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Peructap rpr.rBpeAHr,rx cy6j erara
F.46782120t8

fiaua, 29 .01.2018. roAuue
Beorpaa Qlotlcxa MxtPonmrla

Perucrparop Perucrpa rpr.rBpeAunx cy6jexara roju noAu Areuquja sa npLIBpeAHe perllcrpe, Ha

ocHoBy trJraua 15. cran 1. 3aroua o rocryrrKy perucrparluje y Arenuujra 3a rrpr{BpeAue perrcrpe
(,,CnyN6eur rrracHr4K PCo', 6p. 9912011,8312014), oruryqyjyhu o perncrpauuouoj npnjanu rpoMeHe
noAaraKa KoA JaeHo upe4ysehe 3a [ocJroBe yp6auusrraa Yp6anr.rsau Cperracxa Mutponuqa, Mar]IrrHI,I

6poj:21218235, xojy je noAseoha:

I,Irr,re u rrpesuMe] Hurora Mnrpornh

AOHOCE

PEIIIEBE

yCBAJA CE perrctpaquona upujan4 Ha ce y Perucrap npr.rBpeAHux cy6jerara perncrpyje
IIpoMeHa rroAaTaKa Ko,q :

JasHo npeaysehe 3a rocJroBe yp6auusua Yp6anusarr,r Cpeucxa Murporuqa

Perncrapcrr/uarr{rtrru 6poj: 2121823 5

H To cJre,uehrx npouena:

Ilponrena 3aKoncKrrx 3acryrrurrKa:
@rlsuqKa Jruua:

Bpuue ce:
. I4rrle r rpe3r.rMe: Mrpjana Baruyr

JMEf: 2706958895027
Oynrqrja y rprBpeAHou cy6jexry: B.A. Ar.rpeKropa
Ha.ruH 3acrylarba: caMocraJruo

Yuucyje ce:
. Irlue r upe3r,rMe: Mnpjaua Baruyr

JME| : 2706958895027
Oyuxqr.rj a y rpr,rBpeAuou cy6j erry:,{upexrop
Ha.rEH 3acryrrarba: caMocraJrHo

O6pa3JroxerLe

flo.qnoculau perucrparlnoHe upujane rroAHeo je aana 25.01.2018. ro,u.rue perucrpaquony
upujany rpoMeHe roAaraKa 6poj E[ 678212018 u ys uprEjany je AocraB]ro AoKryeHrarlnjy uane4euy y
rlorBpAu o rplrMJbeHoj perracrpaunonoj upnj aru.
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ucrryrbeHocT ycJroBa 3a perucTparlr{y IIpoMeHe [oAaTaKa, upou]IcaHr4x
qnaua 14. 3arcona o rocryrKy perurcrpauuje y ArenqrEju 3a rrprrBpeAne perucrpe ,

je yrnpauo \acy ucnyrbeHrn ycJroBlr 3a perucrpaqnjy, na je oanfnro Kao y Arcro3lrruBy
peruerba, y cKJraAy ca o,upeA6oM rlJraua 16. 3axosa.

Bucrna HaKHaAe sa noleme uocryrra pen{crpartruje yrnpfena je OanyKoM o HaKHaAaMa 3a

rocJloBe perrrcrpaquje rn apyre ycrryre xoje upyxa Arenqnja 3a rpr4BpeAne perucrpe (,,C1. ilracHr{K
PC", 6p. I 19 12013, 138 l20l 4, 45 l20l 5 u 106 l20l 5).

YITyTCTBO O TIPABHOM CPEICTBY:
Ilpotun oBor petuena Moxe ce usjanuru xan6a
Mr{Hucrpy HaAJrexHoM ea noroNaj [p[BpeAHrD(
Apy[rraBa [r ApyryIx o6.unra fiocJloBarsa, y poKy
oA 30 AaEa oA aaua o6janJEr{Barba Ha r,rHTepger
crpam Arerunje 3a upr{BpeAHe per[rcrpe, a
trpero Arerrrrde.
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Peructap rpr{BpeAHr{x cy6j exara

B[\87029t2022

,{aua, 07 .t0.2022. roArlHe
Beorpag

Perucrparop Perracrpa rrpuBpeAunx cy6jerara roju soAr,r AreHuuja sa npr{Bpe,uHe per}rcrpe, Ha
ocHoBy rulaHa 15. ctan 1. 3axoua o rocrynxy perr4crpauuje y AreHrlujr.r 3a npr.{BpeAHe perucrpe
(,,Cryx6euu uracHlrK PC", 6p. 99120II, 8312014, 3tl20l9 Lr 10512021), ogryuyjyhu o
per[crparluouoj npnjann rpoMeHe noAaraKa xog Januo upe4yeehe 3a rrocnoBe yp6aura:ura Yp6auusalr
Cpeucra Murponuua, Marr4rrHu 6poj:21218235, xojy je uoAueofua:

l4v.e u rpe3r,rMe: Mupjalra Bauryr
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yCBAJA CE perracrparlproHa npujara, ila ce y Perucrap rpr{BpeAur.rx cy6jerara perucrpyje
rpoMeHa noAaTaKa KoA:

JasHo upelysehe 3a nocJroBe yp6auusua Yp6anusar'r Cpeucrca Murponnqa

. PerucrapcKu/Ntaru.ruu 6poj: 21218235

r.r ro cneAehux upouena:
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Ougu.rra Jrrrqa:

Epuure ce:
. I4ue r4 rpe3r{Me: Mupjaua Baruyr

JME|: 2706958895027
@yuxqzja y rpuBpe,ryour cy6jerry: B.A. AlrpeKropa
Ha.ruH 3acryflarba: caMocraJrHo

Ynucyje ce:
. I,Iue r rpe3r,rMe: Mr,rpjaua Baruyr

JME|: 2706958895027
IIol: xencru
OynKrlr.rj a y rpr.rBpeAHorra cy6j exry :,{r.rpexrop
Ha.rHH 3acryrrarba: caMocriIJIHo
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floAuocurarl perucrparluoHe npujane noAHeo

nprajany npoMeHe roraraKa 6poj E[ 8702912022 n yz
y rorBp,qr4 o rrpr[MJbeHoj perr,rcrpaquouoj npujaeu.
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je gana $.n.2022. roAr4He perr{crparluoHy
nprjany je 4ocranuo AoKyMeHraqzjy HaBeAeHy

Ilponeparajyhu rcnyrbeuocr ycJIoBa 3a perucrpaqrajy npoMeHe rroAaraKa, nporlrcaHr.rx
o.qpe.q6our rrJraHa 14. 3arona o fiocrynry perrcrparlprje y Arenqr,rjr.r 3a [pr,rBpeAHe per]rcrpe ,

Perucrparop je yrapauo Aa cy uc[yrbeHr.r ycaoBr.r 3a perucrparlprjy,na je ognyurao Kao y Ar{cflo3r.rrr,rBy
peruema, y cKnaAy ca o4pe46oM trJIaHa 16. 3arona.

