa Ha Mecry u y nonoNajy y
rcorrae je orKpr,rBeH, a cBe y cKJraAy ca qiIaHoM 109. cran 1. 3aroua o KynrypHnrra 4o6pr.rnaa;
- HHsecrmrop je y o6anesu ga o6ycranfi paAoBe yKonr,rKo Harale Ha apxeonorrrKa Hiurur3rrutra vIM
apxeonorrrKe [pe.4Mere oA [3y3erHor sua.raja, pa[t4vcrpaxr,rBarf,a roraquje;
- I,lHsecrnrop je 4yxan .qa o6ee6eArr cpeAcrBa sa npaherre, HcrpaxuBarbe, 3arrrrr4Ty u rryBarbe

nponaleuux ocraraKa xoju yxraeajy nperxoAHy 3alxrlzry;
- O6asegna npujana noqerKa 3eMJbaHr.rx paAoBa, 3aaogy 3a 3arrrruTy cnoMeHr,rxa Kynrype y
Cperracrcoj M rarpdnuqu.

- MEMOPr.rJAJrHII CrrOMEH*Lt\t4 r.I C[IOMEH OEEJIEXJA:
- YsHAor,r y AoKyMeHraqujy pirpleHo je ga ce Ha rrpocropy o6yxeara lhana HaJra3rr crehu
o6jerar rroA 3a[rrHToM: l.CuouenuK MellrraHuna 9alne crpaAaJruM ToKoM flpyror
cBercrcor para, y raprry Ayllc yrrrrqe IIo6eAa Ha Kar.raprleJrr.r 6p. 36211 K.O. rlarrvra

(Eara4enqraoHr,r Jrucr 6p. 284), xoju yxuaa sarrlTlrry Kao eBr,rAeHTrapaHo 4o6po ra Kao parHu
rraerraopujan;

-Ha [apuenaMa y o6yxnary fhasa HaIIa3I,I ce v cleAeha HenoKperHocr xoja
yNzeajy 3a[rrr,rry Kao parHra uerraopujan: 1. Cno*ren rrJroqa nocnehena rraJrHM

Oopuurvra v xprBaMa Qaruuctuuror repopa, Ha 3rpaAn floute, ynuua llo6ela 6p
l8 , rcar. rapqena 6p.363 KO r{anrraa;

-3a rope HaBeAeHa 4o6pa uspjy ce creAehu ycnoBI,I:

- 3a6panyje ce yKJrarLarbe r,r Ar,rcnoKaquja o6jercra hrvt o6eneNja rroA 3aurr,rroM oclrM y
noce6Huu cryvajenuua ys o6are:uo 4o6ujan e o4o6pena r,r uojegr.rHaqHr.rx ycnoBa HaAnexHe
clyx6e 3arxrr,rre;



- 3a6pamyje ce AoAaBarLe HoBHx eJleMeHara (nroua, yrpaca) Ha eBr,rAeHTvtpaua 4o6pa u parHe
rr,rerraopzja.ne rol 3aIIITHToM Kao 14 6Iaro xarea Apyra r43MeHa vrcTvtx 6es 4o6ujarra o4o6perra ra

nojegunavnrlx ycnoBa HaAnexHe cnyx6e 3arrrrr,rre;
- 3a6parrenu cy paAoBa rojra Mory yrpo3vtril crarvrtry cra6uruocr HaBeAeHrrx eBr4AeHTr{paHr.rx

lo6apano,q 3aurrlrroM H parHl4x naerraopujana; cBe paAoBe rcoju Mory yrpo3t4Tx rsr4xoBy
cra6uruocr o6aeegHo je usno.4uu.r [axJbr.rBo u yuorpe6oM pyr{Hr,rx anara;
- Hoee rpalearaue u o6jerrn Ha Kar. rapqearr 362/1KO rlannaa uopajy 6urn na pa3raJbrrHu
oA MI{HHMyM 25 Merpa oA eBIrAeHTupaHor go6pa: Cuoueuurc MerrrraHrrMa r{aaue
crpaAaJruM ToKoM lpyror cBercxor para, xoje ce HaJra3Lr ua uc'roj flapqenu ; rrpocrop
HcrpeA go6pa Mopa ocraru janan ru 6urla AocryrlaH, y rreroroj HerrocpeAHoj 6lurunu - 5 pr,

