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ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Година XIII
број 07

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2021.
годину: 2.000,00 динара

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
95.
Члан 2.

На основу члана 9. Закона о планском
систему Републике Србије („Сл.гласник РС“
бр.30/2018) и члана 41. став 1.тачка 4. Статута
града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и
5/2019) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној дана 28.04.2021.године,
доноси

Под Планом развоја подразумева
се плански документ најширег обухвата и
највишег значаја који представља основу
доношења стратегија за појединачне (уже)
области планирања, програма, концепата
политика, акционих планова и осталих планских
докумената предвиђених релевантном
законском регулативом.
Члан 3.
Циљ израде Плана развоја је дефинисање
мисије и визије развоја града Сремска
Митровица у посматраном седмогодишњем
периоду, приоритетних циљева и мера за
достизање истих, коришћењем потенцијалних
предности и шанси, отклањањем слабости
и претњи у свим приоритетним областима
развоја.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
РАЗВОЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА
ПЕРИОД 2022-2028.ГОДИНЕ

Члан 4.

Члан 1.

Полазну основу за израду и формулисање Плана развоја представља Закон о
планском систему Републике Србије („Сл.
гласник РС“, број 30/2018), национална стратешка документа и Агенда УН 2030.

Овом одлуком приступа се изради
Плана развоја града Сремска Митровица за
период 2022-2028.године ( у даљем тексту:
План развоја).
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Члан 5.

Члан 9.

За реализацију ове одлуке надлежна је
Градоначелница града Сремска Митровица,
која се овлашћује да формира координациони
тим за израду Плана развоја и радне групе
по стратешким областима.

Рок за израду плана развоја је 6(шест)
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл.листу града
Сремска Митровица“.

Члан 6.
Координациони тим имаће задатак
праћења процеса израде Плана развоја, који
се састоји из:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

• дефинисања пројектног задатка,
• предлагање састава радних група,
• разматрања Плана развоја по фазама припреме предложене од стране радних група
и консултантске фирме,

Број: 401-679/2021-I

• организације јавне расправе о нацрту Плана развоја и достављање истог на усвајање
Скупштини града Сремска Митровица.

Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

Радне групе ће учествовати у анализи постојећег стања и дати предлог циљева развоја и мера потребних за њихово достизање
по областима за које су основане.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

Члан 7.
Административне и организационе
послове за реализацију ове Одлуке и израду
Плана развоја обављаће Градска управа за
буџет и локални економски развој града
Сремска Митровица.
Члан 8.
Како би се обезбедила партиципација
и транспарентност процеса одлучивања и
правовремено обавештавање јавности, током
израде Плана развоја организоваће се радионице
радних група и јавна расправа, на којима ће
се усаглашавати предложена решења.
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96.
На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020),
члана 32. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став 5
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010) и члана 41. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 3/2019
и 5/2019), Скупштина Града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије
за планове на седници одржаноj 28.04.2021.
године, донела је

Из тачке 4 граница иде на југ пратећи источну
страну парцеле број 489 до тачке 5. Из тачке
5 граница наставља на југ, сече парцелу бр.
537/1 (пут) под правим углом и долази у тачку
6. Из тачке 6 граница иде на запад јужном
страном пута до тачке 7 у североисточној тачки
парцеле бр. 588. Из тачке 7 граница мења смер
и иде на југ пратећи источну страну парцеле
бр. 588 до тачке 8. Из тачке 8 граница иде на
запад јужном страном парцеле број 588 до
тачке 9. Из тачке 9 граница поново иде на југ
источном страном парцеле број 590 (приступ
постојећем гробљу) до тачке 10. Из тачке 10
граница иде на запад јужном страном парцеле
број 590 до тачке 11. Из тачке 11 граница мења
смер и иде на свер западном страном парцеле
број 590 до тачке 12. Из тачке 12 граница иде
на запад пратећи јужну страну парцеле број
589 до тачке 13. Из тачке 13 граница иде на
север пратећи западну страну парцеле број
589 до тачке 14. Из тачке 14 граница иде на
север и под правим углом сече парцелу број
537/1 до тачке 15. Из тачке 15 граница иде
на исток северном страном пута и долази у
тачку 16. Из тачке 16 граница иде на север
западном страном парцеле број 486 до тачке
1 и затвара границу обухвата Плана.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШАШИНЦИ

Граница обухвата Плана је прелиминарна.
Површина обухвата плана је око 1,07 ha.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације проширења гробља у
насељеном месту Шашинци (у даљем тексту:
План).

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда, ширег подручја и развојних стратегија
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“, број 8/2015) планирано је да се
планови са детаљном урбанистичком разрадом
израђују за све комуналне објекте, па тако и у
овом случају за проширење насељског гробља.
Како је постојеће гробље у самом насељу и
попуњено, ППО-ом је за такве случајеве планирано проширење постојећих гробаља или
изградња нових гробаља. Изградња гробља
подразумева и изградњу гробљанских капела,

Члан 2.
Граница обухвата Плана полази из тачке 1
која се налази у северозападној тачки парцеле
бр. 486. Из те тачке граница креће на исток
пратећи северну страну те парцеле и парцеле
бр. 487 и 488 у тачку 2. Из тачке 2 граница
иде на југ источном страном парцеле бр. 488
и долази до тачке 3. Из тачке 3 граница иде
на исток северном страном парцеле бр. 489
до тачке 4.
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би простор обухвата на урбанистичке
зоне за комуналне делатности и трасе
инфраструктурног коридора. Урбанистичке
зоне за комуналне делатности биће тако
дефинисане да је реализација планских
поставки могућа кроз више фаза. Релаизација
урбанистичке зоне трасе инфраструктурног
коридора дефинисала би простор за изградњу
планиране приступне саобраћајнице, пешачке
стазе, полагање неопходне инфраструктуре
и формирање дрвореда.

Просторним планом су дати услови за грађење
гробља и свих садржаја у њему, тако да 60%
простора буде за сахрањивање, а 40% остали
садржаји (20% заштитни зелени појас, 16%
комуникације, 3% комеморативни плато и
1% остали садржаји).
Забрањено је градити објекте на гробљу који
својим изгледом и величином нарушавају визуелни и естетски изглед.

Позитиван ефекат реализације планских
поставки је обезбеђење услова за сахрањивање
у складу са законом који регулише ову област и
Градском одлуком о сахрањивању. Сахрањивање
би се, као комунална делатност, вршило на
савремен начин (смештај покојника у капелу
до сахране), уз поштовање свих обичјаних и
верских навика становништва.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора
Уређење простора у обухвату Плана заснива се
на начелима одрживог развоја и рационалним
коришћењем земљишта, очувања обичаја и
традиције и очувања специфичности предела.

Уређење простора комплекса гробља у
правилном ортогоналном распореду по
гробним пољима са уређеним гробним местима
(гробнице и псеудогробови) обезбедили
би максималну искорићеност простора уз
истовремено обезбеђење макисмалног периода
искоришћавања простора - капацитета гробља.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја
Планирано проширење насељског гробља
и урбано уређење постојећег гробља у
Шашинцима опремиће насеље савременим
комуналним комплексом за решавање проблема
хуманог сахрањивања. Планирано проширење
гробља заједно са постојећим гробљем ће
чинити јединствени комплекс и имаће све
садржаје који ће обезбедити пијетет умрлима
и хигијенско техничке услове за решавање
комуналног проблема - безопасно уклањање
хуманих посмртих остатака.

Циљ израде плана такође је и реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату плана
тако и у утицајном подручју са основним
принципима одрживог развоја, односно
усклађивање активности у простору и заштите
животне средине.
Негативан ефекат реализације планских
поставки ПДР је утицај планиране намене у
области комуналних делатности - сахрањивања
на измену начина коришћења земљишта у
грађевинском подручју, промена пејсажа, као
и синергијски утицај у утицајном подручју
плана у зони становања. Негативни ефекти
ће се прописаним мерама свести на најмању
могућу меру.

Доношењем урбанистичког плана за формирање
јединственог комплекса насељског гробља
створили би се услови - плански основ за
прибављање земљишта у јавној намени на
ком би се градили објекти који чине комплекс
гробља, изградњу гробљанске капеле, али и
неопходна инфраструктура.
Подела простора на блокове определила
4
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трајању од 15 дана обавиће се у згради градске
куће Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13 у Сремској Митровици.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у трајању од 30
дана у згради градске куће Града Сремска
Митровица.

Планирно проширење постојећег гробља,
односно нови јединствени комплекс гробља
у насељеног места Шашинци просторно
повезује старо гробље, спонтано проширење
гробља и простор за планирано проширење
уз укључивање дела пута који сада нарушава
комплекс гробља. Формирање јединственог
комплекса гробља решиће се тако да се нове
површине уреде изградњом гробних поља
и пратећих објеката високоградње у складу
са конфигурацијом терена. Расположиви
простор ће обезбедити довољно простора за
сахрањивање у наредних 20 година.

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

У комплексу гробља формираће се комеморативни плато на ком ће бити изграђена и
капела. Комплекс ће бити опремљен инфраструктуром неопходном за функционисање
савременог гробља. На простору гробља примениће се све техничко - технолошке мере
у смислу заштите свих природних ресурса,
пољопривредог земљишта у окружењу, подземних и надземних вода.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се за
План детаљне регулације проширења гробља
у насељеном месту Шашинци не израђује
стратешка процена утицаја на животну средину,
донето од стране Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица, по прибављеном
мишљењу Градске управе за социјалну заштиту
и заштиту животне средине број 501-95/2021X од 17.03.2021.год.

Планиране основне намене у обухвату плана су: комунална делатност - сахрањивање и
зелене површине.
Члан 7.
Финансирање израде плана је из буџетских
средстава Града Сремска Митрвица и других
извора средстава.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-104/2021-I

Израда Плана поверава се Ј.П. за послове
урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 120 дана од дана
прибављања свих релевантних података
надлежних установа и институција.

Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Члан 8.
Излагање материјала на рани јавни увид у

Илија Недић, с.р.
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97.
На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020),
члана 32. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став 5
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010) и члана 41. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 3/2019
и 5/2019), Скупштина Града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије
за планове на седници одржаноj 28.04.2021.
године, донела је

насеља „Алеја“ и спомен парка. Границу
обухвата Плана на северу чини јужна страна
улице Ћуковац, на истоку западна страна
улице Саве Ковачевића и на западу источна
страна улице Јована Цвијића. Обухват Плана
има прелиминарну површину од око 3,42hа.
Оквирна граница обухвата планског подручја
(прелиминарна) заузима простор око 3,42ha.

ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА,
ЋУКОВЦА И САВЕ КОВАЧЕВИЋА

Граница обухвата Плана полази из тачке 1
која се налази у југозападној тачки парцеле
бр. 3190/1. Из те тачке граница креће на исток
пратећи јужну страну те парцеле и парцела
бр. 3193/7, 3190/1, 3188/3, 3186/3, 3184/2 и
3182/4 - јужну страну улице Ћуковац и долази
у тачку 2. Из тачке 2 граница иде на југ пратећи
источну страну парцеле бр. 5952 - западна
страна улице Саве Ковачевића и долази до
тачке 3. Из тачке 3 граница мења смер и иде
ка западу пратећи северну страну парцела
бр. 3138/1 и 3138/2 и долази до тачке 4. Из
тачке 4 граница мења смер обилазећи парцелу
3133/9 односно њену источну и јужну страну
и долази до тачке 5. Из тачке 5 граница иде
ка северу западном страном парцела 3131/3,
3133/2 и 3218/46 - источном страном улице
Јована Цвијића, долази у тачку 1 и затвара
границу обухвата Плана.

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Приступ парцелама у обухвату Плана је са
постојеће насељске саобраћајне мреже.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда, ширег подручја и развојних стратегија

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације стамбеног блока између
улица Јована Цвијића, Ћуковца и Саве
Ковачевића у Сремској Митровици (у даљем
тексту: План).

Простор у обухвату Плана налази се у зони
ширег градског центра. У простору обухвта
Плана по одредбама ГУП-а овде је у већој
мери присутно породично и вишепородично становање, с тим да су услови изградње,
обликовања, уређења и коришћења простора
строжији него у другим стамбеним зонама.
У овој зони нису дозвољене производне и
пословне делатности, изузев пословања које
је компатибилно централним садржајима и

Члан 2.
Граница обухвата планског подручја је одређена
као прелиминарна. Простор обухвата Плана се
налази између улица Јована Цијића, Ћуковца
и Саве ковачевића, источно од стамбеног
7
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Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора

становању.
Као пратеће активности у зонама становања
могу се јавити: снабдевање становника,
задовољавање друштвених потреба деце,
омладине и одраслих, здравствена и социјална
заштита, културне, спортске и друштвене
активности општег карактера, угоститељске
услуге и обављање занатских, пословних
и услужних делатности компатибилних
становању.

Уређење простора у обухвату Плана заснива
се на начелима одрживог развоја и рационалним коришћењем грађевинског земљишта
унутар граница грађевинског подручја за
изградњу објеката становања, а све у циљу
континуираног планирања уређења стамбених
насеља града Сремска Митровица.

Зона јавних зелених површина планирају се у
склопу уличног коридора као зелене површине
јавног коришћења. Оне ће својом слободном
доступношћу за све становнике и начином
коришћења испунити најважније социјалне
функције. Јавне зелене површине, односно
зелене површине јавног коришћења, треба
повезати са осталим категоријама зеленила
у систем зелених површина преко уличног
зеленила.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја
Општи циљ израде Плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату Плана тако и у утицајном подручју са основним
принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности у простору и заштите
животне средине.

Планиране интервенције у простору морају
третирати све елементе урбаног простора у
целини. Могућност трансформације намене
у друге намене условљена је израдом плана
детаљне регулације за конкретан простор.

Планом ће се простор обухвата организовати
по урбанистичким зонама:
• зона детаљне разраде око 50% површине
и

Линеарни јавни урбани простори су
одређени регулационим линијама, а чине
их улице различитог саобраћајног ранга
који представљају осе урбаног идентитета.
Растојање између регулационих линија (ширина
појаса регулације) утврђује се у зависности
од функције и ранга градских саобраћајница,
односно планиране инфраструктуре.

• зона утицаја око 50% површине са детаљним
наменама простора по зонама.
Унутар зона определиће се посебне намене
простора са правилима уређења и грађења.
Доношењем Плана допринеће се решавању
имовинско правних односа и рационалнијем
коришћењу површина осталог грађевинског
земљишта унутра постојећег стамбеног блока.

Примарна и секундарна мрежа саобраћајне
и комуналне инфраструктуре (водовод,
канализација, електронска комуникациона
мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање)
поставља се, по правилу, у појасу уличне
регулације, односно на површинама јавне
намене, тако што се појаси регулације за
постављање инфраструктурне мреже и јавног
зеленила (дрвореди, паркови, скверови)
утврђују планским документом.

Посебан циљ израде Плана је укидање својства
јавног добра у општој употреби на катастарској
пацели број 3218/45 к.о. Сремска Митровица
које чини запарложена зелена површина на
денивелисаном и површинском водом угроженом терену. Укидањем јавног добра врши
се промена јавног грађевинског земљишта у
остало грађевинско земљиште.
8

28. 04. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уочени проблеми се односе пре свега на
нерационално и неадекватно коришћење
земљишта у делу стамбеног блока.

Број 07

подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у трајању од 30
дана у згради градске куће Града Сремска
Митровица.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја са
структуром основних намена простора и
коришћења земљишта

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

План детаљне регулације стамбеног блока
са површином од око 4,5 ha, израђује се на
основу потреба Инвеститора у смислу :
• укидање својства јавног добра у општој
употреби на катастарској пацели број
3218/45, к.о. Сремска Митровица;

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се за
План детаљне регулације стамбеног блока
између улица Јована Цвијића, Ћуковца и
Саве Ковачевића у Сремској Митровици
не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Градске управе
за социјалну заштиту и заштиту животне
средине број 501-94/2021-X од 17.03.2021.год.

• уређења унутрашњости стамбеног блока,
• решавање проблема атмосферских вода у
унутрашњости блока и
• стварање услова за проширење зелених
површина у осталој намени.
Доношењем Плана створили би се услови за
боље и економичније коришћење грађевинског
земљишта унутар постојећег стамбеног блока.
Израдом урбанистичког Плана ствара се основ
за регулисање имовинско-правних односа.
Члан 7.
Финансирање израде плана је из других извора
финансирања.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Израда Плана поверава се Ј.П. за послове
урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 90 дана од дана
прибављања свих релевантних података
надлежних установа и институција.