Bucuna HaKHaAe sa rolerre nocrynra perl{crpauuje yrnpleHa je OgryKoM o HaKHaAaMa 3a

[ocJIoBe perrrcrparlraje H gpyre ycnyre roje npyNa Arenqnja 3a npHBpeAHe perucrpe (,,C.u. rJracHr4K

PC", 6p. I 19 12013, 13812014, 45 l20l 5, 106 12015, 3212016, 6012016 n 7 5 12018)

vtIyTCTBO O IPABHOM CPEICTBY:
llporran oBe oAJryKe Moxe ce u:januru xa-n6a y pory oa 30

AaHa oA 4aua o6jarJbr.IBana oAnyKe Ha LIHTepHer crpaHLI

AreHquje 3a npr,rBpeAue perprcrpe, MI4HLrcrpy HaAnexHoM 3a

nocJroBe rrpr{BpeAe, a flpeKo Areuquje 3a npl4BperrlHe

perprcrpe. Agrvuanucrparr{BHa raKca sa xan6y y Lr3Hocy oA

490,00 auuapa u pemerle ro xar6ra y r43Hocy oa 570,00

AraHapa, ynnahyje ce y 6yqer Penybnure Cp6uje. Xa-rr6a ce

Moxe utjanutu H ycMeHo Ha 3arIrIcHLIr y Arenqrju sa

npr.rBpeAHe perr{cTpe.
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ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ''УРБАНИЗАМ'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

ИЗВОРИШТА И ФАБРИКЕ ВОДЕ  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
 

 

 

 

УВОД 

 

У складу са 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 ).члан 48, по 

објављивању Одлуке о изради планског документа број 350-371/2022-1 од 23.12.2022., 

обрађивач плана ЈП за послове урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица приступа 

изради Елабората за рани јавни увид ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА И 

ФАБРИКЕ ВОДЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ - Град Сремска Митровица ( у даљем 

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

планских докумената (,,Сл.Гласник РС”, 32/19). 

План се израђује на основу исказаних потреба Града Сремска Митровица који је 

носилац и инвеститор израде Плана. 

Израда Плана је проистекла из одредаба спровођења Генералног урбанистичког 

Плана Града Сремска Митровица (''Сл. Гласник РС'', („Сл. Гласник РС“, бр.4/2015.). 

Општи циљ ираде Плана је планска разрада на нивоу детаљне разраде са елементима 

довољним за решавање имовинско правних односа за обезбеђење земљишта у јавној намени 

за формирање комплекса водоизворишта са фабриком воде. 

Разлог за израду Плана је урбана реконструкција насељског блока и простора са 

фабриком воде и извориштем воде у смислу задовољавања потребе за укупним сређивањем 

урбанистичког стања унутар обухвата, правилима урбанистичке струке и исказаним 

потребама за решавањем имовинскоправних односа.  

Реализацијом планских поставки подигао би се урбани идентитет дела Града 

специфичне намне са условима заштите изворишта и одрживим степеном развоја фабрике 

воде. 

Специфичност простора – извориште воде уредиће се у складу са прописаним мерама 

заштите природног ресурса и унапређења простора у смислу одрживости и заштите. 

Циљ формирања комуналне зоне је прописивање услова градње и уређења како 

унутар ове зоне, тако и подручја које се налази у зони шире санитарне заштите око 

водозахвата. 
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ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ''УРБАНИЗАМ'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

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”, 32/19). 

 Одлука о изради Плана број 350-371/2022-1 од 23.12.2022. Скупштина Града Сремска 

Митровица, и 

 Мишљење ( о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину ) 

Градске Управе за социјалну заштиту и животну средину број 501-146/2022-Х.  

Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план града: 

Генерални урбанистички план града Сремска Митровица („Сл. Гласник РС“, бр.4/2015.) који 

у својим  одредбама дефинише ''Зоне изворишта водоснабдевања''. Планом спровођења је 

предвиђена израда Плана детаљне регулације. 

ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ИЗВОД ИЗ ГУПа ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Простор обухвата Плана се налази у  ЦЕЛИНА 3 – ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА где се уз преовлађујуће намене стамбено-пословна зона 

(породично и вишепородично становање и компатибилно пословање), у јужном делу, и зона 

породичног становања урбаног типа, у северном делу, поред уличних коридора, секундарни 

градски центар, радно-пословна и пословна зона (у мањем обиму), и гробље и површине за 

спорт, рекреацију и јавно зеленило и водоизвориште са фабриком. 

 

У складу са ГУПом локација изворишта водоснабдевања са фабриком воде се задржава, као 

и раније резервисана површина за ову намену од 19,05 hа. Неопходно је прописати услове 

градње и уређења како унутар ове зоне, тако и подручја које се налази у зони шире санитарне 

заштите око водозахвата. 

Постојећи елементи система (извориште, постројење за прераду воде за пиће, пумпна 

станица, резервоарски простор, водоводна мрежа) се реконструишу, надограђују или у 

потпуности замењују. 

Задржава се  старо извориште поред  Дрвног комбината у Сремској Митровици.  

У оптшим урбанистичким условима за уређење и изградњу површина и објеката у јавној 

намени Планом су дефинисане  Површине у јавној намени. 

''Површине јавне намене су јавне површине (јавни путеви, коридор железнице, улице, 

паркови, скверови и заштитно зеленило) и објекти јавне намене (из области културе, 
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образовања, социјалне заштите, здравства, спорта и комуналне инфраструктуре), чије је 

коришћење, односно изградња од јавног интереса.   

У објекте јавне наменe, односно кумуналне делатности спада и извориште воде  за које су 

дати  услови за уређење и изградњу : 

- индекс заузетости парцеле макс. 50% 

- индекс изграђености макс. 1,0 

- спратност објеката макс. П+1 

- зелене површине мин. 30%. 

У области водопривредне инфраструктуре се ГУПом планира и снабдевање водом. 

Према Водопривредној основи Србије и Стратегији водоснабдевања и заштите 

водоснабдевања у АП Војводини, Сремска Митровица припада Сремском регионалном 

систему за водоснабдевање. Овај регионални систем може се ослонити на четири моћна 

алувијална изворишта: доња Дрина, Сава од Јамене до Сремске Митровице и Сава од Јарка 

до Шапца, као и речне воде доње Дрине. 

Висококвалитетне воде са Дринског изворишта упућују се преко Богатића и Сремске 

Митровице до Руме где се спајају са водама из савског изворишта и даље заједнички 

снабдевају водом насеља у општинама Ириг, Пећинци, Инђија и Стара Пазова. 

Планирано решење снабдевања водом базира се на анализи постојећег водоводног система и 

пројектних услова тј. планираних намена површина града и сеоских насељених места, 

срачунатих меродавних протока за пројектни период од 25 година. 

Планираним решењем се задовољавају потребе снабдевања водом укључујући град и сва 

насељена места до 2035. године (пројектни период од 25 година), стиче погонска сигурност 

мреже и смањују губици у водоводној мрежи. 

 

У даљем развоју регионалног водоводног система Сремска Митровица планира се изградња 

водоводног прстена око града са реконструкцијом резервоара у Манђелосу, затим 

реконструкција објеката на постројењу за прераду воде (реконструкција машинских сала, 

аератора, филтерских поља) чиме би се побољшало снабдевање водом и добила већа 

погонска сигурност рада регионалног водоводног система Сремска Митровица. 

Планирано решење, поред постојећих, предвиђа и нове елементе система: 

- главни прстен који се пружа кроз градско језгро, 

- нове резервоарске просторе и 

- црпне станице за повишење притиска у мрежи. 

Постојећи елементи система (извориште, постројење за прераду воде за пиће, пумпна 

станица, резервоарски простор, водоводна мрежа) се реконструишу, надограђују или у 

потпуности замењују. 

Задржавају се оба изворишта тј. извориште на локацији "Курјаковац" у Мартинцима и 

старо извориште поред Дрвног комбината у Сремској Митровици. Потребно је 

успоставити мониторинг систем на оба изворишта са циљем праћења режима подземних 

вода, заштите изворишта од потенцијалних загађивача и прорачуна потенцијала оба 

изворишта. 

Мониторинг систем подразумева постављену мрежу пијезометара у зони оба изворишта, 

постављене мераче протока на свим бунарима, успостављен систем даљинског праћења и 
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даљинског управљања радом изворишта. Делови постројења за прераду воде за пиће ће се 

реконструисати и доградити. 