He cMe ce [ocraBJbaru yp6anu uo6u.nrajap (ruyne, crajanuurre 3a 6uqnx.nore, KaHTa,
r{TA.);
- Hose rpaleeune z o6jeror,r Ha Kar. napl{eJlrr 36211KO rla.nrua uopajy 6nru na pa3AaJLrrHrr
oA MHHI{MyM TpI{ Merpa oA 3rrAa 3fpaAe Iloure Ha KoM ce HaJra3rr Cnorres flroqa
uocseheHa naJrI{M 6opqrarvra Ia xprBaMa Qauucurqrcor repopa, Kar. raqena 363 KO
rla.nnra; flpocrop lrcflpeA rrJloqe Mopa ocrarn jaean u 6uru AocryrraH, Ha rbera ce He cMe
rlocraBJbaru yp6ann rvro6unujap (rcnyue, craja;rurure ra 6nqnruroBe, KaHTa, urA.)i
- sa6pamyje ce cKJlaAr,rrrrrerbe ornaAHux [r rlrrerHrrx rraarepzja y nenocpe4uoj Itusuttvt
HaBeAeHr4x eBr4AeHTr,rpaurzx 4o6apavparHktx rraerraopzjala noA 3arxrlrroM;
-Ao3BoJbaBa ce o6nona, caaaguja, rcoHsepeaquja u pecraypaquja, xoja uehe yrpo3r,rrr,r
c[oMeHI{r{Ka cnojcrra u noc'rojehe KapaKrepr4crl4qHe KoHcrpyKTHBHe r,r AeKoparHBHe eJreMeHTe

eBI4IeHTHpaurax lo6apa vr par:,l^l,1lx rraerraopzjana noA 3arrrrr.rroM; cBr.r paAoBu rraopajy 6uu.r
o6asEeHH rrpeMa noje4uuauur,rM ycnoBlrMa HaAJrexHe cnyN6e 3atrrrr4Te;
- Ao3BoJBaBa ce rnSpacryyKTypHo, yp6auuc'ruqKo r,r xoprr.rKynrypHo orpeMarLe, ypeferre z
oApxaBalbe npunalajyhrx fiapqena xoje nehe yFpo3]rrr,r cnoMeHr.rqKa ceojcrea eBr4AeHTr,rpaHr4x
go6apa [I parHl4x rraerraopujana noA 3aTIITHToM; cB[r paAoBu Mopajy 6nru o6aeJbeHlr rrpeMa
noj egunau Hr.rM ycJroBti Ma HaAnexHe cnyx6e 3arrrrr,rre ;

II Haqpr llaaua AeraJbHe perynaquje, npe ycnajama, AocraBuru HaAJrexnoj ycraHoBr4 3arrrr,rre
HenoKperHor KynrypHor nacnefa na Mururerre.

O6pafunauu: '
Agpujana Illropnh, Ar,rrn.HHx.apx.
EursaHa JIy ruh, AHnn.apxeonor
Tarjana Jecpernh, Ar,r[n.ucr: yM.
lopana Jlerraaj uh, Macr. ucropur{ap
Jbwsasa Eoruh, Alr[n. [paBHr.rK.
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Kpa;sa flerpa flpror 6p. 5, 22000s Cpenacra Murpoauqa;
-gorcyrr,reHraqr.rju;,
-apxr,rB14.

6#h*.9#
f,"*"lq"3Ph'P
, ot s.E",..;it ',r-'i..

J##:kg


	Sheets and Views
	Layout1