Број: 350-105/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

Члан 8.
Излагање материјала на рани јавни увид у
трајању од 15 дана обавиће се у згради градске
куће Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13 у Сремској Митровици.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

Нацрт Плана детаљне регулације, пре
9
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98.
На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020),
члана 32. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став 5 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004
и 88/2010) и члана 41. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 28.04.2021. године, донела
је

бр. 8154/1. Из те тачке граница креће на исток
пратећи северну страну парцеле број 9064
и долази у тачку 2. Из тачке 2 у југозапдној
тачки парцеле бр. 8372 граница иде на југ
источном страном парцеле бр. 8287 (пут)
обилази је и долази до тачке 3. Из тачке 3 у
југозападној тачки парцеле бр. 8287 граница
скреће на југ источном страном парцеле број
9092 (канал) до тачке 4. Из тачке 4 граница
мења смер и иде ка западу јужном страном
парцеле бр. 9069/1 (пут) и стиже до тачке 5.
Из тачке 5 граница мења смер, иде на север,
сече пут пратећи западну страну парцеле бр.
88280/1 и 8280/2, прелази пут парцела број
9064 и долази у тачку 1 и затвара границу
обухвата Плана. Граница обухвата Плана је
прелиминарна. Површина обухвата Плана
је око 6,30ha.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда, ширег подручја и развојних стратегија
Генералним урбанистичким планом
Града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“, бр.4/2015) по својој
природи комуналне функције прожимају
целокупно насељско ткиво, уклопљене су у
друге зоне основне намене, где просторно и
функционално могу заједно да егзистирају.
Гробља се издвајају у генералној намени
површина јер имају посебне просторне захтеве. Планови са детаљном урбанистичком
разрадом израђују за све комуналне објекте,
па тако и за гробља за кућне љубимце. План
детаљне регулације израђује се на овереном
катстарско-топографском плану.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРОБЉА ЗА КУЋНE ЉУБИМЦЕ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације гробља за кућне
љубимце у Сремској Митровици (у даљем
тексту: План).

Планирано заштитно зеленило
и комплекс гробља за кућне љубимце су
компатибилне делатности.

Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског
подручја заузима простор око 6,30ha.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора

Граница обухвата Плана полази из тачке
1 која се налази у југозападној тачки парцеле
11
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Циљ израде Плана је и реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату плана
тако и у утицајном подручју са основним
принципима одрживог развоја, односно
усклађивање активности у простору са
заштитом животне средине.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја
Планирана изградња гробља за
кућне љубимце опремиће Град савременим
комуналним комплексом за решавање проблема
хуманог сахрањивања кућних љубимаца.

Позитиван ефекат реализације
планских поставки је обезбеђење услова за
сахрањивање животињских лешева у складу са
законом који регулише ову област. Сахрањивање
би се, као комунална делатност, вршило на
савремен начин уз примену мера заштите
животне средине и у складу са санитарнохигијенским прописима.

Циљ израде плана такође је уређење
простора рекултивисаног старог градског
сметлишта које је у мировању 20 година.
Простор обухвата Плана промениће намену у
комуналну делатност - сахрањивање кућних
љубимаца са великом зеленом површином.

Уређење простора комплекса гробља
за кућне љубимце са уређеним гробним
местима, простором за полагање кремираних
остатака у урнама (колумбаријум) и
полагањем у розаријуме (земљу) обезбедили
би максималну искорићеност простора уз
истовремено обезбеђење максималног периода
искоришћавања простора - капацитета гробља.

Циљ доношења плана је стварање
планског основа решавање комуналног
проблема – сахрањивања животињских лешева
кућних љубимаца у Сремској Митровици.
Доношењем урбанистичког плана за формирање
јединственог комплекса гробља за кућне
љубимце створили би се услови - плански
основ за прибављање земљишта у јавној
намени на ком би се градили објекти који чине
комплекс гробља, изградњу административних
објеката, комуналних објеката, као и неопходна
инфраструктура.

Позитиван ефекат је и уређење
рекултивисаних површина старог градског
сметлишта и трансформација површина из
једне у другу намену без заузимања нових
пољопривредних површина.
Негативан ефекат реализације
планских поставки Плана је минималан.
Синергијски утицај у утицајном подручју
плана ће бити минималан. Негативни ефекти
ће се прописаним мерама свести на најмању
могућу меру.

Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке зоне за
комуналне делатности, зону пословања и трасе
инфраструктурних коридора. Урбанистичке зоне
за комуналне делатности биће тако дефинисане
да је реализација планских поставки могућа кроз
више фаза. Зона пословања биће дефинисана
за изградњу услужних и комерцијалних
објеката. Реализација урбанистичке зоне трасе
инфраструктурног коридора дефинисала би
простор за изградњу планиране приступне
саобраћајнице, пешачке стазе, полагање
неопходне инфраструктуре и формирање
дрвореда.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора и коришћења земљишта
Планирни комплекс гробља за кућне
љубимце у Сремској Митровици налази се у
12
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источном делу насеља Сремска Митровица,
на простору рекултивисаног бившег градског
сметлишта, на ‹›Вогањском путу›› које је
у мировању више од 20 година. Терен је
стабилизован.
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лимбаријуми), као и површине за заједничко
сахрањивање.
Заједничко сахрањивање подразумева
отворен травнати простор за сахрањивање
без посебних обележја. Корисници гробља
моћи ће да бирају три типа гробних места
за своје љубимце у зависности од величине
животиње.

Комплекс гробља за кућне љубимце
биће подељен у више функционалних целина:
1. административну зону,

Укупан
капацитет
гробља
(прелиминарно) биће преко 2.500 места, од
чега више од 1.500 гробних места и скоро
1.000 места за урне. Поред уређеног партера,
гробље кућних љубимаца опасиваће зелени
заштитни појас ширине 15 метара.

2. зону за сахрањивање,
3. зону комуналних објеката (где ће бити
смештен објекат за управљање животињским лешевима) и
4. зону заштитног зеленила.
У административној зони планира се
изградња административних објеката који
ће служити корисницима услуга гробља
за завршавање процедура око преузимања
животињских остатака, организовања сахрана
и испраћаја за своје љубимце.

Члан 7.
Финансирање израде плана је из
буџетских средстава Града Сремска Митровица.
Израда Плана поверава се Ј.П. за
послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске
Митровице. Рок за израду плана је 120 дана
(усклађивање са динамиком приспелих услова
надлежних предузећа и институција).

У зони за сахрањивање налазиће се само
гробље, али и могућност изградње објеката
компатибилне намене попут комеморативног
центра, капеле, као и комерцијалних објеката
са локалима у функцији гробља.

Члан 8.
Излагање материјала на рани јавни
увид у трајању од 15 дана обавиће се у згради
градске куће Града Сремска Митровица,
улица Светог Димитрија број 13 у Сремској
Митровици.

У зони комуналних објеката налазиће се
објеката са техичким просторијама, хладњачама
и крематоријумом.
Гробље за кућне љубимце такође ће
бити организовано у целине са могућношћу
различитих типова сахрањивања. Највећи део
биће са класичним гробним местима у низу,
непосредно окружен пешачким стазама и
уређеним партером, простор за сахрањивање
пепела од посмртних остатка, али ће постојати
и велики број места за урне са пепелом
животиња.

Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у трајању од 30
дана у згради градске куће Града Сремска
Митровица.
Излагање предлога Плана детаљне регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога
Плана детаљне регулације на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка

Уз широку централну алеју са гробним
местима у низу планиран је и ружичњак „врт
сећања“, где ће постојати слободан простор
за посипање пепела, затим касете за чување
урни на земљи (розаријуми) и на зиду (ко13
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лица могу доставити примедбе на предлог
Плана детаљне регулације, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење
да се за План детаљне регулације гробља
за кућне љубимце у Сремској Митровици
не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Градске управе
за социјалну заштиту и заштиту животне
средине број 501-56/2021-X од 09.03.2021.год.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-106/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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Члан 2.
Граница обухвата Планског подручја је
одређена границом централне урбанистичке
целине „А“ у ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКА,
ЗМАЈ ЈОВИНА И СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА („Службени
лист града Сремска Митровица“ број 6/2015).

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020),
члана 32. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став 5
Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004 и 88/2010) и члана 41. тачка 6.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 3/2019
и 5/2019), Скупштина Града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије
за планове на седници одржаноj 28.04.2021.
године, донела је

Граница обухвата Плана је
прелиминарна. Површина обухвата плана
је око 8,64 ha.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда, ширег подручја и развојних стратегија
• ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Простор у обухвату Плана налази се
у зони ширег градског центра. У простору
обухвата Плана по одредбама ГУП-а, овде
је у већој мери је присутно породично и
вишепородично становање, с тим да су услови
изградње, обликовања, уређења и коришћења
простора строжији него у другим стамбеним
зонама. У овој зони нису дозвољене производне
и пословне делатности, изузев пословања које
је компатибилно централним садржајима и
становању.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА,
КУЗМИНСКА, ЗМАЈ ЈОВИНА И
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА,

Као пратеће активности у зонама
становања могу се јавити снабдевање
становника, задовољавање друштвених
потреба деце, омладине и одраслих,
здравствена и социјална заштита, културне,
спортске и друштвене активности општег
карактера, угоститељске услуге и обављање
занатских, пословних и услужних делатности
компатибилних становању.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Измена и допуна Плана детаљне регулације
просторног блока између улица Арсенија
Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина и Светог
Димитрија, Град Сремска Митровица (у даљем
тексту: План).

Мање зелене површине у склопу
уличних коридора, становања и око
административних објеката потребно је
16
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уредити парковски, у форми сквера. Јавне
зелене површине, односно зелене површине
јавног коришћења, треба повезати са осталим
категоријама зеленила у систем зелених
површина преко уличног зеленила и зелених
површина.

Број 07

Примарна и секундарна мрежа
саобраћајне и комуналне инфраструктуре
(водовод, канализација, електронска
комуникациона мрежа, гасна мрежа, даљинско
грејање) поставља се по правилу, у појасу
уличне регулације, односно на површинама
јавне намене, тако што се појаси регулације
за постављање инфраструктурне мреже и
јавног зеленила (дрвореди, паркови, скверови)
утврђују планским документом.

Измене се раде на овереној катастарско
топографској подлози.
• ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА
И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора

Планиране интервенције у простору
морају третирати све елементе урбаног простора
у целини. Могућност трансформације намене
у друге намене условљена је израдом плана
детаљне регулације за конкретан простор.

Уређење простора у обухвату Плана
заснива се на начелима одрживог развоја
и рационалним коришћењем грађевинског
земљишта унутар граница грађевинског
подручја за изградњу објеката колективног
становања, а све у циљу континуираног
планирања уређења стамбених насеља града
Сремска Митровица.

Линеарни јавни урбани простори су
одређени регулационим линијама, а чине
их улице различитог саобраћајног ранга
који представљају осе урбаног идентитета.
Растојање између регулационих линија (ширина
појаса регулације) утврђује се у зависности
од функције и ранга градских саобраћајница,
односно планиране инфраструктуре.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја

Улични коридори – услови за уређење
и изградњу су:

Општи циљ израде измена постојећег
Плана је измена површина у јавној и осталој
намени и правила уређења и грађења за
централну урбанистичку целину А. Овим
планом се у оквиру подручја обухвата одређују
и разграничавају јавне површине од површина
других намена, одређује намена и начин
коришћења земљишта и објеката, мрежа
комуналног система и инсталација, техничка
и нивелациона решења и правила регулације
и парцелације.

- ширина коридора за СНС мин. 16,0 m
- ширина коридора за ПНС мин. 12,0 m
- ширина једносмерне саобраћајнице мин.
3,0 m
- ширина двосмерне саобраћајнице мин. 2
x 2,75 m
- ширина бициклистичке стазе мин. 1,0 m
- ширина пешачке стазе мин. 0,8 m
- зелене површине мин. 30%

Члан 6.
Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора и коришћења земљишта

- удаљеност дрвећа од објеката мин. 5,0 m
- удаљеност дрвећа од ивице коловоза мин.
1,5 m
17
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Измене и допуне План детаљне
регулације у делу централне урбанистичке
целине А у површини од 8,64 ha израђује се
на основу потреба Града Сремска Митровица у смислу :

28. 04. 2021.

Плана којим се регулишу имовинско-правни
односи, односно омогућава рационалнија
подела земљишта у јавној и осталој намени
како би развој планског подручја могао бити
максимално убрзан.

• задовољавања потреба за одговарајућим
грађевинским парцелама у осталој намени
за изградњу спортских објеката,

Члан 7.
Финансирање израде плана је из
буџетских средстава Града Сремска Митрвица
и других извора средстава.

• заинтересованости
потенцијалних
индивидуалних инвеститора - становника
Града за улагање у изградњу спортских
објеката у зони која је наменом за то
одређена,

Израда Плана поверава се Ј.П. за
послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске
Митровице. Рок за израду плана је 90 дана од
дана прибављања свих релевантних података
надлежних установа и институција.

• потребе за изградњом, регулисањем и
унапређењем унутарблоковске саобраћајне
мреже и повећањем капацитета површина
за кретање возила и мирујући саобраћај паркинг места унутар блока,

Члан 8.
Излагање материјала на рани јавни
увид у трајању од 15 дана обавиће се у згради
градске куће Града Сремска Митровица,
улица Светог Димитрија број 13 у Сремској
Митровици.

• потребе за разграничењем јавног од осталог
грађевинског земљишта и стварања правног
основа за прибављање земљишта за потребе
изградње објеката у јавној и осталој намени
и

Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у трајању од 30
дана у згради градске куће Града Сремска
Митровица.

• стварање услова за проширење јавних
зелених површина.
Разлог за израду ових измена и допуна
Плана је стварање услова за уређење и грађење
у обухваћеном простору прерасподелом јавних
и осталих површина, а са циљем рационалнијег
коришћења простора и привођења намени
земљишта унутар блока А. Све већ основним
Планом дефинисане намене и функције
објеката се задржавају и нису предмет измена
и допуна.

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

Доношењем измена и допуна Плана
створили би се услови за изградњу спортских
објеката, неопходне инфраструктуре, пре
свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја
и уређење јавних зелених површина.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење
да се за Измене и допуне Плана детаљне
регулације просторног блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина

Израдом измена и допуна урбанистичког
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и Светог Димитрија, Град Сремска Митровица
не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Градске управе за
социјалну заштиту и заштиту животне средине
број 501-103/2021-X од 30.03.2021.год.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-107/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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100.
На основу члана 146. став 1. Закона 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,
83/18, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
самосталног члана 60. Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама („Службени
гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 –
др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 –др.
закон, 41/18 и 95/18 – др. закон и 37/19– др.
закон и 9/2020), члана 20. тачка 14. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), и члана 41. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019)
и прибављених сагласности Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
број 342-01-581/2019-06 од 05.12.2019. године и
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад број II-765/919 од 13.04.2021. године Скупштина Града
Сремска Митровица на седници одржаној
дана 28.04.2021.године донела је

испуњености услова из плана ради постављања
објекта, као и вршење надзора над применом
одредаба ове одлуке.
II. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА НА КОЈИМА
СЕ МОГУ ПОСТАВЉАТИ ОБЈЕКТИ
ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ
РЕЧНИХ АГРЕГАТА
Члан 2.
Места на којима се, у складу са овом
одлуком, могу постављати објекти су:
− ЛОКАЦИЈА Л1: Сремска Рача, на левој
обали Саве, стационажа од km174+400 до
km173+700,
− ЛОКАЦИЈА Л2: Босут, на левој обали Саве,
стационажа од km171+450 до km171+150,
− ЛОКАЦИЈА Л3: Сремска Митровица, на
левој обали Саве, стационажа од km136+550
до km 135+700,
− ЛОКАЦИЈА Л4: Јарак, на левој обали Саве,
стационажа од km123+250 до km122+950,
− ЛОКАЦИЈА Л5: Јарак 2, на левој обали Саве, стационажа од km122+850 до
km122+720,

OДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ
ОБЈЕКАТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ
И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА
НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

− ЛОКАЦИЈА Д1: Равње, на десној обали
Саве, стационажа од km156+200 до km15
6+000,
Детаљни описи локација, катастарске
парцеле, опремљеност, ограничења, услови
коришћења и типови депонија, одређују се
планом.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБE

Члан 3.
План припрема Градска управа за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица. (у даљем
тексту: надлежна управа).
Израду плана, надлежна управа поверава
Јавном предузећу за послове урбанизма
„Урбанизам“ Сремска Митровица (у даљем
тексту: носилац израде плана).