Прошириће се капацитети аераторског постројења и филтерских поља, као и капацитети 

пумпне станице, а обезбедиће се и резервни капацитети за пумпне станице. 

Објекти у фабрици воде су неусклађени по висинском положају, па се не може користити 

резервоарски простор у целини код резервоара запремине 900 m
3
 (вода се користи за 

испирање филтера). Постојећи резервоарски простор је довољан за тренутни ниво потрошње 

воде, а потребна је изградња резервоарског простора у смислу изравнавања притисака у 

мрежи града и као резерва при даљем развитку система водоснабдевања. 

Постојећи резервоарски простор има запремину од 5.400 m
3
 (4.500 m

3 
+ 900 m

3
). На основу 

генералног пројекта водоснабдевања дефинисаће се потребна запремина резервоарског 

простора у систему водоснабдевања. Предлаже се изградња висинског резервоара, којим би 

се покривало 30% планиране потрошње у часу максималне потрошње воде, а изградњом 

укопаних резервоара вршило би се дневно изравнавање неравномерности производње и 

потрошње воде у пројектном периоду. 

Потисни цевоводи на пумпама су малог пречника, што доводи до повећања линијских 

губитака и повећања брзина воде у потисном цевоводу. Планирана је реконструкција 

машинских сала и аератора. 

 

Слика 1: Извод из ГУПа 

 

Планирано решење система снабдевања водом је тако конципирано да дозвољава фазност 

изградње и реконструкције постројења за прераду воде, како резервоарских простора, тако и 

главног прстена водоводне мреже, у складу са потребама и могућностима и са динамиком 

планираном у комуналном предузећу, а према усвојеном идејном решењу. 
 

ГУПом су дати и Општи услови за изградњу водопривредне инфраструктуре. 

Општи услови за изградњу водоводне мреже су : 

- Водоснабдевање предметног подручја остварити прикључењем на јавну водоводну 

мрежу, према условима и уз сагласност надлежног јавног комуналног предузећа; 

- Сви планирани радови у оквиру зоне изворишта воде морају бити спроведени у 

складу са Законом о водама (''Службени гласник PC", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 i 95/2018 – др.закон) и  

- Правилником о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања (''Службени гласник PC'', 6р.92/08, чланови 27, 28, 29 и 30); 
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У општим условима  за заштиту животне средине предвиђен је концепт заштите животне 

средине  

читав низ мера и услова, који имају како превентивни, тако и санациони карактер: 

- Израда локалног регистра извора загађивања на територији обухвата Плана, као дела 

Националног регистра извора загађивања; 

- Успостављање свеобухватног мониторинга параметара стања животне средине, 

односно природних ресурса воде, ваздуха и земљишта, као и континуирано праћење 

нивоа комуналне буке у Граду; 

- Обезбеђење довољних количинa воде за пиће која задовољава прописани квалитет, 

као и воде за технолошку употребу;  

- Обезбеђење мера заштите изворишта, којима би се заштитили водоносни слојеви у 

складу са законском регулативом. 
 

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Граница обухвата планског подручја Плана је одређена као прелиминарна граница, а 

коначна граница биће дефинисана Нацртом Плана. Површина обухвата Плана је 23,24ha. 

Граница обухвата Плана полази из тачке 1. из југоисточне тачке парцеле број 321 и 

320 до парцеле број 5945/1 и њеном северном страном и северним странама парцела  број 

5945/3, 369, 369, 371/3, 371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 376/1, 379/9, 376/3, 376/8, 377/1 и 378/1  до 

тачке 2.  

Из тачке 2  граница иде на југ  пратећи источне стране парцела број 378/2, 378/8, сече 

парцелу број 371/4, иде даље на југ источном страном парцеле број 378/5 до тачке 3.  

Из тачке 3 граница  наставља еверном страном парцеле број 6031/1 до тачке 4. 

Из тачке 4  граница даље прати јужну страну парцеле број 5945/2 до тачке 5.  

Из тачке 5  граница иде на југ и прати западну страну парцеле 367/1 до тачке 6.  

Из тачке 6  граница наставља јужном страном парцеле број 5946/1 до тачке 7. 

Из тачке 7 граница иде на југ источном страном парцеле број 331/1 и 331/2 до тачке 8. 

Из тачке 8 граница  иде северном страном парцеле број 5996 ка северо западу и 

долази до тачке 1 и тако затвара границу обухвата Плана.  

У обухвату плана су  парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода из 

листа непокретности, имају следеће карактеристике  

бр. број 

(/подброј) 

парцеле 

врста земљишта површина 

(m2) 

имаоци права на парцели врста права облик 

својине 

удео 

1. 320 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

2956 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

2. 321 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

7072 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

3. 331/1 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

2603 Република Србија својина државна 

РС 

1/1 

    Татић (Јосип) Марица право коришћења  2/4 

    Татић (Стеван) Божидар право коришћења  1/4 

    Татић (Стеван) Владимир право коришћења  1/4 
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4. 331/2 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

818 Република Србија својина државна 
РС 

1/1 

    Татић (Јосип) Марица право коришћења  2/4 

    Татић (Стеван) Божидар право коришћења  1/4 

    Татић (Стеван) Владимир право коришћења  1/4 

5. 332/1 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

1745 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

6. 332/2 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

1632 Република Србија својина државна 

РС 

1/1 

    Татић (Јосип) Марица право коришћења  2/4 

    Татић (Стеван) Божидар право коришћења  1/4 

    Татић (Стеван) Владимир право коришћења  1/4 

7. 333 јавно 

грађевинско 
земљиште 

4120 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

8. 334 јавно 

грађевинско 

земљиште 

1616 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

9. 335 јавно 

грађевинско 

земљиште 

1942 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

10. 336 јавно 

грађевинско 

земљиште 

8645 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

11. 337 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

1426 Константиновић (Иван) 
Биљана 

право коришћења  1/8 

    Константиновић (Иван) 
Мирослав 

право коришћења  1/8 

    Константиновић (Иван) Никола право коришћења  1/8 

    Константиновић (Сава) Зора право коришћења  1/8 

    Младеновић (Светозар) Зорица право коришћења  4/8 

    Република Србија својина државна 
РС 

1/1 

12. 338 јавно 

грађевинско 

земљиште 

6547 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

13. 339 јавно 

грађевинско 

земљиште 

3898 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

14. 340 јавно 
грађевинско 

земљиште 

1200 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

15. 341 јавно 
грађевинско 

земљиште 

2358 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

16. 342/1 јавно 

грађевинско 
земљиште 

6523 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (20) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

17. 342/2 јавно 

грађевинско 

земљиште 

6754 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

18. 342/3 јавно 
грађевинско 

земљиште 

7365 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

19. 343 јавно 
грађевинско 

земљиште 

6440 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

20. 344 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1709 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

21. 345 јавно 

грађевинско 
земљиште 

2574 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 
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   (12) Јавно комунално предузеће 
"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 
РС 

1/1 

22. 346 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1679 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

23. 347 јавно 

грађевинско 

земљиште 

12963 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

24. 348/1 јавно 

грађевинско 

земљиште 

2445 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

25. 348/2 јавно 
грађевинско 

земљиште 

1033 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 
РС 

1/1 

26. 348/3 јавно 
грађевинско 

земљиште 

37 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

27. 349/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

3120 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

28. 349/2 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1347 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 