Члан 1.
Овом одлуком се уређујe и обезбеђује
постављање и уклањање објеката за депоновање
и сепарацију речних агрегата на водном
земљишту на територији Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: објекти), доношење
плана места за постављање и уклањање
објеката (у даљем тексту: план), утврђивање
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Број 07

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

План доноси Скупштина Града Сремска
Митровица, за период од 5 година, по претходно
прибављеној сагласности надлежних органа,
а у складу са Законима који регулишу ову
област.
Члан 4.
План дефинише општа и посебна
правила за зоне и локације за депоновање
и сепарацију речних агрегата на водном
земљишту на територији Града Сремска
Митровица, која су у складу са важећим
урбанистичким плановима.
План се објављује у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.

28. 04. 2021.

− копију плана катастарских парцела на
којима се планира постављање објекта;
− технички опис објекта са ситуационим
планом;
− доказ о уплати административне таксе.
Податке односно доказе из става 2.
овог члана о којима се води службена евиденција надлежна управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак.
Члан 7.
Надлежна управа по захтеву из члана
6. ове одлуке, одлучује решењем, у складу са
одредбама Закона којим се регулише управни
поступак након утврђивања да ли је локација
за коју је поднет захтев у складу са планом,

Члан 5.
Измене и допуне ове одлуке и плана
доносе се по предходно прибављеној
сагласности надлежних органа у складу са
Законима који регулишу ову област.
Измене и допуне плана важе до истека
рока важења плана који се мења.

Члан 8.
Решење о испуњености услова за
постављање објекта за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту из чл.
7. ове одлуке може се издати подносиоцу
захтева који је, поред доказа из члана 6. ст.
2., приложио и:
− одобрење за обављање лучке делатности
које издаје Агенција за управљање лукама;

III. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ПЛАНА РАДИ
ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКТА ЗА
ДЕПОНОВАЊE И СЕПАРАЦИЈУ
РЕЧНИХ АГРЕГАТА

− уговор о закупу водног земљишта у јавној
својини закључен са ЈВП „Воде Војводине“
Нови Сад, односно доказ о праву својине
на земљишту;

Члан 6.
Захтев за утврђивање испуњености
услова из плана ради постављања објекта,
може поднети правно лице или предузетник,
које је регистровано за обављање одговарајуће
делатности.
Захтев из става 1. подноси се надлежној
управи и садржи:
− опште податке о подносиоцу захтева (назив, адреса, ПИБ и матични број правног
лица, односно предузетника);

− водну сагласност којом се утврђује да је
техничка документација урађена у складу
са издатим водним условима, издату од
стране ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,
сходно Закону о водама.
− водну дозволу издату од стране ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, сходно Закону о водама.

− локацију за коју се подноси захтев у складу са планом;

Решење из става 1. овог члана издаје
се са роком важења од три године и може
се продужити најдуже за још три године, уз

− доказ да је регистрован за обављање одговарајуће делатности
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прилагање, поред доказа из члана 6. ст. 2. и:
− одобрења за обављање лучке делатности
које издаје Агенција за управљање лукама;
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услове од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у
поступку обједињене процедуре коју спроводи
надлежни орган у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.
За формирану депонију и постављену
сепарацију речних агрегата на водном
земљишту, као и за изграђене прикључке
на постојећу инфраструктуру и изграђен
приступни пут, правно лице или предузетник
коме је издато решење о испуњености услова
у складу са овом одлуком, прибавља водну
дозволу од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,
сходно Закону о водама.

− уговора о закупу водног земљишта у јавној
својини закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, односно доказа о праву
својине на земљишту;
− водне дозволе издате од стране ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, сходно Закону о водама.
Против решења из става 1. овог члана,
може се поднети жалба Градском већу Града
Сремска Митровица, у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Надлежна управа дужна је да води
евиденцију о донетим решењима.

IV. КОРИШЋЕЊЕ МЕСТА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА
ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ
РЕЧНОГ АГРЕГАТА

Члан 9.
Надлежна управа дужна је да по један
примерак донетог решења достави ЈВП “Воде
Војводине”, Агенцији за управљање лукама,
Градској управи за саобраћај, комуналне
и инспекцијске послове Града Сремска
Митровица.

Члан 12.
Лице коме је донето решење из члана
8. ове одлуке, о испуњености услова за
постављање објекта за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту, као
корисник места (у даљем тексту: корисник),
дужан је да:
1. објекат постави и користи у складу са
издатим решењем;
2. објекат одржава у уредном стању;
3. да при постављању објекта и у току његовог
коришћења не оштећује и не прља површину
коју користи као и околно земљиште, а по
уклањању објекта површину врати у уредно
и чисто стање.

Члан 10.
Уколико се ради о објекту за који
се издаје привремена грађевинска дозвола
(сепарација агрегата) у смислу Закона којим
се уређује изградња објеката, подносилац
захтева се обраћа надлежној управи, у
поступку утврђеном прописима који
регулишу спровођење обједињене процедуре
електронским путем.

V. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА
ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ
РЕЧНОГ АГРЕГАТА

Члан 11.
За прикључење на постојећу
инфраструктуру, као и за укрштање приступног
пута постављеним објектима за депоновање и
сепарацију речних агрегата на водном земљишту
са насипом, правно лице или предузетник
коме је издато решење о испуњености услова
у складу са овом одлуком, прибавља водне

Члан 13.
Објекат за депоновање и сепарацију
речног агрегата на водном земљишту на
територији Града Сремска Митровица се
уклања:
1. уколико је постављен на водном земљишту
23
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на месту које није одређено као место за
постављање ових објеката из члана 2. ове
одлуке,
2. уколико објекат нема решење о испуњености
услова из члана 8. ове одлуке или се користи
супротно решењу,
3. уколико се промене општа и посебна правила
у плану из члана 2. ове одлуке, а корисник
места, у остављеном року, који одређује
надлежна управа, не усклади обављање
делатности депоновања и сепарације речних
агрегата променама у општим или посебним
правилима измењеног плана.
За уклањање објекта за депоновање и
сепарацију речног агрегата на водном земљишту
на територији Града Сремска Митровица
надлежан је комунални инспектор.
У случају из става 1. тачка 3. овог
члана, надлежна управа писменим путем
обавештава комуналну инспекцију.
О доношењу решења о уклањању
објекта за депоновање и сепарацију речних
агрегата на водном земљишту, комунални
инспектор обавештава надлежну управу која у
случају из става 1. тачка 3. овог члана утврђује
престанак важења решења о испуњености
услова.

28. 04. 2021.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 150.000
динара казниће се за прекршај правно лице,
ако:
1. објекат за депоновање и сепарацију речног
агрегата на водном земљишту постави на
месту које није одређено планом (члан 4.);
2. објекат за депоновање и сепарацију речног
агрегата на водном земљишту постави и
користи без решења о испуњености услова (члан 8.);
3. поступа супротно члану 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 25.000 динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 75.000 динара
предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 25.000 динара
физичко лице.
Новчане казне из овог члана, изриче
комунални инспектор, односно комунални
милицајац у складу са законом.

VI. НАДЗОР

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши надлежна управа.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши комунална
инспекција.
Контролу над применом ове одлуке у
складу са законом и другим прописима, врши
комунална милиција.
Инспекцијски надзор над објектима
на водном земљишту за које се прибавља
привремена грађевинска дозвола, врши
грађевинска инспекција у складу са законом
којим се уређује изградња објеката.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 352-411/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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А.1. Повод и циљ израде

На основу члана 146. став 1. Закона 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,
83/18, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
самосталног члана 60. Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама („Службени
гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15
– др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17
–др. закон, 41/18 и 95/18 – др. закон и 37/19–
др. закон и 9/2020), и члана 41. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019
и 5/2019), члана 3. Одлуке о постављању и
уклањању објеката за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту на
територији Града Сремска Митровица и
прибављених сагласности Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
342-01-1168/2019-06 од 05.12.2019. године
и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад број II765/9-19 од 13.04.2021. године, Скупштина
Града Сремска Митровица на седници
одржаној28.04.2021.године, донела је

А1.1. Повод за израду плана
Повод за израду плана за постављање и
уклањање објеката за депоновање и сепарацију
речних агрегата је да се у складу са законском
и подзаконском регулативом дефинишу услови
и правила грађења, постављања и уклањање
депонија и сепарација, као и услови и правила
за рад постојећих депонија и сепарација.
А1.2. Циљеви израде плана
Циљ израде плана је дефинисање
зона и локација на којима се може вршити
депоновање и сепарација агрегата, изглед и
врсту депоније, као и правила за постављање
депонија и сепарација агрегата
Циљеви плана су:
– анализа постојећих локација на којима се
налазе депоније и сепарације;
– анализа важеће планске документације са
аспекта одрживости и спроводљивости а
у односу на постојеће депоније и сепарације;
– израда урбанистичких правила за постављње
и изградњу депонија и сепарација;

ПЛАН

и
– формирање јединственог планског документа који се односи на депоније и сепарације.

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ
ОБЈЕКАТА
ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ
РЕЧНИХ АГРЕГАТА

А2. Плански и правни основ

НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ

А2.1. Плански основ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У оквиру подручја у обухвату плана за
постављање и уклањање објеката за депоновање
и сепарацију речних агрегата на територији
града Сремска Митровица (у даљем тексту:
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план) на снази су:
-

Просторни план територије Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 8/2015),

-

Генерални урбанистички план Града
Сремска Митровица ( „Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 4/2015
),

-

Просторни план општине Сремска
Митровица до 2028.(„Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 9 /2009
),

-

План генералне регулације града Сремске
Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице, („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 11/2009 ).

28. 04. 2021.

(„Слу- жбени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,
72/09, 43/11 и 14/16), Закон о заштити природе
(„Службени гласник РС”, 36/09, 88/10, 91/10 и
14/146), Закон о шумама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), Закон о културним
добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94,
52/11 и 99/11), Уредба о еколошкој мрежи
(„Службени гласник РС”, бр. 102/10), Одлука
о утврђивању Националног програма заштите
животне средине са националним програмом
заштите животне средине („Службени гласник
РС”, број 12/10).
А3. Обухват плана
А3.1 Граница и површине обухвата
простора
Границом плана обухваћено је градско
грађевинско земљиште, обале и водно земљиште
у приобалном појасу реке Сава у границама
административе територије Града Сремска
Митровица.

А2.2. Правни основ
Правни основ садржан је у одредбама:
– Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 –
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 –
Одлука УС, 132/14 и 145/14);

Б1. Намена и начин коришћења земљишта
Земљиште на коме се планира
постављање депоније и сепарација је остало
грађевинско земљиште, водно земљиште и
јавне површине у оквиру лучког земљишта.

– Закона о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
– Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”,
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон,
92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 –др. закон, 41/18 и 95/18 – др. закон и 38/19– др.
закон)
– Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник РС”,
бр. 9/15 и 86/16).
Остали закони и подзаконска акта од
значаја за израду плана су: Закон о управљању
отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10 и 14/16), Закон о заштити животне средине
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Табела 1: Локације за депоновање и сепарацију на левој обали Саве

Ознака
локације

Место или назив
локације

Л1

Сремска Рача

Л2

Босут

km171+150

Сремска
Митровица

km136+550

Л3

„Индустријска
зона“

Л4

Јарак

Л5

Јарак 2

Стационажа

Депоновање

Сепарација

Број
привредних
субјеката

ДА

ДА

1

ДА

НЕ

1

ДА

ДА

1

ДА

НЕ

1

ДА

ДА

1

km174+400
km173+700
km171+450

km135+700
km123+250
km122+950
km122+850
km122+720

Табела 2: Локацијa за депоновање и сепарацију на десној обали Саве

Ознака
локације

Место или назив
локације

Д1

Равње

Стационажа

Депоновање

Сепарација

Број
привредних
субјеката

ДА

ДА

1

km156+200
km156+000

Све наведене целине обухватају зону акваторија и непосредно приобаље Саве где се могу
наћи депоније и сепарације у оквиру градског грађевинског земљишта и то у делу неуређених
обала, зелених површина, на простору водног земљишта, лука и сл.
ЛОКАЦИЈА Л1: Сремска Рача -Тип Б
Планска основа: Просторни план општине Сремска Митровица до 2028. („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 9 /2009 ).
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Ограничења на предметној локацији
нису евидентирана у постојећој планској
документацији. У близини, у зони заштите
не постоји водоизвориште. Локација се не
налази у зони заштите од сидришта.

Опис локације: Локација се налази на левој
обали реке Саве у приобалном појасу у
оквиру водног земљишта, на неуређеном делу
обале. Обала је релативно блага са израженом
вегетацијом. Западном границом ове локације
пролази индустријски железнички колосек који
није у функцији, на самој локацији постоје
девастирани монтажни објекти који нису у
функцији. Комплекс је површине око 7,0ha
и у дужини око 700m излази на реку Саву.

Заштита културних добара подразумева
мере прописане условима заштите у поглављу
Б2.1. Заштита природних добара и природних
вредности засновано је на условима заштите
у поглављу Б2.2.

Катастарске парцеле:
Делатност депоновања и сепарације на
предметној локацији се не обавља неколико
година, тако да је и простор на коме се вршило
депоновање и сепарација речних агрегата
запуштен и неуређен. Постојећа депонија са
сепарацијом се може задржати на евидентираној
локацији, уколико су испуњени сви неопходних
услова надлежних институција, а уз претходно
прецизно дефинисане границе комплекса
и технологију производње, депоновања и
сепарације речних агрегата.

Река Сава- 989 к.о. Сремска Рача
Обала- 962, 963,973 и 974 к.о. Сремска Рача
Опремљеност простора саобраћајном и осталом
инфраструктуром:
Саобраћај- постоји приступни пут којим се
остварује саобраћајна повезаност на Државни
пут Iб реда број 19, на правцу Кузмин-Сремска
Рача-Граница са БиХ,

Услов за ову локацију је да се мора сачувати
постојећи појас заштитне шуме ГЈ „ХртковциЈамена“-оделење 6 одсек ј, у оквиру катастарске
парцелереке саве број 989 к.о. Сремска Рача.

Водопривреда- обала Саве није уређена,
Водовод- не постоји изграђена водоводна
мрежа,
Канализација-локација није прикључена на
градску канализациону мрежу,

ЛОКАЦИЈА Л2 : Босут -Тип А

Телекомуникације-нема података о ТТ мрежи
на самој локацији,

Планска основа: Просторни план општине
Сремска Митровица до 2028. („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 9 /2009 ).

Гасовод- не постоји изграђена гасоводна мрежа,
Електроенергетска мрежа- локација није
прикључена на електроенергетску мрежу,
Геологија-терен је неповољан за изградњу,
степен сеизмичности 7. Постоји
могућност од плављења високих
вода реке Саве,

Опис локације: Локација се налази на левој
обали реке Саве у приобалном појасу у оквиру
водног земљишта, на неуређеном делу обале.
Обала је релативно блага окружена бујном
вегетацијом и уређеним шумским површинама.
Комплекс је површине око 2,5ha и у дужини

Сидриште- у близини локације не постоји
утврђено сидриште.
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Заштита културних добара подразумева
мере прописане условима заштите у поглављу
Б2.1. Заштита природних добара и природних
вредности засновано је на условима заштите
у поглављу Б2.2.

Катастарске парцеле:
Река Сава- 1638 к.о. Босут

Делатност депоновања речних агрегата
се обавља на предметној локацији до које је
омогућен приступ за теретна возила којима се
одвозе речни агрегати. Постојећа шљункара
се може задржати на евидентираној локацији,
уколико су испуњени сви неопходних услова
надлежних институција, а уз претходно
прецизно дефинисане границе комплекса
и технологију производње, депоновања и
сепарације речних агрегата.

Обала- 1633/1,1633/2,1633/3,1634/1,1634/2 ,
1629/2,1631/2,1632/2,1633/4 и 1632/1 к.о. Босут
Опремљеност простора саобраћајном и осталом
инфраструктуром:
Саобраћај- постоји приступни пут којим се
остварује саобраћајна повезаност на Државни
пут Iб реда број 19, на правцу Кузмин-Сремска
Рача-Граница са БиХ,

ЛОКАЦИЈА Л3 : Сремска Митровица -Тип Б

Водопривреда- обала Саве није уређена,
Водовод- не постоји изграђена водоводна
мрежа,постоји бунар за технолошку воду

Планска основа: Просторни план општине
Сремска Митровица до 2028. („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 9 /2009
), План генералне регулације града Сремске
Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 11/2009 ) и Генерални урбанистички план
Града Сремска Митровица ( „Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 4/2015
), и донет је План детаљне регулације дела
комплекса РТЦ „ЛУКА ЛЕГЕТ“ са лучким
подручјем у Сремској Митровици.