РС 

1/1 

29. 349/3 јавно 

грађевинско 
земљиште 

387 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

30. 350/1 јавно 

грађевинско 

земљиште 

7625 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

31. 350/2 јавно 

грађевинско 

земљиште 

1759 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 

РС 

1/1 

32. 350/3 јавно 
грађевинско 

земљиште 

1459 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

33. 358 јавно 
грађевинско 

земљиште 

5756 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 
РС 

1/1 

34. 359 јавно 

грађевинско 
земљиште 

966 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

35. 360 јавно 

грађевинско 
земљиште 

339 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (8) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

36. 361/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

1427 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

37. 361/2 јавно 
грађевинско 

земљиште 

3829 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

38. 361/3 јавно 

грађевинско 
земљиште 

2044 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

39. 361/4 јавно 

грађевинско 
земљиште 

6202 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (17) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

40. 361/5 јавно 
грађевинско 

земљиште 

5162 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

   (219) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

41. 361/6 јавно 

грађевинско 

земљиште 

877 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

42. 361/7 јавно 

грађевинско 

земљиште 

84 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

43. 361/8 јавно 
грађевинско 

земљиште 

209 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

44. 361/9 јавно 71 Град Сремска Митровица својина јавна 1/1 
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грађевинско 
земљиште 

својина 

45. 362 јавно 

грађевинско 
земљиште 

5340 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (244) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

46. 364/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

1513 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 
РС 

1/1 

47. 364/2 јавно 

грађевинско 
земљиште 

8678 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (20) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

48. 365/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

4757 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

49. 365/2 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

897 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 
РС 

1/1 

50. 366/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

5436 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

51. 366/2 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1009 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 

РС 

1/1 

52. 367/1 јавно 

грађевинско 
земљиште 

3269 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

53. 367/2 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

85 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења државна 

РС 

1/1 

54. 368 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

1793 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (243) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

55. 369 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

245 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

56. 371/1 јавно 

грађевинско 
земљиште 

5306 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

57. 371/2 јавно 

грађевинско 

земљиште 

3133 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (315) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

58. 371/3 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

2056 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

59. 371/4 јавно 

грађевинско 
земљиште 

3259 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

60. 372/1 јавно 

грађевинско 

земљиште 

3077 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

61. 372/2 јавно 

грађевинско 

земљиште 

1938 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

62. 373/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

3204 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

63. 373/2 јавно 
грађевинско 

земљиште 

2401 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

64. 374/1 јавно 
грађевинско 

земљиште 

3415 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

65. 374/2 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

2499 М.У.П. Републике Србије корисник државна 

РС 

1/1 

66. 376/1 јавно 

грађевинско 

2240 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 



 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА И ФАБРИКЕ ВОДЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  фебруар 2023.                                                                                    
                                                                                   22 

 

ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ''УРБАНИЗАМ'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

земљиште 

67. 376/2 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

338 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

68. 376/3 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1922 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

69. 376/4 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

767 Република Србија својина државна 

РС 

1/1 

    Ферхатовић(Садо)Аљо право коришћења  1/1 

70. 376/5 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

605 Докић(Слободан)Мирјана својина приватна 1/2 

    Кнежевић(Миле)Слободан својина приватна 1/2 

71. 376/6 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

786 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

72. 376/7 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

1152 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

73. 376/8 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1929 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

74. 376/9 јавно 

грађевинско 
земљиште 

1889 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

   (13) Јавно комунално предузеће 

"Водовод" Сремска Митровица 

држалац државна 

РС 

1/1 

75. 376/10 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

590 Илић(Љубомир)Миладин својина приватна 2/3 

    Илић(Миладин)Горан својина приватна 1/3 

76. 377/1 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

395 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

77. 377/2 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

226 Фератовић(Аљо)Атиф својина приватна 1/1 

78. 377/3 земљиште у 

грађевинском 

подручју 

181 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 

79. 378/1 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

455 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

80. 378/2 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

965 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

81. 378/4 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

244 Република Србија својина државна 
РС 

1/1 

    Ференц(Лука)Емилија право коришћења  1/1 

82. 378/5 земљиште у 

грађевинском 
подручју 

253 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења  1/1 

    Република Србија својина државна 

РС 

1/1 

83. 378/7 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

212 Гроздановић(Илија)Зденка право коришћења  1/2 

    Милићевић(Илија)Иванка право коришћења  1/2 

    Република Србија својина државна 

РС 

1/1 

84. 378/8 земљиште у 
грађевинском 

подручју 

439 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења  1/1 

    Република Србија својина државна 
РС 

1/1 

85. 5945/1 јавно 

грађевинско 

земљиште 

2183 Град Сремска Митровица својина јавна 

својина 

1/1 
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86. 5945/2 јавно 
грађевинско 

земљиште 

1012 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

87. 5945/3 јавно 
грађевинско 

земљиште 

740 Град Сремска Митровица својина јавна 
својина 

1/1 

88. 5946/1 јавно 

грађевинско 
земљиште 

8309 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења  1/1 

    Република Србија својина државна 

РС 

1/1 

89. 5946/2 јавно 
грађевинско 

земљиште 

912 "Нови дрвни комбинат" доо право коришћења  1/1 

    Република Србија својина државна 
РС 

1/1 

Табела 1 : Имовинска структура простора 

 

Највећи део простора обухвата је земљиште у јавној својини. Најмање површина је у 

приватном власништву. 

             
Слика 2 : Имовинска структура простора 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРОСТОРА ОБУХВАТА ПЛАНА 

 НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

 

Положај обухвата Плана 

Простор обухвата Плана налази се у југозападном делу Града.  

 

Северно од обухвата Плана је пољопривредно земљиште, култивисане ратарске површине.  

Источно од обухвата је постојеће породично становање.  

Јужно од обухвата је индустријска зона Запад која је у фукцији са малим обимом рада дрвне 

индустрије и још јужније река Сава. 
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Слика 3 : Постојећи начин коришћења простора 

 

Највећи део простора обухвата комплекс изворишта воде са 4 (5) субартешка бунара. 

Подземне воде се захватају из другог водоносног слоја са дубине од 40 до 60 m. Сваки бунар 

је опремљен одговарајућом пумпом и мерно-регулационом опремом, помоћу које се вода 

потискује у сабирни цевовод. 

 

 

 

Слика 4 : Постојећа намена површина  

Радно пословна зона заузима око 9 % што је углавном неизграђен простор и један део 

простора који се користи као пут. 

Станoвање заузима око 4% површина и то у два мала блока са 4 стабена објекта. 

Неизрађене површине које су у нарави зелене површине  чине око 4% обухвта. 

Највећу површину од 82,53% заузима комунална делатност – водоизвориште са фабриком 

воде. У северном делу комуналног комплекса налази се постројење за прераду воде – 

фабрика воде у којој се врши : 

 Аерација – процес уклањања гвожђа и мангана оксидацијом са ваздушним 

кисеоником. Систем за аерацију, чији је капацитет 500l/s, састоји се од три поља са 

мрежом перфорираних цеви, одакле вода избија у млазевима и распршује се у 

капљице. 
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 Филтрација – уклањање оксида гвожђа и мангана, проласком воде кроз порозан слој 

зрнастог материјала. Систем има 12 филтерских поља са гравитационим филтерима 

који ефикасно обављају процес бистрења воде. 

 Дезинфекција – спречава могућност инфекције воде у дистрибутивној мрежи. Од 

2008. у употреби је уређај “хлороген” који производи активни хлор у облику раствора 

натријум хипохлорита, електролизом соли. Производња је на месту потрошње и 

потпуно је безбедна за рад и околину. 

 Резервоарски простор – омогућава равномеран ток процеса прераде воде и 

обезбеђује довољне количине воде за превладавање максимума потрошње. Постоје 4 

резервоара укупног капацитета 5400 m
3
. 

 Потисна црпна станица – пумпно постројење са 3 машинске сале у којима је 

смештено 6 пумпи за потис воде у дистрибутивну мрежу (снаге 75 кw) и 3 пумпе за 

потребе прања филтерских поља (снаге 18 кw). Укупан капацитет је 660 l/s .  

Фабрику воде чине пословни и производни објекти. У источном делу обухвата  - 
контактни простор са постојећим становањем налази мали број стамбених објеката. 
Простор пресецају постојеће саобраћајнице. Које омогућавају функционисање 

изворишта и фабрике воде. 

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

У простору обухвата Плана постоје значајна ограничења у решавању конфликта изворишта воде  

и санације конфликтног подручја у зони контакта изворишта и идустријске зоне. 

Преко простора обухвата Плана пролази траса далековода 400 кV и 220kV. 

  
Слика 5 : Извод из ГУПа 

 

ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Општи циљ израде Плана је дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за 

реализацију планираних садржаја и њихово директно спровођење и решавање 

имовинскоправних односа. Планирана решења заснивају се на промени власништва на 

земљишту. 

Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: 

 утврђивање планских решења и утицаја на природу, створене вредности и животну 

средину; 
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 прилагођавање и оптимално уклапање постојећих - изграђених објеката са 

планираним објектима како у обухвату Плана тако и са објектима у осталим 

насељским блоковима; 

 заштита простора у јавној намени и објеката на површинама у јавној намени и 

постојећих и планираних садржаја – објеката у осталој намени; 

  обезбеђење сигурности рада водоизворишта у свим условима експлоатације и 

прилагођавање новопројектованим решењима; 

 утврђивање оптималне интегралне саобраћајне мреже која ће третирати све видове 

саобраћаја и опслуживати све садржаје и локалитете у оквиру подручја обухвата 

Плана. 

 

Посебан циљ доношења Плана је уређење простора у комуналну зону у јавној намени са 

нагласком на подизање степена урбанитета кроз усклађивање постојећих објеката у планске 

поставке као и уређења зелених површина у јавној намени као и зона заштитних простора 

изворишта воде. 

Уређењем простора створиће се плански основ за усклађивање постојећих и изградњу 

планираних садржаја потребних за функционисањае водоизворишта и фабрике воде, 

решавање имовинскоправних односа, парцелације и препарцелације и уређење простора у 

јавној намени за санирање постојећег стања и изградњу неодостајуће  мреже 

инфраструктуре.  

Оперативни циљ је побољшање услова за функцонисање изворишта и фабрике воде и 

побољшање услова заштите ресурса водоизворишта. 

Уређење простора у обухвату плана заснива се на начелима одрживог развоја, рационалним 

коришћењем земљишта и максимално могуће уклапање постојећих садржаја простора у 

окружење. Формирањем комуналног комплекса основне намене извориште воде планира се у 

циљу континуираног планирања, успостављање новог савременог начина уређења оваквих 

јавних садржаја и усклађивања потреба становника Града. 

Циљ израде Плана је и формирање јединственог комуналног комплекса у јавној намени на 

основу расположивих потенцијала простора и стварање услова за изградњу. Реализација 

планских поставки треба да омогући начело одрживог развоја код управљања новим 

садржајима и начином живљења у циљу заштите животне средине на начин који ће 

унапредити и неће угрозити потребе становништва и корисника услуга на том простору са 

очувањем квалитета и квантитета ресурса. 

Изградња  и  спровођење засниваће се на следећим принципима: 

 Придржавање важеће законске регулативе – техничких прописа и стандарда 

приликом планирања,  

 Еколошка поузданост – којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на 

животну средину, природу, природне и културне вредности и регулацију у обухвату 

Плана; 

 Ефикасност, безбедност система и усмереност ка кориснику – континуално, 

једноставно, брзо и безбедно функционисање; 

 Интеграција са окружењем. 
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Посебан циљ израде Плана је дефинисање максималног простора за уређење површина у 

јавној намени, изградњу недостајуће инфраструктуре и уређење површина у јавној намени и 

изградњу објеката неодостајућих садржаја у јавној намени - водоизворишту. Посебан циљ је 

решавање имовинскоправних односа. На површинама остале намене планира се изградња 

компатибилних објеката основној комуналнеој намени. 

Планским поставкама кроз фазност реализације даће се смернице за уређење новонасталих 

површина подељених по зонама посебних намена уз максималну очуваност степена зелених 

површина уз основну намену. Посебан циљ је усклађивање услова простора са непосредним 

окружењем простора породичног становања и индустријске зоне у приобаљу реке Саве уз 

могућност повећања степена урбанитета. Крајњи циљ је унапређење услова функционисања   

изворишта и фабрике воде односно снабдевања Града водом. 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 

ПАРАМЕТАРА 

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

Основна планирана намена простора је  комунлна делатност - водоизвориште. 

Простор постојећег комплекса водоизворишта са фабриком воде  ће се планским поставкама 

уредити у савремени комунални комплекс са прописаним зонама заштите и у складу са њима 

уређеним  зеленим површинама. 

Простор изворишта воде ће се уредити у складу са прописаним мерама заштите у 

појединачним зонама заштите. 

Преостали простор уредиће се као остале површине за становање и јавне површине : 

приступни путеви и улични коридори. 

Подела простора у обухвату Плана определила би урбанистичке целине за појединачне 

намене у оквиру претежне намене :  

 Урбанистичка целина јавних површина, 

 Урбанистичка целина јавних комуналних делатности,  

 Урбанистичка целина постојеће радно пословне зоне и 

 Урбанистичка целина постојећег породичног становања . 

Могуће компатибилне делатности у обухвату Плана су : 

  

 Администрација уз фабрику воде.  
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Слика 6 : планирана намена површина 

 

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

свих природних ресурса. 

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

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

простора. 

ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

У објекте јавне намене, односно комуналне делатности спада и извориште воде  за које су 

дати  услови за уређење и изградњу : 

- индекс заузетости парцеле макс. 50% 

- индекс изграђености макс. 1,0 

- спратност објеката макс. П+1 

- зелене површине мин. 30%. 

За објекте у осталој намени примењују се правила из плана вишег хијерахијског реда. 

Забрањена је изградња индустријских објеката, фарми, пословних објеката и свих других 

објеката који нису компатибилни зони водоснабдевања.  

 

Позитиван ефекат планирања је обезбеђење потребних планских услова ( решених  

имовинскоправних односа – прибављање земљишта у јавну намену  ) за реализацију уређења 

комплекса водоизворишта. 

Израдом Плана обезбедиће се законски и плански услови за утврђивање правила уређења и  

грађења, парцелције и препарцелације за простор обухвата Плана. 

 

       Одговорни урбаниста : 

          Јелена Савић Лацковић , дипл.инж.арх. 