Канализација-локација није прикључена на
градску канализациону мрежу,
Телекомуникације-нема података о ТТ мрежи
на самој локацији,
Гасовод- не постоји изграђена гасоводна мрежа,
Електроенергетска мрежа- нема података о
ЕЕ мрежи на самој локацији,
Геологија-терен је неповољан за изградњу,
степен сеизмичности 7. Постоји
могућност од плављења високих
вода реке Саве,

Опис локације: Локација се налази на
левој обали реке Саве у приобалном појасу
једним делом у оквиру водног земљишта,
на неуређеном делу обале који се налази на
простору заштите од високих вода. Обала
је релативно блага са парцелама које су у
власништву постојећег привредног субјекта.
Комплекс је површине око 4,35ha, подељен
у две технолошке целине, за депоновање и
сепарацију агрегата. Комлекс у дужини око

Сидриште- у близини локације не постоји
утврђено сидриште.
Ограничења на предметној локацији
нису евидентирана у постојећој планској
документацији. У близини, у зони заштите
не постоји водоизвориште. Локација се не
налази у зони заштите од сидришта.
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850m излази на реку Саву. Терен је насут од
природног материјала, песка и шљунка преко
насутог терена.

28. 04. 2021.

Гасовод- не постоји изграђена гасоводна
мрежа у комплексу,
Електроенергетска мрежа- Депонија: не
постоји ЕЕ мрежи на самој локацији,

Катастарске парцеле:
Река Сава- 9095/1 к.о. Сремсак Митровица

Сепарација: постоји ЕЕ мрежи на самој
локацији.

Обала- 5880/1 и 5880/7 к.о. Сремска Митровица

Геологија- На локалитету депоније терен је
неповољан за изградњу, степен
сеизмичности 7. Постоји могућност
од плављења високих вода реке
Саве. Простор на коме се обавља
сепарација је раван, уређен и
заштићен од плављења јер се налази
у брањеном делу реке Саве.

Уређеност простора и опремљеност
саобраћајном и осталом инфраструктуром:
Саобраћај- постоје приступни путеви
којим се остварује саобраћајна повезаност
комплекса на мрежу јавне саобраћајне
инфраструктуре. Локација на којој се врши
сепарација је саобраћајно повезана на постојећу
саобраћајницу у оквиру индустријске зоне, а
део комплекса на којем се врши депоновање
је повезан на Улицу Стевана Сремца и на
Државни пут Iб реда број 20: Ауто-пут А3Сремска Митровица –Богатић-државна граница
са БиХ.

Сидриште- у близини локације са леве стране
реке Саве не постоји утврђено
сидриште. Са десне стране реке
Саве на стационажама од km
134+810 do km 134+400 и од km
134+350 do km 134+000 постоје
евидентирана сидришта која немају
утицаја на коплекс депоније и
сепарације.

Водопривреда- Депонија:обала Саве насрам
депоније није уређена,

На локалитету депоније, поред
наведеног, постоји контејнер за раднике и
благајна, а на простору сепарације постоји
изграђени објекат за запослене, контролна
вага и благајна. Ограничења на предметној
локацији нису евидентирана у постојећој
планској документацији. У близини, у зони
заштите не постоји водоизвориште. Локација
се не налази у зони заштите од сидришта.

Сепарација: део комплекса на којем се врши
сепарација се налази у брањеном делу реке
Саве у индустријској зони.
Водовод- Депонија:не постоји изграђена водоводна мрежа,
Сепарација:постоји прикључак на градску
водоводну мрежу.
Канализација- Депонија:локација није прикључена на градску канализациону мрежу,

Заштита културних добара подразумева
мере прописане условима заштите у поглављу
Б2.1. Заштита природних добара и природних
вредности засновано је на условима заштите
у поглављу Б2.2.

Сепарација:постоји прикључак на градску
канализациону мрежу.
Телекомуникације- Депонија: не постоји ТТ
прикључак,
Сепарација:постоји ТТ мрежи на самој локацији.

Делатност депоновања речних агрегата
се обавља на предметној локацији до које је
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омогућен приступ за теретна возила којима се
одвозе речни агрегати. Постојећи комплекс се
може задржати на евидентираној локацији, с
обзиром да је у Плану детаљне регулације дела
комплекса РТЦ „ЛУКА ЛЕГЕТ“ са лучким
подручјем у Сремској Митровици, предвиђен
тај вид делатности у оквиру будућег лучког
подручја.
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Канализација-постоји санитарни чвор и
септичка јама,
Телекомуникације-постоји ТТ прикључак на
самој локацији,
Гасовод- не постоји изграђена гасоводна мрежа,
Електроенергетска мрежа- постоји ЕЕ
прикључак на самој локацији,
Геологија-терен је неповољан за изградњу,
степен сеизмичности 7. Постоји могућност
од плављења високих вода реке Саве,

ЛОКАЦИЈА Л4 : Јарак -Тип А

Сидриште- у близини локације не постоји
утврђено сидриште.

Планска основа: Просторни план општине
Сремска Митровица до 2028. („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 9 /2009 ).

На самој локацији, на источној страни
постоји изграђен објекат за запослене у оквиру
којег се налаз благајна.

Опис локације: Локација се налази на левој
обали реке Саве у приобалном појасу у
оквиру водног земљишта, на неуређеном делу
обале. Обала је релативно равна окружена
пољопривредним земљиштем.На северној
граници комплекса налази се мелиоративни
канал. Комплекс је површине око 4,6ha и у
дужини око 400m излази на реку Саву. Терен
је насут од природног материјала, песка и
шљунка преко насутог терена.

Ограничења на предметној локацији
нису евидентирана у постојећој планској
документацији. У близини, у зони заштите
не постоји водоизвориште. Локација се не
налази у зони заштите од сидришта.
Заштита културних добара подразумева
мере прописане условима заштите у поглављу
Б2.1. Заштита природних добара и природних
вредности засновано је на условима заштите
у поглављу Б2.2.

Катастарске парцеле:
Река Сава- 2665 и 1549/1 к.о. Јарак
Обала- 2593,2592,1371/5,2589,2590,1371/7,1
371/1 и 1371/2 к.о. Јарак

Делатност депоновања речних агрегата
се обавља на предметној локацији до које
је омогућен приступ за теретна возила
којима се одвозе речни агрегати. Постојећа
депонија речних агрегата се може задржати на
евидентираној локацији, уколико су испуњени
сви неопходних услова надлежних институција,
а уз претходно прецизно дефинисане границе
комплекса и технологију производње,
депоновања и сепарације речних агрегата.

Опремљеност простора саобраћајном и осталом
инфраструктуром:
Саобраћај- постоји асфалтни приступни пут
којим се остварује саобраћајна повезаност на
Државни пут Iб реда број 21, на правцу Нови
Сад-Ириг-Рума-Шабац,
Водопривреда- обала Саве није уређена,

Ова локација се може користити тек након
изградње обалоутврде ради стабилизације

Водовод- постоји изграђена водоводна мрежа,
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обале реке Саве у зони јарка, од rkm 121+277
до rkm 123+350, чији почетак реализације
је планиран у току 2021. године на услове
коришћења локације ће утицати изграђена прва
одбрамбена линија, која према Оперативном
плану одбране од поплава припада Водној
јединици „Босут“-Сремска Митровица, на
објекту под ознаком С.2.1.2. Одбрамбена
линија уз Саву од Хртковаца до Јарка, од
ушћа канала Врањ у Хртковцима до ушћа
канала Јарачка Јарчина у Јарку дужине 2,95
km, као и планирана изградња подсистема за наводњавање „Јарачка Јарчина“
део регионалног система за наводњавање
„Срем“-реконструкција дела канала Јарачка Јарчина са изградњом водозахвата
подсистема (црпна станица Јарак на стационажи око km 0+065).

28. 04. 2021.

Саобраћај- постоји приступни пут којим се
остварује саобраћајна повезаност на Државни
пут Iб реда број 21, на правцу Нови Сад-ИригРума-Шабац,
Водопривреда- обала Саве није уређена,
Водовод- постоји изграђена водоводна мрежа
у непосредном окружењу,
Канализација-не постоји прикључак на
каналазациону мрежу,
Телекомуникације-нема података о ТТ мрежи
на самој локацији,
Гасовод- не постоји изграђена гасоводна мрежа,
Електроенергетска мрежа- нема података о
ЕЕ мрежи на самој локацији,,
Геологија-терен је неповољан за изградњу,
степен сеизмичности 7. Постоји могућност
од плављења високих вода реке Саве,

ЛОКАЦИЈА Л5 : Јарак 2 -Тип Б

Сидриште- у близини локације не постоји
утврђено сидриште.

Планска основа: Просторни план општине
Сремска Митровица до 2028. („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 9 /2009 ).

Ограничења на предметној локацији
нису евидентирана у постојећој планској
документацији. У близини, у зони заштите
не постоји водоизвориште. Локација се не
налази у зони заштите од сидришта.

Опис локације: Локација се налази на левој
обали реке Саве у приобалном појасу у
оквиру водног земљишта, на неуређеном делу
обале. Обала је релативно равна окружена
пољопривредним земљиштем. Комплекс је
површине око 6ha и у дужини око 200m излази
на реку Саву. Терен је насут од природног
материјала, песка и шљунка преко насутог
терена.

Заштита културних добара подразумева
мере прописане условима заштите у поглављу
Б2.1. Заштита природних добара и природних
вредности засновано је на условима заштите
у поглављу Б2.2.

Катастарске парцеле:

Делатност депоновања и сепарације
речних агрегата се обавља на предметној
локацији до које је омогућен приступ за
теретна возила којима се одвозе речни
агрегати. Постојећа депонија речних агрегата
се може задржати на евидентираној локацији,
уколико су испуњени сви неопходних услова

Река Сава- 2665 и 1549/1 к.о. Јарак
Обала- 1371/9 и 1371/21 к.о. Јарак
Опремљеност простора саобраћајном и осталом
инфраструктуром:
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надлежних институција, а уз претходно
прецизно дефинисане границе комплекса
и технологију производње, депоновања и
сепарације речних агрегата.
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Опис локације: Локација се налази на десној
обали реке Саве у приобалном појасу у оквиру
водног земљишта, на неуређеном делу обале.
Обала је релативно равна окружена шумским
површинама. Планирани комплекс је површине
око 5ha и у дужини око 200m излази на
реку Саву. Терен је неуређен, нераван и без
приступног пута.

Ова локација се може користити тек након
изградње обалоутврде ради стабилизације
обале реке Саве у зони Јарка, од rkm 121+277
до rkm 123+350, чији почетак реализације
је планиран у току 2021. године на услове
коришћења локације ће утицати изграђена прва
одбрамбена линија, која према Оперативном
плану одбране од поплава припада Водној
јединици „Босут“-Сремска Митровица, на
објекту под ознаком С.2.1.2. Одбрамбена
линија уз Саву од Хртковаца до Јарка, од ушћа
канала Врањ у Хртковцима до ушћа канала
Јарачка Јарчина у Јарку дужине 2,95 km, као и
планирана изградња подсистема за наводњавање
„Јарачка Јарчина“ део регионалног система
за наводњавање „Срем“-реконструкција
дела канала Јарачка Јарчина са изградњом
водозахвата подсистема(црпна станица Јарак
на стационажи око km 0+065).

Катастарске парцеле:
Река Сава- 4969/1 к.о. Равње
Обаланаспрам
парцела
1403,1408,1409,1410/2,1411 и 1410/1 к.о. Равње
Опремљеност простора саобраћајном и осталом
инфраструктуром:
Саобраћај- не постоји приступни пут којим се
остварује саобраћајна повезаност на мрежу
јаних путева. За реализацију предметне
локације неопходно је формирање приступног
пута који пролази кроз насеље равње.

На територији Сремске Митровице
на десној обали реке Саве планирана је једна
локација за депоновање и сепарацију речних
агрегата:

Водопривреда- обала Саве није уређена.
На локацији не постоји изграђена енергетска
и водоводна инфраструктура.
Геологија-терен је неповољан за изградњу,

Табела 4: Локацијa за депоновање и сепарацију на десној обали Саве
О з н а к а Место или назив
Стационажа
локације локације
km156+200
Д1
Равње
km156+000

Депоновање
ДА

ЛОКАЦИЈА Д1 : Равње -Тип Б

Сепарација
ДА

Тип
Б

степен сеизмичности 7. Постоји могућност
од плављења високих вода реке Саве,

Планска основа: Просторни план општине
Сремска Митровица до 2028. („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 9 /2009 ).

Сидриште- у близини локације не постоји
утврђено сидриште.
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Ограничења на предметној локацији
нису евидентирана у постојећој планској
документацији. У близини, у зони заштите
не постоји водоизвориште. Локација се не
налази у зони заштите од сидришта.

истог закона, обезбеди финансијска средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање
и излагање добра, до предаје добра на чување
овлашћеној установи заштите.

Заштита културних добара подразумева
мере прописане условима заштите у поглављу
Б2.1. Заштита природних добара и природних
вредности засновано је на условима заштите
у поглављу Б2.2.

Б2.2. Заштићена природна добара и
природне вредности и
однос према депонијама и сепарацијама
агрегата
Очување и одрживо коришћење
природних добара и природних вредности
засновано је на Закону о заштити природе
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
91/10 и 14/16), Закону о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредби о еколошкој
мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/10),
планској регулативи, условима надлежних
институција и др. Заштићена подручја
од националног и међународног значаја,
евидентирана природна добра, шуме, јавне
зелене површине и високо вредни биотопи
претстављају природна добра и природне
вредности града.

Делатност депоновања и сепарације
речних агрегата се не обавља на предметној
локацији али се овим планом предвиђа
таква могућност ради повољне диспозиције
предметне локације.
Б2. Урбанистички услови
Б2.1. Културно наслеђе и депоније и
сепарације
Није дозвољено постављање депонија
и сепарација агрегата у комплексу/парцели
културно-историјског добра и добра којe ужива
статус претходне заштите, док су за из- градњу
у непосредном окружењу културног добра
потребни услови надлежне службе заштите.

Планским решењем није предвиђена
изградња објеката за депоновање и сепарацију
речних агрегата у оквиру заштићених
подручја.
Приликом реализације објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата са
могућношћу пратеће производње, потребно
је поштовати следеће мере заштите:

Мере заштите
У циљу заштите и очувања могућих
археолошких налаза, уколико се приликом
извођења земљаних радова наиђе на археолошке
остатке, извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и обавести
Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица и да предузме мере да се налаз не
уништи, не оштети и да се сачува на месту
и у положају у коме је откривен (члан 109.
Закона о културним добрима добрима).

– максимално очувати и заштитити одрасла
појединачна и/или групе стабала;
– максимално очувати и заштитити постојећу
аутохтону вегетацију;
– није дозвољено ширење комплекса на рачун шума и шумског земљишта;
– ради очувања шума забрањена је сеча
стабала заштићених и строго заштићених
врста;

Инвеститор је дужан да по члану 110.
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Б2.3. Однос депонија и сепарација агрегата
са наменама површина

– за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака
дендрофлоре, потребно је прибавити сагласност надлежних институција, како би
се укла- њање вегетације свело на најмању
могућу меру;

Депоније и сепарације агрегата се могу
наћи у оквиру осталог грађевинског земљишта,
на водном земљишту и на јавним површинама
у оквиру лучког земљишта. Депоније и
сепарација агрегата се може сврстати у пратеће
садржаје привреде, трговине, комерцијале,
комуналне садржаје и у оквиру зелених
површина. У складу са наведеним развој
делатности ове врсте могуће је планирати у
оквиру свих намена које су под одређеним
условима компатибилне са делатношћу која
се обавља.

– неопходно је унутрашњим ободом комплекса подићи заштитни зелени појас чија
ширина треба да износи минимално десети
део ширине комплекса;
– уколико се комплекс граничи непосредно са воденом површином, неопходно је
у оквиру комплекса, сачувати природну
приобалну вегетацију у ширини од 5 m;

Постојеће депоније и сепарације које
се налазе у оквиру зелених површина могу
се задржати на постојећој локацији,уколико
испуњавају и све друге предвиђене критеријуме
и техничке нормативе. Уколико депонија
и сепарација трајно престане са радом,
припадајући комплекс се може трансформисати
само у зелену површину.

– није дозвољено нарушавање лесног одсека (круне, косине и ножице косине) као и
заклањање визуре на лесни одсек;
– није дозвољено привремено ни трајно
депоновање неискоришћеног геолошког,
грађевинског и осталог материјала насталог прилоком радова, на површинама
у не- посредном окружењу која се наводе
као природна добра и природне вредности;

Просторна и функционална ограничења
дефинисана су у складу са важећим законима,
планским условљеностима и условима
надлежних институција и јавних комуналних
предузећа.

– неопходно је урадити санацију и рекултивацију локације приликом затварања
објекта;
– постојеће локације које се задржавају, а
које се налазе у границама постојеће шуме
и шумског земљишта, неопходно је пошумити након затварања објекта;

У складу са наведеним депоније и
сепарације агрегата не смеју да угрозе:
– јавне зелене површине (дрвореде, шуме).
У ову категорију се не убрајају постојеће
депоније и сепарације агрегата које се
према предлогу овога плана задржавају у
мрежи, с тим да је њихова пренамена могућа само у зелену површину поред које
се налазе.

– уколико се током планираних радова наиђе
на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте за које се
претпоставља да имају својство природног
добра, сходно Закону о заштити природе,
неопходно је, у року од 8 дана обавестити
Министарство заштите животне средине,
односно предузети све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.

– јавне инфраструктурне системе (трасе гасоводних, топловодних, водоводних, канализационих и осталих инфраструктурних
система);
– пролазак великих вода и на удаљеност не
мањој од 30 m од небрањене ножице на35
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потребне за функционисање депонија шљунка
и песка предвидети да она може заузимати
максимално 30 m воденог простора од уреза
воде при ниском пловидбеном нивоу у приобаљу
Саве, осим за локације Л4 и Л5 где се може
заузети максимално 15 m воденог простора
од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу
у приобаљу Саве.

Депоније и сепарације не смеју се
наћи и планирати:
– у оквиру непосредне зоне заштите цевастих бунара (зона I) у пречнику 10 m;
– у оквиру непосредне зоне заштите око бунара (зона I) у пречнику 120 m;
– у оквиру уже зоне санитарне заштите
водоизворишта (зона II). У складу са условима ЈКП забрањено је постављање и
отварање нових објеката за складиштење
речног агрегата са пратећом производњом,
без обзира на локацију, услове и карактеристике, технологију, мере заштите итд.;

Б3. Саобраћај
Све постојеће локације зоне су
третиране и вредноване са аспекта различитих
саобраћајних критеријума како би се проценио
ниво испуњења условљености за копнени и
речни саобраћај.

– у зони водозахвата 800 m узводно и 50 m
низводно (у зависности од услова надлежног јавног комуналног предузећа),
– узводно 100 m и низводно 50 m од моста;

Б3.1. Услови за копнени саобраћај

– у зони сидришта – на обали ближој сидришту,
на простору који почиње на 120 m узводно
од узводне границе сидришта, а завршава
120 m низводно од низводне границе
сидришта;

Колски приступ зонама за депоновање
речног материјала дозвољен је само са јавних
саобраћајница.
Приступни путеви морају бити
димензионисани за кретање тешких теретних
возила (коловозна конструкција, радијуси
кривина, максимални подужни нагиб 6%).
Минималнa ширина коловоза за двосмерни
пут износи 6,0 m, док за једносмеран пут
минимална ширина коловоза износи 3,5
m. Снабдевање робом и материјалом као
и одвожење амбалаже и осталих чврстих
отпадака, врши се са јавних саобраћајница и
колско-пешачких стаза, као и воденим путем.
Депоновати материјал тако да не угрожава
прегледност, безбедност и функционалност
саобраћајница. Унутрашње технолошке путеве
димензионисати у складу са меродавним
возилом.

– у делу градске плаже 500 m узводно и 200
m низводно;
– у оквиру пловних пристаништа;
– уз обалне рампе узводно и низводно 50 m;
– на месту излива и прелаза преко насипа;
– на саобраћајним и инфраструктурним коридорима;
– у зони заштите на основу услова Завода
за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе града Сремска
Митровица;
– на удаљености мин. од 50 m од свих типова јавних зелених површина,

Паркирање возила за потребе
опслуживања локације (тешка теретна возила,
грађевинске машине) и возила запослених
и посетиоца организовати и омогућити на

Приликом одређивања акваторије
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паркинг површинама у оквиру комплекса
депоније.

Као ограничење у зони мостова не
дозвољава се постављање депонија на 100 m
узводно и 50 m низводно од моста.

Забрањено је кретање камиона по круни
насипа прве одбрамбене линије. Приступ
локацији у небрањеном делу насипа се мора
вршити искључиво преко постојећих насипских
рампи, и то само када су временске прилике
погодне, када насип није расквашен или влажан.
За евентуалну изградњу приступног пута од
тврдог коловоза, за укрштање приступног
пута и насипа прибавити водне услове од
ЈВП Воде Воојводине, у складу са законском
регулативом.

Сидришта на територији града Сремске
Митровице су.
• од кm 134+810 до кm 134+400 сидриште
опште намене на десној обали
• од кm 134+350 до кm 134+000 сидриште
посебне намене на десној обали
У зони сидришта, на обали ближој
сидришту, није дозвољено постављање депонија
на простору који почиње на 120 метара узводно
од узводне границе сидришта, а завршава
120 метара низводно од низводне границе
сидришта.

Б3.2. Услови за речни саобраћај
Предметне локације се налазе у зони
која обухвата леву и десну обалу реке Саве, те
са аспекта безбедности пловидбе и одвијања
речног саобраћаја планирање ових објеката не
сме угрозити вредности и параметре пловног
пута према Одлуци 13/09 Међународне комисије
за слив реке Саве.

Поред наведеног важно је испоштовати
и следеће услове:

Постојеће хидротехничке грађевине и
објекти
Од објеката значајних са аспекта
безбедности пловидбе, у предметној зони
реке Саве, налазе се следећи мостови:
• кm 183+310
„Рача“

друмско-железнички мост

• кm 183+200

планирани мост

• кm 139+240
Митровица“

Број 07

-

Грађевине и објекти на пловном путу,
као и други објекти у приобаљу морају
се узети у обзир при планирању локација
за привремене депоније шљунка и песка
и њихово функционисање се не сме ни на
који начин угрозити.

-

Приликом дефинисања акваторије депоније
на реци Сави, потребно је узети у обзир да
она може изаћи на воду максимално 30m
од уреза воде при ниском пловидбеном
нивоу(ЕН), изузимајући локације Л4 и Л5
где је дато ограничење од 15m.

Ниски пловодбени нивои за предвиђене
и постојеће локације на којима се врши
депоновање и сепарација речних агрегата су:

пешачки мост „Сремска

• на кm 174+400 - ЕН за Л1= 73,05mnm

• кm 136+600
друмски мост „Сремска
Митровица“ . Мост на правцу државног
пута IБ реда број 20 - веза са државним
путем А3-Сремска Митровица-Богатићдржавна границаса БиХ(гранични прелаз
Бадовинци)

• на кm 171+450 - ЕН за Л2= 73,02mnm
• на кm 136+550 - ЕН за Л3= 72,54mnm
• на кm 123+000 - ЕН за Л4 и L5= 72,28mnm
37
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Обалски знаци за регулисање пловидбе
морају бити видљиви у свим условима, што
подразумева да пловила током обављања
својих радних задатака у акваторији депонија
не смеју да угрожавају њихову видљивост.
Позиције знакова за регулисање пловидбе
нису ограничавајући фактор код дефинисања
могућих локација за депоније, али се мора
узети у обзир претходно постављени принцип.

28. 04. 2021.

крцавање, претовар и транспорт робе морају да буду атестирани/сертификовани и
са важећим одобрењима за рад;
– располаже понтоном са приступним мостом
или одговарајућим прелазницама или степеницама на обали за безбедно кретање
људи на релацији пловило-обала;
– да има планове, средства, опрему и обучено особље за противпожарну заштиту
и реаговање у ванредним ситуацијама, у
складу са прописима који регулишу ову
област;

За потребе одржавања обалских знакова
за регулисање пловидбе потребно је обезбедити
слободан приступ јавних пловила Дирекције
за водне путеве обали.

– да омогући услове за ефикасно пружање
хитне медицинске помоћи;

При уређењу подручја предметног
плана треба водити рачуна да се планирањем
локација за привремене депоније шљунка и
песка не сме утицати на безбедност пловидбе
и промену дефинисаних габарита пловног
пута. Потребно је предвидети такво техничко
решење и технологију за везивање пловила
уз обалу, којима се неће нарушити хидрауличко-морфолошка слика тока, што би могло
довести до поремећаја проноса наноса, као
и до негативног утицаја на режим великих
вода и режим леда.

– својим садржајима и активностима не
угрожава и нарушава животну средину;
– да располаже постројењем, односно опремом за прање точкова возила пре изласка
најавну саобраћајницу.
Лучки оператер у обавези је да након
истека одобрења, инфраструктуру доведе
у стање које не сме бити лошије од стања
у коме се инфраструктура напазила пре
издавања решења о одобрењу за обављање
лучке делатности на предметној локацији.

Уредбом о условима које морају да
испуњавају луке, пристаништа и привремена
претоварна места („Службени гласник РС”, бр.
9/15 и 86/16), прописани су услови које свака
локација, на којој се ван лука и пристаништа
обавља делатност депоновања и сепарације
речних агрегата, мора да испуњава.

Б4. Комунална инфраструктура
Комунални инфраструктурни ситеми
у односу на депоније и сепарације агрегата у
овом плану третирани су двојако и то:

Сагласно наведеној уредби, предметне
локације морају:

– са аспекта комуналне опремљености локације, и

– да имају одређен простор на копну и водној
површини на којем је омогућен безбедан
прилаз, пристајање, привез и маневрисање
пловила, укрцавањe и искрцавање робе;

– са аспекта ограничења градње и реализације објеката и постројења у оквиру комплекса депонија и сепарација агрегата.

– да буду опремљене адекватном претоварном, складишном и транспортном механизацијом;

Све постојеће и нове потенцијалне
зоне, морају задовољавати критеријуме везане
за удаљење објеката и постројења у оквиру
комплекса од постојећих односно планираних

– уређаји и механизација за укрцавање, ис38
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подземних вода, прописивањем одговарајућег
режима саобраћаја и онемогућивањем кретања
возила ван саобраћајних површина.

За конкретне локације морају се
прибавити и применити одговарајући услови
од надлежних институција у вези заштите
постојеће инфраструктуре и усклађености са
планираним инфраструктурним системима.

Начин прикупљања, третмана
и одвођења атмосферских, санитарних/
фекалних и техничко-технолошких вода
решити применом адекватног техничког
решења, тако да се спрече сва акцидентална
загађења подземних и површинских вода и
земљишта.

Б4.1. Водовод
Прикључак локације на постојећу
градску водоводну мрежу извести према
условима ЈКП. Вода за санитарне потребе
се може обезбедити и изградњом резервоара
санитарне воде и пумпне станице.

Б4.2. Канализација
Прикључак локација на постојећу градску
канализациону мрежу извести према условима ЈКП.

Воде за технолошке потребе сепарације
могу да се добију из бунара и изградњом
водозахвата воде из реке.

У случајевима да у близини локације нема
градске канализационе мреже, употребљене вода из објеката спровести у септичку
јаму. Септичке јаме морају бити изграђене
без испуста и прелива, са водонепропусним
дном и зидовима. Пражњење септичких јама
врши, одговарајућом опремом, правно лице
које управља јавном канализацијом или лице
регистровано за обављање ових послова, а
садржај септичких јама се испушта на за то
одређена места, уз сагласност правног лица
које управља јавном канализацијом.

Зона водоизворишта
Заштита изворишта подразумева
предузимање свих мера у циљу очувања
квалитета површинских и подземних вода,
односно заштита истих од загађивача или
штетних дејстава који могу трајно утицати
на здравствену исправност вода изворишта.
За сваку локацију је потребно урадити
додатну документацију (елаборат, студију,
експертско мишљење итд.) у којој ће се
сагледати утицај на квалитет подземне воде,
утврди могућност постојања објеката у зонама
санитарне заштите и утврдити мере заштите
и ограничења.

За санитарно употребљене воде могу се користити и монтажни санитарни чворови са
саморазградњом.
Отпадне воде из процеса сепарације преко
бетонског таложника испустити у реку
Саву. Технолошке отпадне воде из процеса
после третмана испустити у реку Саву. Све
атмосферске воде са интерних саобраћајница,
паркинга и манипулативних саобраћајних
површина пре испуштања у реку Саву
пречистити на уређајима за пречишћавање
(сепараторима бензина и уља).

Приликом извођења припремних
и грађевинских радова потребно је зону
изворишта заштитити применом стандардни
и додатних мера заштите.
Све саобраћајнице, паркинзи, стазе,
платои и друге комуникацијске површине,
треба да буду изведени и могу се користити
само под условом да се уреде тако да се
онемогући загађивање површинских и

Садржај материја у реципијенту, након
пречишћавања требало би да буде у границама
максималних количина опасних материја
39

Број 07

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

које се не смеју прекорачити, све у складу са
законском регулативом.

објеката нити могућност и услови одржавања,
као и спровођење одбране од поплаве.
Објекти на водном земљишту могу имати
само привремени карактер. На предметним
локацијама могу се планирати објекте који
се постављају(депонован материјал, мобилна
сепарација, контејнери за раднике, машине,
цистерна за воду, мобилни тоалет и сл.).

Б4.3. Водопривреда
Водно земљиште у смислу Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12
,101/16,95/18 и 95/18-др.закон) је корито река
за велику воду и приобално земљиште. Водно
земљиште се користи на начин којим се не
утиче штетно на воде и приобални екосистем
и не ограничавају права других и то за:

Б4.4. Електроенергетска мрежа
У непосредној близини предметних
објеката изграђени су електроенергетски
(ее) објекти, односно преносна, напојна,
дистрибутивна и потрошачка ее мрежа.

− изградњу водних објеката и постављање
уређаја намењених уређењу водотока и
других вода;
− одржавање корита водотока и водних
објеката;

Уколико се при извођењу радова
угрожава постојећа дистрибутивна и
потрошачка ее мрежа потребно ју је заштитити,
односно где то није могуће изместити.

− спровођење мера заштите вода;
−
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спровођење заштите од штетног дејства
вода.

Угрожавање преносне и напојне ее
мрежа није дозвољено. За иградњу предметних
објеката у близини надземних водова, напонског
нивоа 110 kV или виших, потребна је сагласност,
Оператора дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција”, за напонски ниво нижи од 110
kV. Сагласност се даје на Елаборат, у коме се
даје тачан однос предметног надземног вода
и објекта који ће се градити, уз задовољење
закона из области енергетике и заштите
животне средине.

Ширина појаса приобалног земљишта
је:
− у подручју незаштићеном од поплава до
10,00 m;
− у подручју заштићеном од поплава до 50,00
m, рачунајући од ножице насипа према
брањеном подручју.
На водном земљишту је могуће
формирање привремених депонија шљунка
и песка тако да се не ремети пролазак великих
вода и на удаљености не мањој од 30m од
небрањене ножице насипа.

Евентуално прикључење објекта на ее мрежу
извршити у складу са техничким нормативима
и прописима из ове области и уз сарадњу са
Оператором дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција”, све у складу са законском
регулативом.

На предметним локацијама није
дозвољена измена конфигурације терена ,
осим микроизравњавања.

Б4.5. Телекомуникациона мрежа

Постављањем објеката за депоновање
и сепарацију речних аграгата на водном
земљишту, као и њиховим коришћењем, не сме
се нарушити стабилност и функција водних

У непосредној близини предметних
објеката изграђени су телекомуникациони (тк)
објекти, односно транспортна и приступна
тк мрежа.
40
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Б5. Урбанистичке мере заштите

Уколико се при извођењу радова
угрожава постојећа тк мрежа потребно ју
је заштитити, односно где то није могуће
изместити.

Мере заштите животне средине

Евентуални прикључак планираних
објеката на тк мрежу извести у складу
са техничким нормативима и прописима
надлежног оператера, све у складу са законском
регулативом.

Посебне мере и услови заштите за
изградњу постојећих и новопланираних
депонија и сепарација агрегата са пратећом
производњом:
1. применити важеће техничке нормативе
и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката;

Б4.6. Топловодна и гасоводна мрежа
Евентуални прикључак депонија речног
материјала на постојећу гасну и топловодну
мрежу извести у складу са условима надлежног
ЈП и у складу са законском регулативом.