       

 



 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВОРИШТА И ФАБРИКЕ ВОДЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  фебруар 2023.                                                                                    
                                                                                   30 

 

ЈП ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА ''УРБАНИЗАМ'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

 

 

 

 

 

 



Ha ocuony qnaHa 46. 3anoua o lrraHllpamy I,I I,BrpaArLra (,,Cnyx6eHH fJracHr,rr Peny6.uure
Cp6uje", 6poj 7212009 u 8112009-HcrrpaBKa, 6412010-yC,2412011, 12112012, 4212013-yC, 5012013-
yC, 9812013-yC, 13212014, 14512014, 8312018, 3112019, 3712019-W.3aKoH, 912020 w 5212021),
qJraHa 32. Tlpaaur.HnKa o caApxHHH, lrraquLty I4 rlocryrry r43paAe Aox)rMeHara npocropHor 14

yp6auucru.lxor rrJraHr.rpama (,,Cryx6eHpr rJracHurc PC'., 6p. 3212019), .r,'rana 9, crao 5 3axona o
crparemxoj rpoqeHu yruqaja Ha xr4BorHy cpeAI4Hy (,,Crryx6eHu nracHlrK PC", 6poj 13512004 tr
88/2010) Hqnana41. ra.{Ka 6. C'raryra rpa4a Cpeucxa Murponmla (,,Clyx6enu lucr rpa4a Cpeucra
Murporuqa", 6poj 3/2019 u 5/2019), CxynuraHa rpa4a Cperucxa MrErporyilra, ilo npu6aareuona
Mr4rrrJberLy Konarlcrzje 3a nJraHoBe Ha ceAHr4rru o4pxanoj 23.12.2022.roAr,rHe, goHe:ra je

3,auso trDory:ehe sa r:oc,roue yp6amav*
"l.fEAHi{3AH' Cpexea fi*rprmfaoAJIvKv

o r43pAAr,r IIAHATETAJbHE PETyJTAUTIJE
H3BOPI,ImTA,I OAEPIIKE BOAE y CPEMCKOJ MI,ITPOBr@

xo,y* 2{, 42 tfr!,*,. .,
Cpeuoua Mxrpouqa

tliraH l.
Orolr o4lyrcoM rrpucryna ce u3pa4v fllasa AeraJbHe peryraquje H3Bopurrrra u $a6prExe roge

y Cpeucrcoj Mrarporaryr (y aa;sertr rel(cry: nran).

rlnan 2.
lpanuqa o6yxaara [JraHcKor no4pyvja onor ffnana je o4pefeHa Kao npeJrr,rMnHapHa, a

KoHaqHa rpaHuqa 6rahe ge$rauvca*a Haqprou rraHa. flonpurltra o6yxrara flnaua je 23,24ha.
fparu,rqa o6yxrara flnana no,,ur3a H3 Taqxe I us jyroucrorrHe raqKe naprleJre 6poj 321 u 320

Ao rapqerre 6poj 594511H lueuoM ceBepHoM crpaHoM 14 ceBepHHM crpaHaMa rrapueJra 6poj 594513,369,
369,37113,37111,37211,37311,37411,37 611,37919,37613,37618,37711 u37811 to raqrce 2.I,Is ra.{re
2 rpauuqa n4e na jyr npareha ucroqHe crpaHe rraprleJla 6poj 37812,37818, ceqe rapqeny 6poj 37114,
HAe AaJbe na jyr r{croLrHoM crpaHoM napqeJre 6poj 378/5 Ao raqKe 3. I4s raqxe 3 rpauaqa HacraB,tsa
ceBepHoM crpauoM napueJre 6poj 6031/l Ao raqKe 4. H: taqxe 4 rpaunqa Aiube nparr4 jy*r.y crpany
napueJre 6poj 594512 Ao raqKe 5. Hs raqre 5 rpaHuqa HAe Ha jyrua fipara 3arraAHy crpaHy napueJre

36711 zo raqre 6. Hs ra.{Ke 6 rpanuqa Hacran,'ra jyxuoM crpaHoM napqeJre 6poj 5946119o raure 7.

Hs raqre 7 rpauaqa nae uajyr Hcror{HoM crpaHoM raprleJre 6poj 331/1 u33112 Ao raqKe 8.I,I: raqrce

8 rpauraqa r4Ae ceBepHoM crpaHoM napuere 6poj 5996 Ka ceBepo3arraAy pr AoJriBH Ao raqxe I a raro
3arBapa rpaHauy o6yxaara flnana.

rlnan 3.
Ycrosr4 H cMepHr4ue rrJraHcKr,rx AoKyMeHara Br4[Ier peAa, Ixl4per no4pyuja u pa:nojutx crpareruja

leuepa,ruu yp6anracrzurli nlau rpaga Cpenacra Murporuqa (,,Clyx6erur rucr fpa4a
Cpervrcxa Murponuqa", 6poj 412015) y crojurr,r ogpeg6aua 4e$nunure ,,3oHe u3Bopr4rrra
soAocHa6AeBanba". Ioxauuja rBBopHUTa uoAocsa6AeBalba ca $a6praxorra BoAe ce 3anpxaBa, Kao r,r

paHuje pe3epBr,rcaHa noBpurlrHa 3a oBy HaMeHy oa 19,05 ha. 3a,4pxaBa ce crapo r,{3Bopr{rrrre ropeA
,{pmror rou6uuara y Cpenrcrcoj Murporaqu.

Onru:rn qlr,Jb rrcpaAe lhana je [JIaHcKa pa3paAa Ha Hr4Boy AeraJbHe pa3paAe ca eJreMeHarHMa

AoBoJbHHM 3a peuraBarbe I4MoBlrHcKo npeaBHux oAHoca 3a o6e:6e!eme 3eMrbr{rrrra y jaenoj HaMeH[ 3a

Sopuupane KoMrrJrerca BoAor{3Bopr4rrrra ca $a6puxou no4e. floce6an qu,r rcpaAe 14 AoHoruerba
Ilnana je o4peluname npocropa BoAor,r3Boprailfiah4e$unracame ycJroBa r{ Mepa 3arrJTure y cKJraAy ca
ocHoBHoM HaMeHoM. Kouqenqraja ypelema rpocropa y o6yxnary fuasa ce 3acHHBa ua o4pelnnarry
rrJraHcKlrx peruema xoja he ouoryhnru yrapfr.rrane jarHor uHTepeca 3a peryJraqrEjy ra u:rpagmy
nJraHupaur{x caapNaja BoAor{3Bopr4rura H Sa6prme BoAe y cKJraAy ca [JraHr,rpaHoM HaMeHoM rrpocropa
r pe[raBan e xous.nurara usnaely uocrojehl.rx HaMeHa.



rl;rax 4.
Ipunqunn nJraHr,rparca, xopuruherra, ypefema r.r 3a[rrr{Te npocropa

Ypeleme npocropa y o6yxnary flnaHa 3acH]rBa ce Ha Harre.JruMa oApxr4Bor pasroja u
paulioHarlHor xoparuhema rpafenuucxor 3eMJburrrra yHyrap rpaHuqa rpalenuucror no4pyrja aa

r{srpaAlsy o6jexara HrlcKo 14 Br{coKorpaArse Ha jaenort rpalenuncroM 3eMJLurrrry r,r y [praBarHoM
rloceAy, a cBe y rlr4Jby KoHrt4tyvpaue pea.lrNaaqlrje ruraHr{paHr,rx ca4pxaja KoMyHaJrHr{x 3oHa
BoAor43BopH ltra v noce6nrx Mepa 3arrrrr,rre.

{,rau 5.
Buzwja lr rIHJbeBr4 il]raunpar+,a. xopuruhema, ypelerra lr 3arrrr{Te rrJraHcKor no4pyuja
Onumn qr{Jb r43paAe fllaua je peanra:aquja nraurapaHr,rx caApxaja y: ycxnalurarre cBr4x

peJIeBaHTHr,rx napaMerapa npocropa, ycJroBa H4AJrexHI,rx r,rncrlrryqraja, KaKo y o6yxeary rrJraHa raKo H

y ynrrlajuoM no,qp) {jy ca ocHoBHr4M rrpn]ulr4n]rMa oApxr,rsor paseoja, oAHocHo ycx,lalnaane
aKTABHOCTH y rrpOCTOpy Ca 3arxTr4TOM XHBOTHe CpeAHHe.