2. применити посебне мере заштите подземних вода и земљишта, у складу са
одредбама важећих Правилника о начину
одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања

Б4.7. Евакуација отпада

3. обезбедити потпуни прихват атмосферске воде са интерних манипулативних,
саобраћајних и паркинг површина, њихов
третман у одговарајућем сепаратору масти и уља, чије чишћење са преузимањем
насталог отпада се организује преко лица
које је регистровано или има дозволу за
управљање овом врстом отпада (складиштење, третман, одлагање и сл.);

За потребе одлагања комуналног
отпада из планираних објеката неопходно је
набавити судове-контејнере велике запремине у
потребном броју који ће се због специфичности
одредити према броју запослених и количини
отпадака коју ће они продуктовати.
Контејнере поставити у непосредној
близини обејкта којем припадају, изван јавних
саобраћајних површина, са обезбеђеним
директним и неометаним прилазом за
комунално возило и раднике ЈКП „Комуналије”.
Приступне саобраћајнице до локација судова
за смеће морају бити мин. ширине 3,5 m – за
једносмерни и 6,0 m за двосмерни саобраћај.
Потребно је обезбедити проходност или
слободан манипулативни простор за окретање
комуналног возила, јер није дозвољено њихово
кретање уназад.

4. предвидети посебан простор и одговарајућу
опрему за привремено чување процесног
отпада (бетонска мешавина незадовољавајућег квалитета, отпадне материје од
чишћења постројења и опреме, засићени
филтери и сл.) као и других врста отпадних материја (комунални и рецикла- билни отпад, остатак од чишћења уређаја за
пречишћавање атмосферских и отпадних
вода и др.), у складу са прописима којима
се уређује управљање, до предаје лицу са
којим је закључен уговор о преузимању, а
које је регистровано или има дозволу за
управљање том врстом отпада (сакупљање,
третман);
5. пречишћене отпадне воде са локације мо41

Број 07

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

рају задовољавати квалитет прописан за
II класу вода;

28. 04. 2021.

дикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Службени гласник
РС”, број 75/10); користити транспортна
средства и опрему усклађену са техничким
прописима, у складу са важећим прописима;

6. у близини водотока није дозвољено складиштење горива, уља и мазива, као ни замена уља, подмазивање и прање мехaнизације;
7. правилним складиштењем отпадних материја, спречавањем емисије прашине,
изградњом манипулативног и складишног
платоа од чврсте подлоге и спречавањем
одлагања било каквог материјала на небетонирану подлогу спречиће се загађење
површинских и подземних вода;

14.
грађевински и остали отпадни материјал,
који настане у току уклањања постојећих
објеката, односно изградње предметних
садржаја прописно сакупити, разврстати
и одложити на за то предвиђену локацију;

8. санитарно-фекалне отпадне воде одводити у градску канализациону мрежу, а
у случају непостојања градске канализације, потребно је фекалне отпадне воде
упуштати у водонепропусну септичку
јаму, до опремања локације канализационом инфраструктуром;

15.
ако при извођењу радова, као и током
експлоатације предметних објеката дође
до удеса на грађевинским машинама или
транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач
је у обавези да изврши санацију, односно
ремедијацију загађене површине.

9. за смањење емисија загађујућих материја
у ваздух применити одговарајућу опрему,
односно техничка и технолошка решења
(системи за отпрашивање, филтери одговарајуће пропусности, затворени „оклопљени” делови постројења и др.),

Планирати успостављање ефикасног
система мониторинга и контроле процеса
рада, у циљу повећања еколошке сигурности,
а који подразумева:
– током пробног и редовног рада пројекта,
вршити праћење емисије у ваздух (емитери
честичног загађења), нивоа буке, квалитета
и количине отпадне воде пре упуштања у
реципијент, односно градску канализациону мрежу,

10.
обавезно вршити влажење манипулативних површина/агрегата;
11.
обезбедити техничке и грађевинске
услове за постављање опреме за мерење
емисије у ваздух;

– повремено контролисати квалитет амбијенталног ваздух,

12.
извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и
висока вегетација), у складу са пројектом
хортикултурног уређења;

– планирати одговарајуће мере заштите од
удеса (опрема за прихват целокупне количине складиштеног погонског горива,
енергента из дизелелектричног агрегата,
као и трансформаторског уља у случају
евентуалног исцуривања, противпожарна
заштита); прибавити сагласност надлежне
службе МУП-а на предвиђене мере заштите од пожара,

13.
у циљу смањења нивоа буке потребно
је применити одговарајућу звучну заштиту, тако да бука емитована током рада постројења не прекорачује прописане граничне
вредности у складу са Законом о заштити
од буке у животној средини („Службени
гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о ин-

– по престанку коришћења предметних ло42
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– изградња нових депонија и сепарација као
и реконструкција, доградња или адаптација постојећих које се задржавају овим
планом мора се радити у складу са Правилима овог плана.

Обавезно је прибављање мишљења
надлежне градске управе за заштиту животне
средине на микролокацијску анализу
појединачних локација за депоновање речних
наноса.

Урбанистички параметри:

У току даље планске разраде, израде
техничко-пројектне документације, стратешке
процене и процене утицаја на животну средину
детаљно дефинисати мере и услове за штите
животне средине у складу са технолошким
поступком и капацитетима.

1. Укупно дефинисани урбанистички параметри у комплексу депоније и сепарације
агрегата (степен заузетости, спратност и
висина објеката) не могу бити већи од параметара који су дефинисани за одређени
тип депоније и сепарације.
2. Степен заузетости представља количник
површине хоризонталне пројекције надземног габарита објеката у комплексу и површине комплекса депоније и сепарације и
дат је у процентима. Депонија, сепаратор,
надстрешница, подземна изградња (сепаратор, вага итд.) и саобраћајне површине
у комплексу не улазе у обрачун степена
заузетости.

В1. Правила изградње и уређења депонија
и сепарација
В1.1. Општа правила за постављање и
изградњу
Депонија и сепарација агрегата
представља технолошки уређен технички
објекат који има вишеструке намене. Најчешће
служи за привремено складиштење агрегата,
њихово просејавање коришћењем воде, која
се избистравањем може користи у процесу
припреме.

3. Максимална спрaтност објеката у оквиру
комплекса депоније и сепарције је дата за
сваки поједини тип депоније у табели: Посебна правила изградње. Објекат и висина
депоније не сме ни једним својим делом
бити виши од наведених вредности.

– Правила дата ови планом примењују се за
изградњу свих депонија и сепарација које
су намењене јавном коришћењу.

4. Висина надстрешнице, сепаратора мора
бити димензионисана у складу са технолошким процесом у комплексу.

– Депонија и сепарација агрегата не смеју
угрозити јавне објекте и комплексе.

5. Удаљење грађевинске од регулационе
линије је мин. 5 метара за објекте уз улице првог и другог реда као и секундарну
уличну мрежу. Ова удаљења су дата као
минимална и могу се повећавати у складу
са еколошким, противпожарним прописима и потребом уклапања у непосредно
окружење.

– Депоније и сепарације агрегата не могу се
планирати у непосредној зони санитарне
заштите.
– Депоније и сепарације не смеју угрозити
функционисање било којег вида саобраћаја
(речног, друмског итд.) и ни на који начин
не сме се угрозити функционисање суседних објеката.
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Архитектонско обликовање објеката мора
задовољити следеће услове:

Правила за пратеће садржаје у комплексу
депоније и сепарације са пратећом производњом:

1. Архитектонски израз како појединачних
објеката, тако и комплекса у целини, мора
бити у складу са наменом, карактером и
временом у коме објекат/комплекс настаје
и савременим тенденцијама у пројектовању
и изградњи ових објеката.

– На свим локацијама у обухвату плана,
могуће је вршити депоновање следећих
врста речног агрегата: муљ и фине фракције, песка, песак и шљунак.
– Депоније се разликују према стању у којем
се налазе агрегати приликом депоновања
и могу бити:

2. Савременим архитектонским формама,
атрактивним елементима обликовања,
применом нових конструктивних система и квалитетних материјала применљивих за изградњу ове врсте објеката, као и
увођењем одмерених елемената урбаног
дизајна, треба допринети формирању новог визуелног идентитета ових комплекса.

1. суве (одлагалишта) – служе за депоновање
крупнозрног материјала (већег од 4 mm)
који се до депоније транспортује елеваторима, и сл.; и
2. хидрауличке (мокре депоније) – служе за
депоновање фино уситњених речних агрегата који се транспортују до депоније путем рефулера и тракастих транспортера.

3. Обавезно је пројектовање равних или косих кровних равни на објектима, док надстрешнице могу бити посебан обликовни
елемент са улогом умереног акцента у
комплексу.

– Основни услови које би требало обезбеди
за депонију и сепарацију агрегата, у односу на технологију и процес су:

4. Архитектонска решења морају бити таква
да функционално и естетски изврше уклапање комплекса у окружење.

1. довољан капацитет за смештај свих издвојених количина за предвиђени период
у коме ће се вршити депоновање;

5. У случају када је дозвољена изградња више
објеката на парцели потребно је формирати комплекс као јединствeну функционално-естетску целину састављену од
више појединачних објеката и елемената
партерног и пејсажног уређења, паркинг
простора и визуелних комуникација.

2. довољна површина и капацитет за потпуно
избистравање воде (сепаратори, таложници);
3. довољно слободног простора за акумулисање потребне количине повратне воде потребног квалитета (базени, резервоари); и
4. лаку и директну манипулацију материјалом.

6. Сви објекти треба да буду сведених линија, без примене материјала уобичајених
у стамбеној изградњи.

Депоније агрегата у функционалном смислу
састоји се од пратећих садржаја:

7. Дозвољено је постављање рекламних обележја до висине од макс. 10 m, уз услов да
не угрожавају функционисање депоније
и сепарације и непосредног окружења
(одвијање саобраћаја, сагледавање и сл.)

–

пријемно-отпремне зоне;

– зоне за пристајање баржи;
– зоне депоновања;
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сепарација и то зеленим растињем како би се
побољшали услови животне средине.

– зоне за складиштење сепарисаног гранулата;

Дозвољена је фазна реализација
унутар комплекса. Обавезно је да у првој
фази реализације садржи објекте и постројења
везана за основну делатност у комплексу.
Фазна изградња подразумева да се за сваку
појединачну фазу морају обезбедити потребе
мирујућег саобраћаја и зелених површина
(пропорционално обухваћеној површини),
према датим нормативима у овом плану.

– саобраћајних и манипулативних површина.
Пријемно-отпремна зона обухвата:
– улазни део са пријемним пунктом на коме
се врши мерење сепарисаног материјала;
– излазни пункт и паркинг за смештај возила
запослених; и

Евакуација отпада и прикључивање на
комуналну инфраструктуру ће се вршити у
складу са условима надлежних институција.

– точионо место за потребе мехaнизације.
Зона за пристајање баржи налази се
у речном току на месту где постоји довољна
дубина при сваком водостају. Прихватање
доставних пловила обавља се преко платформе
на понтону.

В1.2 Посебна правила изградње
Посебним правилима дефинисана је
изградња комплекса депоније и сепарације
агрегата. Посебна правила изградње примењују
се заједно са општим правилима изградње
која су дата овим Планом.

Зона за депоновање речног агрегата
обухвата простор за смештај некласификованог
речног материјала и манипулативне површине
за употребу неопходне мехaнизације.

У зависности од величине комплекса,
депоније речног агрегата деле се на два типа:

Зона за сепарацију обухвата:
– плато на коме се поставља сепарација;

– тип А (депоновање шљунка и песка, минимална површина 0,5 ha);

– бункере – преграде које раздвајају сепарисане фракције; и

– тип Б (депоновање и сепарација шљунка
и песка, минимална површина 1,0 ha);

– таложник или сепаратор у којима се врши
таложење ситнијих фракција песка, глине
и муља.

Сви објекти у оквиру депонија су
привременог карактера, приземни и намењени
су пријему – отпремању материјала и могу
бити лоциране у зони приобаља.

Зона за складиштење сепарисаног
гранулата обухвата простор за смештај
класификованог гранулата и машина. Овај
простор може бити на претходно припремљеном
природном или избетонираном терену.

В1.2.1. Депонија речног материјала
(агрегата) – тип А

Саобраћајне и манипулативне површине
су преостали, слободан простор који се користи
у функцији основне намене.

Депонија речног агрегата типа А
намењена је одлагању шљунка и песка.
Постављају се у приобалном појасу (у оквиру
водног земљишта), на неуређеном делу обале
који се налази на простору заштите од високих
вода. Ови терени су у периоду виших водостаја

Зелене површине у комплексу дате су
процентуално у односу на површину комплекса.
Планирано је ограђивање депоније и
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послова, са санитарним просторијама и
простором за одмор радника. Објекат је
монтажног типа, од природних материјала.
Дозвољено је постављање контејнера.
Максимална БРГП објекта је 40 m2.

Комплекс мора да има обезбеђен
приступни пут којим се директно приступа
јавној саобраћајници. У оквиру комплекса
типа А обавезно се планира једносмеран
саобраћај. Смер кретања у оквиру комплекса
мора бити јасно обележен знацима вертикалне
и хоризонталне сигнализације.

Дозвољена изградња надстрешнице
– склоништа за мехaнизацију. Капацитет
и висина склоништа зависи од величине и
количине опреме.
Слободне површине око депоније
уредити формирањем заштитног зеленила од
високог растиња, како би се у највећој мери
смањио негативни утицај на окружење.

Комплекс типа А састоји се из следећих зона:
– прихватање допремљеног материјала;

Површина комлекса за депоновање
речног материјала типа А је 0,5 – 1,0 ha.

– депоновања метријала;
– отпремања материјала;
– смештаја мехaнизације; и

В1.2.2. Депонија речног материјала
(агрегата) – тип Б

– саобраћајно-манипулативних површина.

Деонија тип Б поставља се у приобалном
појасу (у оквиру водног земљишта), на
неуређеном делу обале који се налази на
простору заштите од високих вода.

Пријем материјала обавља се преко
наменски постављеног пловног објекта за
прихватање и претовар доставног пловила.
Поставља се у делу водотока који је увек
довољне дубине, а на безбедној удаљености
од пловног пута.

Депонија речног агрегата типа Б садржи:
– депонију типа А; и

Депоновање речног агрегата се
организује на природној, водопропусној
подлози која захтева адекватну припрему.
Терен на коме се врши депоновање, у оквиру
водног земљишта, претходно се мора уредити
нивелисањем до коте заштите од вода које
орјентационо трају месец дана годишње. Воду
из агрегата прихватити у ободни канал око
депоније и усмерити га ка водотоку у циљу
одвођена преосталих вода из агрегата.

– део за сепарацију.
Део за сепарацију састоји се од:
– постројења за сепарацију некласификованог материјала; и
– простора за складиштење класификованог
агрегата (песак, ибер и шљунак различитих гранулација), који је раздвојен по величини зрна и ускладиштен у засебним
бункерима.

Зона отпремања (улаз – излаз у
комплекс) налази се у непосредној близини
границе комплекса. Обавезно вршити влажење
приступног пута, манипулативних површина
и агрегата.

За постављање сепаратора неопходно је
изградити водо-непропусну бетонску подлогу.
У технолошком процесу сепарације
користи се вода за прање некласификованог
материјала. Воде које се сливају из сепарације
морају се прикупити каналима и пре испуштања

У оквиру ове зоне дозвољена је изградња
приземног објекта за потребе административних
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намењеног административним пословима
депоније, са санитарним просторијама и
простором за одмор радника. Спратност
објекта је максимално П+Пк, а максимална
површина објекта је 60 m2.

Атмосферске воде које се сливају са
радних и манипулативних површина и других
површина где постоји могућност загађења, а
посебно загађења нафтним дериватима, морају
се третирати у засебном систему таложника
– сепататора.

Објекти се прикључују на комуналну
инфраструктурну мрежу у складу са условима
надлежних комуналних предузећа. Око
функционалног дела комплекса формира се
појас заштитног зеленила.

Moже се користити и затворени систем сепарације који захтева претходно прање
гранулата, који се путем гасних пећи суши и
у затвореном сепаратору врши просејавање
и и раздвајање фракција.

Минимална површина комплекса за
депоновање речног материјала типа Б је 1,5 ha.

Простор за складиштење сепарисаног гранулата
обухвата:

Г1. Спровођење плана

– бункере за смештај класификованог гранулата, и

Планом за постављање и уклањање
објеката за депоновање и сепарацију
природних агрегата анализирана је територија
административног подручје Града Сремска
Митровица.

– манипулативне површине за употребу неопходних машина.
Овај простор може бити на претходно
припремљеном природном терену или
избетониран. Преграде које раздвајају различите
гранулате у оквиру сепаратора (бункери)
требало би да буду израђене од бетона.