Onuu mrauoM ce y oKBr,rpy roapyrja o6yxaara oApebyjy fi pa3rpaHuqanajy janue roBprxuHe
oA noBprrruHa Apyrux HaMeHa, oapelyje HaMeHa r{ Haqr,IH xopuruhema 3eMJbHtura, Mper€ KoMyHaJrHor
c!{creMa v uncraila\aja, rexnn,rKa H Hr{BeJrauHoHa peme}ba H npaBnra pery"rraquje u rapqe,.ra{nje.

Ifnrerr.r r.{3paAe nJraHa cy:
o 4eSuHncarre jaauor r.{Hrepeca;
. peKoHcrpynquja nocrojehux lr H3rpaArba HoBlrx ran$pacrplxrypHr4x Mpexa t{ BHxoB}tx

Ka[aquTeTa y cKJraAy ca rrJraHHpaHoM r,BrpanrboM;
o yrofeme HoBr/tx ca4pxaj4 xonauaru6r.r.nHux KoMyHa;rnoj genar:Hocrrd - eKcrrJroarauuja u

npepaAa BoAe 3a nuhe y crau6euona oKpyxerly;
. 3AIIITHTA XHBOTHE CPEAHHE;

o 4raSepeHqr4pame npocropa xoju ce Mory AHpeKrHo crrpoBoAt4Tu Ha ocHoBy oBor rrJraHa H

npocropa:a xojeje norpe6ua ga.ra yp6anucruqxa pa3paAa yp6aHucruuxo-apxr{TerToHcKuM
KoHKypcoM mnu yplawucrwrKlrM upoj errorvr.

{lrau 6.
KonqenryanHu oKBlrp rrJraHuparba, ca [peAJIoroM ocHoBr{r{x HaMeHa npocropa u xopuruhema

3EMJbIIIIITA

flnas ce uspalyje Ha ocHoBy norpe6a fpa4a y Illrby 3arrrrraTe BoAou3Bopnrrrra []rrKe BoAe r4

ycxnallroarre rou$rnxra y flpocropy nocrojehe crau6ene HaMeH y3 perrraBarLe r4MoBr4HcKo npaBHrax
oAHOCa.

Pea-rrcaqujoM ruraHcKr,rx nocraBKlr noArrrao 6s ce creneH 3arxrr4re fipocropa o6lxrara ruraHa
a noce6Ho KoMrureKca BoAora3Bopr4urra n $a6pnxe BoAe y uHTepecy ueror fpa4a ys ycxnafrararbe ca

nocrojehuu norpe6aua craHoBHr4Ka y o6yxnary fl:rana.

I{,r'an7.
@rauancnparbe rl3paAe nlaua.je us 6yuercxrx cpeAcraBa fpaaa Cpenrcra Murponuqa. Hspaga

Illaua noBepaBa ce J.fI. 3a rrocJroBe yp6anusua ,,Yp6auusauo' r,rc Cpeucxe Murponuqe. flnauupaHra
poK 3a rcpaAy rrlaHa je 210 AaHa oA gana npu6aeJbarba rroAJrora r4 ycJroBa HaArexHnx jarHnx
npegyseha u uHcrnry.quja.

rl.iran 8.
Hgnarame vrareprEja-ra ua paHu jaauvyBu4y rpajany o.q 15 ,qaHa o6anrzhe ce y 3rpaApr rpaAcKe

xyhe fpa4a Cpemcxa Murponuqa. Haqpr fuana AeftuLHe perynaquje, rroAJrexe crpyunoj KoHTponLI
14 il3.rra)Ke ce Hajaaulr yBraA y rpaja*ry oa 30 aana y 3rpaAu rpaAcKe ryhe fpaa4 Cpeucra Murponraqa.
I4srararbe rpeAJrora fhana AerilbHe peryraquje Ha jarua yBI4A ornauaBa ce y AHeBHoM Ir JroKrrJrHoM

Jrucry, nplr qeMy ce orJraruaBajy noaaqra o BpeMeHy Ir Mecry pr3Jrararla npeAJrora fhaua, Kao r.r Apyre
uu$opuaqr.rje rcoj e cy o4 :Hauaj a za jar,uu yr,u4,.



{.lran 9.
Cactarsu Aeo oBe o.4nyKe je Peruerre Aa ce 3a fhan 4em.rrne perynaquje r,r3Bopurrrra r.r

<pa6pmce BoAe y Cperracroj Mrrrponzuu ne urpa[yje crparerrrra nporleHa yruqaja Ha x[rBorHy
cpeAHHy, AoHero oA crpaHe fpa.ucxe ynpaBe sa yp6anr.naM, npocropHo ruraHr{pa}be E r.BrpaA}6y
o6jerara fpaaa Cperrrcra Mr,rrponuuao no npu6an"rser{oM Murrulemy fpa4cre ylpaBe 3a coqrjarHy
3arnrrrry r.r 3arrrrn'ry xr{BorHe cpeAHHe 6poj 501-14612022-X oa I5.1'I.2022.rot.

rlnau 10.
Ona O4ryra cryfla Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6jarnlrBarba y,,Cn1x6enoM Jrr{cry fpaaa

Cpeucra Mrrrpoeuua".
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flaua 23 .12.2022.r otuse
Cpeucrca Mu'rponr,rqa
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PETIYEJIIIKA CPEI,IJA
AyTOHOMHA IIOKPAJI{HA BOJBOApIHA
rPAI CPEMCKA MIITPOBI4UA
IPAACKA yIIPABA 3A COUUJAJIHy 3AIIITT,ITy I,r
3AIIITIITY }KI,IBOTHE CPEAtrIHE
EPOJ: 501-14612022-)(

IAHA: 15.11.2022. roArrHe
CPEMCKA MIITPOBI,IIIA

Iryqo upelrysehe sa n{rtlqoqe Vigaryr
"VFE,&.,i'ill i"i,A h{ " i.l;ru:**la fuimv,rrya

uu':*-.--{-E.!4 -&,*.{bm,mrl }rtrr'rporn6
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fpagcra yflpaBa sa coqraja,rHy 3alrrrl.{Ty }I 3arrrrlaTy xr{BorHe cpeIHHe fpaaa Cperracxa
Mrrponuqa, Ha ocuoBy tilIaHa 11. 3axoua o crparerlxoj upoqeuu yrraqaja Ha xrrBorHy
cpeAuy PC (,,Cn. uIacHnK PC" 6poj 13512004 u 88/2010), ruraHa 76. ra'axa 5. Craryra fpala
Cpeiracra MurpouEqa (,,C1. nprcr rpaAa Cpenacra Mu:rponuqa'' 6poj 312019), u qnar,a 29.
ctas 2. Ogiryxe o lpaAcKLrM ylrpaBaMa rpaAa Cpenrcra Mrarponuqa ( ,,Cn nrrcr rpa,4a
Cpenacxa Mutponuqa", 6p. 3012020 ), y noctyuKy AaBarLa Mr{rrrJrerba Ha Haupr Peruerra Aa
ce 3a lllau AeraJbHe perynaqnje LI3BopI{IIrra $a6puxe BoAe y Cpeucroj Murponuqu, He
n:pafyje crparernKa npoueHa yruuaja Ha xr.rBorHy cpeAr{Hy, AoHocr{