Према овом плану није могуће директно
спровођење.
Планом су дефинисани услови на
деловима грађевиснког земљишта, обале и
водног земљишта на којима се могу поставити
депоније и сепарације.

Комплекс мора имати обезбеђен
приступни пут који је директно повезан са
јавном саобраћајницом. У оквиру комплекса
типа Б обавезно се планира једносмеран
саобраћај. Смер кретања у оквиру комплекса
мора бити јасно обележен знацима вертикалне
и хоризонталне сигнализације. У оптималним
условима коришћења интерна саобраћајна и
манипулативна површина којом се врши одвоз
некласификованог материјала до сепаратора
и одвоз класификованог агрегата до бункера
је на коти депоновања како би се олакшао
утовар и истовар материјала. Обавезно вршити
влажење приступног пута, мани- пулативних
површина и агрегата.

Према ч.16 Уредбе о условима које
морају да испуњавају луке, пристаништа и
привремена претоварна места („ Службени
гласник РС“, број 9/15 и 86/16) привремено
претоварно место мора да има израђен
транспортно-технолошки елаборат, на који
Агенција за управљање лукама даје сагласност.
Процедура за реализацију појединачних
локација за депоновање речног материјала
покреће се захтевом заинтересованог правног
лица или предузетника надлежној управи.
Захтев треба да садржи ажурну копију
плана у одговарајућој размери оверену од
стране Републичког геодетског завода са

У комплексу типа Б, у оквиру ове
зоне отпремања (улаз – излаз у комплекс)
дозвољена је изградња монтажног објекта
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материјала. Некласификован шљунак и песак
се са привремене депоније одвозе камионима
истресачима до постројења за сепарацију.
1.2. Депоновање некласификованог агрегата
шљунка и песка

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Простор на коме се врши депоновање
некласификованог агрегата шљунка и песка
се налази на обалама река. Обично су то
неуређене обале, које захтевају претходну
припрему терена пре него што се почне са
депоновањем.

1.0. Типологија речних агрегата и технички
процеси
1.1. Значај агрегата шљунка и песка

Део обале којима се депонује речни
материјал предходно се припрема скидањем
биљног покривача и хумуса, насипањем и
нивелацијом до планираних кота (у складу
са водним условима), формира се плато са
завршним слојем од туцаника у благом нагибу
према реци, како би се вршило дренирање
воде из тела депоније.

Агрегати су зрнасти материјали, који
су настали природно (шљунак и песак) или су
произведени дробљењем (дробљени камен).
Агрегати без везивног материјала и спојени
везивним материјалом (цементом, кречом или
битуменом) користе се у изградњи објеката
(вештачки агрегати). Такође се користе као
бетон, малтер, туцаник, асфалт, дренажни
слој или за употребу као грађевинско пуњење
или застор за железничке пруге и називају се
„грађевински агрегати”.

Насипање се врши природним
материјалима, шљунком и песком, а не
грађевинским шутом.

Око 90% укупне производње агрегата
у Европи, потиче од природних ресурса, из
каменолома или експолатацијом из река.

1.3. Ситњење и класирање у постројењу за
сепарацију

Одвоз некласификованог шљунка и
песка од места утовара до обале обавља се
воденим путем, теретним бродовима - баржама.

Сепарације су постројења за прање
и просејавање – класификацију материјала
по крупноћи зрна тј. поделу на фракције.
Сепарација се изводи на вибрационим ситима
са уграђеним млазницама којима се врши прање
шљунка и песка. За прање некласификованог
материјала користи се вода из река или из
водовода. Искоришћена вода из постројења за
ситњење и класирање одводи се у таложник,
одакле се враћа у реку или уз адекватан третман
враћа у процес сепарације. Након прања,
шљунак се неформално назива природни
шљунак.

Барже пристају на одговарајућим
местима која су планирана за истовар
(пристани). Тракастим транспортерима
(транспортне траке), елеваторима који се налазе
на понтонима, транспортују се до привремене
депоније некласификованог шљунка и песка.
Транспорт материјала са баржи се може
обављати и хидрауличким путем, преко
пумпи кроз челичне цевоводе или се утовар
врши директно на камион или утоваривачима
којима се може одвозити и до привремене
депоније. На овај начин се омогућава независан
одвоз једнодневне количине ископаног

Линија сепарације се састоји од: усипног
коша, прихватног бункера, електромагнетног
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додавача транспортера сировине (фракције од
16 до 32 mm), млина, вертикалне дробилице
шљунка и вибрационог сита (0 до 4 mm, 4 до
8 mm, итд) на којима се врши просејавање.
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Вода за прање некласификованог
шљунка, песка и за потребе технолошког
процеса сепарације, може бити из реке или
из водоводне мреже.

Сепарацијом се добијају следеће групе:
– сепарација 1: песак од 0,0 до 4,0 mm,

1.4. Отпад

– сепарација 2: шљунак од 2,0 до 8,0 mm,

У технолошком поступку депоновања
и сепарације шљунка и песка, као и при
одржавању машина и мехaнизације, услед
боравка људи на локацијама, могу настати
oдређене категорије отпада. Отпад са локације
се одвојено прикупља према категоријама и
врстама отпада.

– сепарација 3: шљунак од 8,0 до 16,0 mm,
– сепарација 4: шљунак од 16,0 до 32,0 mm,
– сепарација 5: ибер дијаметра преко 32,0
mm.
Просејавањем кроз серију сита добијају
се поједине групе зрна приближне крупноће.
Ове групе се називају фракцијама. Једна
фракција представља зрнасти материјал који
пролази кроз сито са крупнијим отворима,
које се налазе на врху, а задржавају на ситу
са мањим отворима које се налази на дну
(фракције 8–12 mm, представљају материјал
који је прошао кроз сито са отвором 12 mm,
а задржао се на ситу од 8 mm).

1.5. Транспорт класификованих фракција
Транспорт класификованих фракција
шљунка и песка од места утовара (депоније
класификованог материјала) до потрошача, или
до производног погона бетонске галантерије,
врши се камионима.
1.6. Затварање, санација и рекултивација

Сепарација не мора бити на локацији на
којој се врши депоновање некласификованог
речног материјала. У колико се сепарација
налази на локацији где се врши и депоновање,
за потребе сепарације, неопходно је пре
постављања сепаратора урадити одређене
предрадње.

По завршетку коришћења локације
за депоновање и сепарацију шљунка и
песка, обавезно се мора извршити санација
коришћеног простора.
Санација подразумева санацију косина
према рекама и то обликовањем, како не би
дошло до клизања и обрушавања материјала.
Косине према рекама могу се различито
обликовати, како би се осигурала разноврсност
станишта биљних и живо- тињских врста. У
циљу формирања различитих микробиотопова
местимично се могу формирати и стрме
обале, плићаци, полуотоци и увале (направити
разуђена обална линија).

Простор на коме ће се поставити сепаратор
захтева додатно насипање и збијање насутог
тла, како би се спречило било какво слегање.
Тај простор се бетонира са израдом ободних
бетонских канала за прихват технолошке
воде из сепаратора. Преграде које раздвајају
сепарације би требало да буду урађене од
бетона. Неопходна је израда бетонских
таложника у којима ће се вршити таложење
ситнијих фракција песка, глине и муља, који
остају након процеса сепарације. Сепаратор
са таложником повезан је преко бетонских
канала.

Биолошка рекултивација се врши ради
смањења површинске ерозије и ради добијања
завршног изгледа терена.
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2.0. Постојеће стање
2.1. Депоније и сепаратори агрегата на територији Сремске Митровице
Шљунак и песак који се добијају из реке или транспортом из мајдана као природни
агрегати потребни су у грађевинарству. Основни циљ је економично снабдевање агрегатима
прихватљивог квалитета уз примену мера заштите животне средине.
На територији Сремске Митровице на левој обали реке Саве постоје пет локација за
депоновање и сепарацију речних агрегата:
О з н а к а Место или назив
Стационажа
локације локације
km174+400
Л1
Сремска Рача
km173+700
km171+450
Л2

Л3

Босут

km171+150

Сремска
Митровица

km136+550

„Индустријска
зона“

Л4

Јарак

Л5

Јарак 2

Депоновање

km135+700
km123+250
km122+850
km122+850
km122+750

Сепарација

Тип

ДА

ДА

Б

ДА

НЕ

А

ДА

ДА

Б

ДА

НЕ

А

ДА

ДА

Б

Табела 3: Локације на којима се врши или планира депоновање и сепарација речних агрегата
на десној обали Саве
ЛОКАЦИЈА Л1: Сремска Рача -Тип Б
Локација се налази на левој обали реке Саве у приобалном појасу у оквиру водног
земљишта, на неуређеном делу обале. Обала је релативно блага са израженом вегетацијом.
Западном границом ове локације пролази индустријски железнички колосек који није у функцији,
на самој локацији постоје девастирани монтажни објекти који нису у функцији. Комплекс је
површине око 7,0ha и у дужини око 700m излази на реку Саву.
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Делатност депоновања и сепарације на
предметној локацији се не обавља неколико
година, тако да је и простор на коме се вршило
депоновање и сепарација речних агрегата
запуштен и неуређен.

саобраћајницу у оквиру индустријске зоне, а
део комплекса на којем се врши депоновање је
повезан на Улицу Стевана Сремца и на Државни
пут Iб реда број 20: Ауто-пут А3-Сремска
Митровица –Богатић-Државна граница са БиХ.

ЛОКАЦИЈА Л2 : Босут -Тип А

Простор на коме се обавља сепарација
је раван, уређен и заштићен од плављења јер
се налази у брањеном делу реке Саве.

Локација се налази на левој обали реке
Саве у приобалном појасу у оквиру водног
земљишта, на неуређеном делу обале. Обала је
релативно блага окружена бујном вегетацијом
и уређеним шумским површинама. Комплекс је површине око 2,5ha и у дужини око
300m излази на реку Саву. Терен је насут од
природног материјала, песка и шљунка преко
насутог терена.

Сидриште- у близини локације са леве стране
реке Саве не постоји утврђено сидриште. Са
десне стране реке Саве на стационажама од
km 134+810 do km 134+400 и од km 134+350
do km 134+000 постоје евидентирана
сидришта која немају утицаја на коплекс
депоније и сепарације.

Делатност депоновања речних агрегата се
обавља на предметној локацији до које је
омогућен приступ за теретна возила којима
се одвозе речни агрегати.

Напомена: У Уредби о утврђивању
лучког подручја луке у Сремској Митровици
(„Службени гласник РС“, број 110 од
6.децембра 2017.) дефинисано сидриште као
саставни део лучког подручја. У Правилнику
о измени Правилника о модређивању
сидришта(„Службени гласник РС“, број 55
од 16.јула 2018.) није дефинисано поменуто
сидриште.

ЛОКАЦИЈА Л3 : Сремска Митровица -Тип Б
Локација се налази на левој обали реке
Саве у приобалном појасу једним делом у
оквиру водног земљишта, на неуређеном делу
обале који се налази на простору заштите од
високих вода. Обала је релативно блага са
парцелама које су у власништву постојећег
привредног субјекта. Комплекс је површине
око 4,35ha, подељен у две технолошке целине, за депоновање и сепарацију агрегата.
Комлекс у дужини око 850m излази на реку
Саву. Терен је насут од природног материјала,
песка и шљунка преко насутог терена.

На локалитету депоније, поред наведеног,
постоји контејнер за раднике и благајна, а на
простору сепарације постоји изграђени објекат
за запослене, контролна вага и благајна.
Делатност депоновања речних агрегата се
обавља на предметној локацији до које је
омогућен приступ за теретна возила којима
се одвозе речни агрегати.
ЛОКАЦИЈА Л4 : Јарак -Тип А

Саобраћај- постоје приступни путеви
којим се остварује саобраћајна повезаност
комплекса на мрежу јавне саобраћајне
инфраструктуре. Локација на којој се врши
сепарација је саобраћајно повезана на постојећу

Локација се налази на левој обали реке
Саве у приобалном појасу у оквиру водног
земљишта, на неуређеном делу обале. Обала
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је релативно равна окружена пољопривредним
земљиштем.На северној граници комплекса
налази се мелиоративни канал. Комплекс је
површине око 4,6ha и у дужини око 400m
излази на реку Саву. Терен је насут од природног материјала, песка и шљунка преко
насутог терена.
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од националног и међународног значаја,
евидентирана природна добра, шуме, јавне
зелене површине и високо вредни биотопи
претстављају природне вредности које је
неопходно сачувати.
Очување и одрживо коришћење
природних добара и природних вредности
засновано је на Закону о заштити природе
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
91/10 и 14/16), Закону о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредби о еколошкој
мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10),
планској регулативи, условима надлежних
институција и др.

На самој локацији, на источној страни
постоји изграђен објекат за запослене у оквиру
којег се налаз благајна.
Делатност депоновања речних агрегата
се обавља на предметној локацији до које је
омогућен приступ за теретна возила којима
се одвозе речни агрегати.
ЛОКАЦИЈА Л5 : Јарак 2 -Тип Б

Све планиране локације морају да
испуне услове и мере заштите које ће се за
конкретну локацију прописати од стране
Завода за заштиту природе Србије.

Локација се налази на левој обали реке
Саве у приобалном појасу у оквиру водног
земљишта, на неуређеном делу обале. Обала
је релативно равна окружена пољопривредним
земљиштем. Комплекс је површине око 6ha и
у дужини око 200m излази на реку Саву. Терен је насут од природног материјала, песка
и шљунка преко насутог терена.

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Као природни ресурс, шуме
претстављају природне вредности и добро
од општег интереса.

Делатност депоновања и сепарације
речних агрегата се обавља на предметној
локацији до које је омогућен приступ за теретна
возила којима се одвозе речни агрегати.

Према члану 9. Закона о шумама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12): „Ради очувања
шума, осим када је овим законом другачије
прописано, забрањено је:
1) пустошење и крчење шума;

3.0 Заштита природних вредности и културних добара

2) чиста сеча шума која није планирана као
редован вид обнављања шума;
3) сеча која није у складу с плановима газдовања шумама;

3.1. Заштита природних добара и природних
вредности

4) сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа;

Природа у приобаљу реке Саве
претставља визуелно доминантан и
функционално значајан чинилац идентитета
и квалитета простора, као и егзистенцијалних
потреба становника. Заштићена подручја

5) подбељивање стабала;
6) паша, брст стоке, као и жирење у шуми;
7) сакупљање осталих шумских производа
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– за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака
дендрофлоре, потребно је прибавити сагласност надлежних институција, како би
се уклањање вегетације свело на најмању
могућу меру;

(гљива, плодова, лековитог биља, пужева
и другог);
8) сеча семенских састојина и семенских
стабала која није предвиђена плановима
газдовања шумама;
9) коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим за изградњу
инфраструктурних објеката за газдовање
шумама;

– неопходно је унутрашњим ободом комплекса подићи заштитни зелени појас чија
ширина треба да износи минимално десети
део ширине комплекса;

10) самовољно заузимање шума, уништавање
или оштећивање шумских засада, ознака и
граничних знакова, као и изградња објеката
који нису у функцији газдовања шумама;

– уколико се комплекс граничи непосредно са воденом површином, неопходно је
у оквиру комплекса, сачувати природну
приобалну вегетацију у ширини од 5 m;

11) одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума
на било који начин;

– није дозвољено нарушавање лесног одсека (круне, косине и ножице косине) као и
заклањање визуре на лесни одсек;

12) предузимање других радњи којима се
слаби приносна снага шуме или угрожава
функција шуме.”

– није дозвољено привремено ни трајно
депоновање неискоришћеног геолошког,
грађевинског и осталог материјала насталог прилоком радова, на површинама у
непосредном окружењу која се наводе као
природна добра и природне вредности;

У оквиру постојећих шума и шумског
земљишта нису планиране нове локације за
објекте за депоновање и сепарацију речних
агрегата са могућношћу пратеће производње.
Мере заштите

– неопходно је урадити санацију и рекултивацију локације приликом затварања
објекта;

Приликом реализације објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата са
могућношћу пратеће производње, потребно
је поштовати следеће мере заштите:

– постојеће локације које се задржавају, а
које се налазе у границама постојеће шуме
и шумског земљишта, неопходно је пошумити након затварања објекта;

– максимално очувати и заштитити одрасла
појединачна и/или групе стабала;

– уколико се током планираних радова наиђе
на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте за које се
претпоставља да имају својство природног
добра, сходно Закону о заштити природе,
неопходно је, у року од 8 дана обавестити
Министарство заштите животне средине,
односно предузети све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.