MI4IIIJbEBE

fpa.ucra yrpaBa sa yp1auuzaM, npocropHo rrnaHr{parbe r{ r{3rpaArLy o6jexara fpaaa
Cpeucra Mutponzqa je fpagcxoj ynpanu ea coqujaJrny 3arrrrrry u 3arrrrury xr.rBorHe
cpeAI4He AocraBl,Ina 3txreB 3a AaBaIbe MLIIIrJbeIba Ha Harlpr Peruerra Aa ce sa IInaH AerubHe
perynaqnje r.I3Bopurrrra Sa6pure BoAe y Cperurcxoj Murponuqu, tpa4 Cpeucra Murposuqa
ue uspafyje crparelrlxa rpolleHa yrraqaja Ha xLIBorHy cpem.rHy. Y AocranreHoM pertremy ce
HaBoAIa Ia je rpaur{ua o6yxrara rrJraHcror noapyrja oBor , flnaua o4pefeua Kao
rrpeJrr.rMr.ruapna u o6yxnara fipocrop rroBprrrrrHe 23,24 ha, a KoHaqHa rpauuqa 6uhe
ge$uuucana Haqprorra rrJrana. fpanuqa o6yxnara lhasa noJra3u r{3 TatrKe 1 ue jyror,rcroqHe
ratlre rlapqene 6poj 321 u 320 Ao rraprleJre 6poj 594511 r4 rseHoM ceBepHoM crpaHoM r.r

ceBepHr.rM crpaHaMa rapqena 6poj 594513,369,37113,37111, 37211, 37317, 37411, 37611,
37919, 37613,'37618, 37711 u 37811 rc raqre 2. kls raqKe 2 rpamwp v1Le Hajyr nparehra
LtcrotlHe crpaHe Irapuena 6poj 37812, 37818, ceqe rapuery 6poj 37114, r{Ae Aarbe Ha jyr
llcroqHoM crpaHoM uap{ere,,6poj 37815 ro ratrr<e 3. I4s raqKe 3 rpanuqaHacraBrba ceBepHoM
crpaHoM rlapuene 6poj 603lll lo raqKe 4.Llsra,axe 4 rpanuqanqe Aarrenparu jyxuy crpaHy
rapqene 6poj 594512 Ao ra.uee 5.14s rarrKe 5 rpauraqa r{Ae Ha jyr u rparr{ 3ara.{Hy crpauy
rapIIeJIe 3671I to rarlKe 6.LIz raqre 6 rpanuqa HacraBJba jyxHorra crpaHoM uapqene 6poj
594611Ao ratlKe 7.LIz ra,axe 7 rpanrqau1e ua jyr r4crolrHoM crpaHoM raprlerre 6poj 33lll u
33112 Ao raqKe 8. I,Is raqKe 8 rpannqa LrAe ceBepHoM crpaHoM rrapuene 6poj 5996 xa
ceBepo3alaAy v Eorra3v Ao raqKe 1 ra raro 3arBapa rpaHr,rqy o6yxnara fllana. Onrurra qram

I{3pa,{e ll.naua je pea;rusaquja wauupaHl{x car{pxaja y: ycrnaSunarbe cBr,rx peneBaurHr.rx
napaMerapa [pocropa, ycnoBa HaAJrexHLrx uHcruryuraja, KaKo y o6yxnary [Jrana raKo r,r y
yruqajuoru noApy.dy ca ocHoBHlIM npI4HUI{rI4Ma oApxr4nor pasnoja, oAHocHo ycruafunarre
aKTI{BHocrI,I y npocropy ca 3aIIrrI{ToM xI{BorHe cpelr{He. Onulr [JriuroM ce y orBr{py
no4pyrja o6yxnara o,qpebyjy E pa3rpauwuanaly janue rroBprrrrrHe or noBprxr{Ha Apyrr4x
HaMeHa, o,{pebyj€ HaMeHa r4 HatrI4H ropuruhema 3eMJrurrrra, Mpexa KoMyHaJrHor cprcreMa r.r

uncmraquja, TexHlrqKa r4 HraBeJrarlr4oHa peurelba r{ npaBr.rJra perynaqr.lja l,r napqenaqfije.
AnaJrusor,I Kpurepujy,ua 3a oApeluname rvroryhrx KaparTepr.rcrr.rxa suauajnux yruqaja,
oqemyje ce Aa pea;rusaqHjoM rIJIaHcKI,rx frocraBKll ras IIraHa Ha npocropy o6yxnara He Mory



Aa ce rojaBe 3HaqajHr yrw1aJr4 roju he npoMenr{rr.r pexr{M xopumhema flpocropa, Kao r{ Aa
Ihan He H3a3r.rBa Herarr4BHe yruqaje Ha x[BorHy cpeA]ruy.

flperraa rrJraHy 5. 3axona o crparelrxoj npoqenu yrwugja Ha xLIBorHy cpeAHy (,,C1.

rrracHr.rK PC" 6poj 13512004 ra 88/2010), crparerrrKa rporleHa ce Bprrlr 3a rrrauoBe, rporpaMe,
ocHoBe ra crparerulje ( y aarseM TeKcry: rrJrar{oBr,r u [porpaMra) y o6nacrr,r npocropuor, I{
yp6anucruuror flnaHr{parba ulru ropnruhersa 3eMJblrrrrra, rloJbolrp}IBpe,{e, uyN{apcrBa,
pn6apcrna, JroBcrBa, eHeprerl{Ke, Ian4ycrpuje, cao6pahaja, ylpaBJbilia orraAoM,
ylpaBJbalba BOAaMa, TeneKOMyHVKA\uJa, TypLBMa, OqyBalba IIpupOAHIrx CTaHI4IIITa, ALIBJ6e

$nope H (payne, rojuua ce ycrocraBrba oKBI{p sa ogo6panarse 6ygyhux pasrojuux upojerara
o4pefennx rporlrcrdMa rojunaa ce ypelyje npolreua yruqaja Ha x]IBorHy cpe4uuy. 3a

rrJraHoBe r nporpaMe r.I3 cTaBa 1. osor q,rraHa xojurrra je npe4nufeuo ropuuherre Malbux
rroBprur{Ha Ha JroKaJrHoM Hr,rBoy ,rnn4 y cnyuajy Marbr{x u3MeHa rrJraHoBa }r nporpaMa roje ne

saxrenajy [porrucaH]r flocryrrax ywajarca , Kao r{ 3a nJraHoBe r.r nporpaMe rojra nucy
HaBeAeHrr y craBy 1. Osor qJrana , o,{nyKy o crparer[roj upoqeuu yruqaja AoHocu opraH
HaArrexaH 3a rrpmrpeMy rrJraHa r.r fiporpaMa aKo, rpeMa r<putepujyrrrraMa rlporrrrcaHr{M oBI,rM

3aKoHoM, yrBp,{}r 4a nocroju uoryhuoct sHauajuux yruqaja Ha xr,rBoruy cpeAr.Iny.

Ha ocuony cBera peqeuor Moxe ce KoHcraroBarr.I 4a, c o6sr.rpoM Ha ro Aa ce 3a

narlpr Peruerra Aa ce ga fhalr AerzLJbHe perynaqrje Lr3Bopr,rrrrra Qa6pure BoAe y Cpeucroj
Mrarponuqra, He ycnocraBrba oKBr.rp 3a ogo6panarre 6yayhux parnojnux upojera:ra
ogpelenrax rporlrclrMa rojnrr,ra ce ypelyje rpolleHa yrraqaja Ha xLIBorHy cpeAI,IHy, ttzpilAil
crparemKe nporleHe yrnqaja 3a rrpeAMernu ftran nuje upe4nnfena qJIaHoM 5. 3axosa o

crparemrcoj rporleHr,r l,ruqaja Ha xr,rBorHy cpeAHHy (,,Cr. rJracur.rK PC" 6poj 13512004 u
88/2010).

AOCTABVTTVTz

l.fy sa yp6anu:ala, npocropHo rnaHr,rpalbe
r,r r43rpa,{rby o6j erara Cp.Mmpoerrrla
2.Apxunu

IIpaBHr.rK
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