– максимално очувати и заштитити постојећу
аутохтону вегетацију;
– није дозвољено ширење комплекса на рачун шума и шумског земљишта;
– ради очувања шума забрањена је сеча
стабала заштићених и строго заштићених
врста;
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102.
3.2. Заштита културних добара

На основу члана 20. став 1. тачка 4. и
8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон ...
47/18), члана 25. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10...
72/19 и 149/20), члана 58. и 63. Закона о
ефикасном коришћењу енергије („Службени
гласник РС“, број 25/13) и члана 41. тачка 6.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и
5/2019), Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној 28.04.2021.године,
донела је

У циљу заштите и очувања могућих
археолошких налаза, уколико се приликом
извођења земљаних радова наиђе на археолошке
остатке, извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и обавести
Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица и да предузме мере да се налаз не
уништи, не оштети и да се сачува на месту
и у положају у коме је откривен (члан 109.
Закона о културним добрима добрима).
Инвеститор је дужан да по члану 110.
истог закона, обезбеди финансијска средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање
и излагање добра, до предаје добра на чување
овлашћеној установи заштите.

ОДЛУКУ

Саставни део овог плана су и графички
прикази ширег окружења и локација Л1 Сремска
Рача, Л2 Босут, Л3 Сремска Митровица, Л4
и Л5 Јарак, Д1 Равње.

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ДОМАЋИНСТВИМА У ПРОЦЕСУ
ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

План се објављује у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу унапређења
процеса енергетске транзиције на територији
Града Сремска Митровица (у даљем тексту:
Град), уређује се начин реализације финансијске подршке домаћинствима у 2021. години.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 352-410/2021-I

Члан 2.
Енергетска транзиција је процес преласка
са система у коме се доминантно користе
конвенционални (необновљиви) извори
енергије на систем заснован на коришћењу
обновљивих извора енергије. Она подразумева
и увођење мера за уштеду енергије и њено
ефикасно коришћење.

Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

Кључни елементи енергетске транзиције у
Републици Србији су: примена мера енергетске
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Члан 4.

ефикасности, коришћење обновљивих извора
енергије и заштита животне средине и смањење
утицаја на климатске промене.

Максимална висина износа за суфинансирање износи до 50% од вредности укупне
инвестиције са ПДВ-ом.
Максимална висина износа по активностима износи:

Члан 3.
Град Сремска Митровица ће у 2021.
години кроз мере енергетске транзиције
суфинансирати унапређење енергетске
ефикасности у домаћинствима са територије
Града.

1. за суфинансирање радова на постављању
термичке изолације зидова, крова, таваница
и осталих делова термичког омотача према
негрејаном простору до 200.000,00 динара
са ПДВ-ом по објекту;

У 2021. години Град ће суфинансирати
следеће мере енергетске транзиције:

2. за суфинансирање радова на замени
спољних прозора и врата и других
транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким
својствима до 150.000,00 динара са ПДВом по објекту;

Суфинансирање радова на постављању термичке изолације зидова, крова, таваница и
осталих делова термичког омотача према
негрејаном простору са 30% расположивих
средстава обезбеђених Одлуком о буџету
Града Сремска Митровица.

3. за суфинансирање набавке и инсталације
котлова или етажних пећи на дрвни пелет за
породичне стамбене објекте до 100.000,00
динара са ПДВ-ом по објекту;

Суфинансирање радова на замени спољних
прозора и врата и других транспарентних
елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима са 30% расположивих средстава обезбеђених Одлуком о буџету Града Сремска Митровица.

4. за суфинансирање набавке и инсталације
котлова на гас за породичне стамбене
објекте до 100.000,00 динара са ПДВ-ом
по објекту.

Суфинансирање набавке и инсталације котлова или етажних пећи на дрвни пелет за
породичне стамбене објекте са 20% расположивих средстава обезбеђених Одлуком о буџету Града Сремска Митровица.

Члан 5.
Крајњи корисници субвенција, учесници
у процесу, општи и посебни услови, ближе су
дефинисани у Правилнику о суфинансирању
мера енергетске транзиције.

Суфинансирање набавке и инсталације котлова на гас за породичне стамбене објекте
са 20% расположивих средстава обезбеђених Одлуком о буџету Града Сремска Митровица

Члан 6.

Приликом извођења активности неопходно је задовољити минималне законом
прописане критеријуме у погледу енергетских својстава објеката.

Град Сремска Митровица ће у 2021.
години спровести следеће активности потребне за реализацију финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске транзиције:
- припрема Правилника о суфинансирању мера
енергетске транзиције и његово усвајање
од Скупштине града;
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Члан 9.
О реализацији ове одлуке стараће се Градска
управа за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката.

- израда конкурсне документације и доношење
Одлука о расписивању јавних конкурса
од стране начелника градске управе за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката;
- формирање Комисије за преглед и оцену
поднетих докумената и за праћење
реализације мера енергетске транзиције
од стране начелника градске управе за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

- праћење реализације мера

Члан 7.
За реализацију финансијске подршке
домаћинствима обезбеђена су средства у буџету Града Сремска Митровица за 2021. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Средства су обезбеђена у оквиру Програма 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска активност
0501 - 0001 Енергетски менаџмент на апропријацији 454000 - Субвенције приватним
предузећима.

Број: 312-9/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

Расподела средстава биће извршена
у складу са Правилником о суфинансирању
мера енергетске транзиције, који доноси
Скупштина Града Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

Члан 8.
Активности ће се спроводити на стамбеним
објектима у власништву физичких лица.
Активности ће спроводити привредни субјекти
који испуњавају за то законом прописане
услове.
Физичка лица и привредни субјекти из ставова 1. и 2. овог члана, биће одабрани на јавном конкурсу.
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Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске
транзиције је унапређење енергетске
ефикасности и повећано коришћење
обновљивих извора енергије у домаћинствима
на територији града Сремска Митровица.
Мере енергетске транзиције предвиђене
овим Правилником спроводе се кроз
сарадњу са привредним субјектима који се
баве производњом, услугама и радовима на
енергетској санацији стамбених објеката, а
крајњи корисници бесповратних средстава
су домаћинства на територији града Сремска
Митровица.

На основу члана 20. став 1. тачка 4. и
8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон ...
47/18), члана 25. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10...
72/19 и 149/20), члана 58. и 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/13), члана 41. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019
и 5/2019) и члана 5. Одлуке о финансијској
подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције, Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној 28.04.2021.
године, донела је

Мере енергетске транзиције које
се финансирају средствима буџета града/
општине
ПРАВИЛНИК

Члан 3.
Град
Сремска Митровица ће
суфинансирати домаћинства кроз следеће
мере енергетске транзиције:
1) постављање термичке изолације зидова,
крова, таваница и осталих делова термичког
омотача према негрејаном простору на
породичним стамбеним објектима;
2) замена спољних прозора и врата и других
транспарентних елемената термичког
омотача са одговарајућим термичким
својствима на породичним стамбеним
објектима;
3) набавка и инсталацију котлова или етажних
пећи на дрвни пелет за породичне стамбене
објекте;
4) набавка и инсталација котлова на гас за
породичне стамбене објекте;
5) набавка и уградња топлотних пумпи.
6) Набавка и инсталације соларних колектора
за грејање и производњу електричне
енергије за породичне стамбене објекте.

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о суфинансирању
мера енергетске транзиције (у даљем тексту
Правилник) уређује се: циљ спровођења
мера енергетске транзиције; мере које се
суфинансирају и ближи услови за расподелу
и коришћење средстава; учесници у
реализацији мера енергетске транзиције,
начин њиховог учешћа и улоге; начин
обезбеђивања финансијских средстава,
проценат суфинансирања; начин и услови
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за
селекцију привредних субјеката; начин и
услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми
за селекцију грађана (домаћинстава); праћење
реализације и извештавање.

Додатни услови за одобравање средстава
по свакој мери
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Члан 4.
Мера 1. Постављање термичке изолације
спољних зидова, крова и таваница на
породичним стамбеним објектима не
подразумева посебан дизајн фасада и радове на
појединачним етажама стамбених објеката.

28. 04. 2021.

чему замена столарије на свакој етажи мора
бити комплетна. Власници појединачних етажа
у стамбеном објекту подносе појединачне
пријаве за замену столарије.
Мера 3. Набавка и инсталација котлова или
етажних пећи на дрвни пелет за породичне
стамбене објекте.

Термичка својства објекта која морају бити
испуњена у погледу енергетске ефикасности
након реализације ове мере су:
• Спољни зид на породичним стамбеним
објектима следећих карактеристика (U коефицијент прелаза топлоте):

Средства ће се одобравати за набавку котла
и етажне пећи која као енергент користи
искључиво пелет. Средства се неће одобравати
за опрему која није у систему етажног или
централног грејања.

− U ≤ 0,4 W/m2K за термичку изолацију

Мера 4. Набавка и инсталација котлова на
гас за породичне стамбене објекте.

Уколико стамбени објекат има два или више
власника, пријаву подноси један од власника уз
писмену сагласност осталих власника. Двојни
објекти различитих власника као и објекти у
низу третирају се као засебни објекти.

Средства ће се одобравати за набавку котла
који као енергент користи искључиво гас.
Средства се неће одобравати за опрему која
није у систему етажног или централног грејања.

Мера 2. Замена спољне столарије са
одговарајућим термичким својствима на
породичним стамбеним објектима.

Мера 5. Набавка и уградња топлотних пумпи
за породичне стамбене објекте.

Термичка својства објекта која морају бити
испуњена у погледу енергетске ефикасности
након реализације ове мере су:
• Спољна столарија са следећим техничким
карактеристикама (U – коефицијент прелаза топлоте):

Средства ће се одобравати за набавку и
инсталацију топлотних пумпи ваздух-вода,
геотермалних топлотних пумпи и хибридних
топлотних пумпи.
Мера 6. Набавка и инсталације соларних
колектора за грејање и производњу електричне
енеергије за породичне стамбене објекте.

− U≤ 1,5 W/m K за прозоре и балконска врата
2

− U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

Средства ће се одобравати за набавку и
инсталацију соларних колектора за грејање
и производњу електричне енергије.

Средства се неће одобравати за набавку и
уградњу појединачних прозора и врата, за
набавку улазних врата стамбених објеката која
нису у директној вези са грејаним простором,
као ни за столарију у боји.
За стамбене објекте са више етажа једног
власника, средства се могу користити за замену
столарије на једној или свим етажама, при

Под породичним стамбеним објектом, у
смислу овог Правилника, подразумевају
се: стамбени објекти са једним власником,
стамбени објекти са више стамбених јединица
(посебних делова), двојни стамбени објекти
са различитим власницима и објекти у низу.
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Могуће је извршити пренос средстава
са једне мере на другу у случају да се за
одређену меру не пријави довољан број
корисника.

Члан 5.
Висина средстава за суфинансирање
мера енергетске транзиције из члана 3. овог
Правилника опредељује се Одлуком о буџету
Града Сремска Митровица за сваку буџетску
годину (Програм 0501 Енергетска ефикасност
и обновљиви извори енергије, Програмска
активност 0501 - 0001 Енергетски менаџмент на
апропријацији 454000 - Субвенције приватним
предузећима.)

Прихватљиви трошкови
Члан 8.
Прихватљиви укупни инвестициони
трошкови са ПДВ-ом за поједине мере
енергетске транзиције биће утврђена у тексту
јавног позива.

Члан 6.
Средства за суфинансирање мера из
члана 3. овог Правилника додељују се на основу
јавног конкурса у највишем износу до 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по
појединачном захтеву при чему ће максимални
износ одобрених средстава по појединачном
захтеву за сваку годину бити дефинисан
јавним позивом у складу са градском Одлуком
о финасијској подршци домаћинствима у
процесу енергетске транзиција.
Износ одобрених бесповратних
средстава се израчунава применом процента
суфинансирања на укупну вредност добара/
услуга. Ако је тако добијен износ већи од
максималног износа одобрених средстава,
кориснику припада максималан износ
одобрених бесповратних средстава.
Одлуку о додели средстава из става 1.
овог члана доноси Начелник градске управe за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката, на предлог Комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинансирање
мера енергетске транзиције.

Члан 9.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови
који неће бити финансирани јавним конкурсом
из буџета града Сремска Митровица су:
• покривање трошкова који су у вези
са набавком опреме: царински и
административни трошкови
• покривање трошкова у вези са одобравањем и
спровођењем кредитног задужења: трошкови
одобравања кредита, трошкови камата,
трошкови кредитног бироа, трошкови
осигурања кредита и сл.
• рефундацију трошкова за већ набављену
опрему и извршене услуге (плаћене или
испоручене)
• набавку опреме коју подносилац захтева
за бесповратна средства сам производи
или за услуге које подносилац захтева сам
извршава
• друге трошкове који нису у складу са
мерама енергетске транзиције.
Члан 10.
Пре датума доношења решења о додели
бесповратних средстава за суфинансирање
мера енергетске транзиције, радови и услуге
не могу бити извршене ни плаћене, делимично
или у потпуности.

Члан 7.
Висина опредељених средстава по
појединачним мерама за сваку годину биће
дефинисана јавним позивом у складу са
градском Одлуком о финасијској подршци
домаћинствима у процесу енергетске
транзиције.
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Члан 14.
Основни задаци Комисије су:
Припрема конкурсне документације
за привредне субјекте и домаћинства
(јавни позив, образац пријаве, и друго ) у
складу са Одлуком о финансијској подршци
домаћинствима у процесу енергетске транзиције
и предметним Правилником о суфинансирању
мера енергетске транзиције, у року од 45 дана
од дана доношења Решења о образовању
Комисије;
Оглашавање јавних конкурса и пратеће
документације на огласној табли и званичној
интернет страници Града;
Рангирање приспелих захтева и избор
пријављених привредних субјеката и
домаћинстава најкасније 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава на коју
учесници конкурса имају право приговора у
року од осам дана од дана њеног објављивања;
Разматрање приговора на прелиминарну
листу изабраних привредних субјеката и
домаћинстава и Одлука о приговору коју
Комисија доноси у року од 15 дана од дана
његовог пријема. Право приговора не задржава
извршење Одлуке о учешћу привредних
субјеката или домаћинстава у суфинансирању
мера енергетске транзиције из средстава
буџета Града;
Објављивање Коначне листе изабраних
привредних субјеката и Коначне листе
изабраних домаћинстава (грађана) којима ће
се доделити бесповратна средства на огласној
табли и званичној интернет страници Града;
Израда предлога Уговора о учешћу у
спровођењу мера енергетске транзиције и
Решења за доделу бесповратних средстава
за спровођење мера енергетске транзиције , а
које се финансирају из буџета Града.
Комисија је независна у свом раду, али је
дужна да Градоначелнику и Градском већу
достави записнике и извештај о раду.
Сагласност на текст јавних позива даје
Градско веће.

Члан 11.
Директни корисници средстава за
реализацију мера енергетске транзиције су
привредни субјекти са територији Града
Сремска Митровица.
Привредни субјекти су дужни да
корисницима испоруче материјале и опрему
одговарајућег квалитета и изврше услуге у
складу са одредбама уговора и у договореним
роковима.
Члан 12.
Крајњи корисници бесповратних
средстава су домаћинства.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ
ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Члан 13.
Јавни конкурс за суфинансирање мера
енергетске транзиције у име Града спроводи
Комисија за преглед и оцену поднетих захтева
за суфинансирање мера енергетске транзиције
(у даљем текту Комисија), коју Начелник
градске управe за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката формира
Решењем о образовању комисије.
Решењем о образовању Комисије
утврђују се: број чланова Комисије, основни
подаци о члановима Комисије (име и презиме,
назив радног места), основни задаци и друга
питања од значаја за рад Комисије.
Чланови Комисије не добијају накнаду
за свој рад.
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учесницима на конкурсу путем слања директне
електронске поште или организацијом инфо
дана.

Члан 15.
Средства Буџета града за подршку
домаћинствима у процесу енергетске транзиције
додељују се у складу са одредбама овог
Правилника.
Расподела средстава из става 1.
овог члана обухвата расписивање јавног
позива за привредне субјекте, прикупљање и
комплетирање пријава на јавни позив, контролу
формалне исправности и комплетности
пријава, оцењивање и утврђивање листе
привредних субјеката на основу критеријума
из јавног позива, доношење акта о избору
привредних субјеката, расписивање јавног
позива за грађане, прикупљање и комплетирање
пријава на јавни позив грађана, контролу
формалне исправности и комплетности пријава,
оцењивање и утврђивање листе грађана за
подршку на основу критеријума из јавног
позива, доношење акта о избору грађана,
реализацију и извештавање

Члан 17.
Право учешћа на конкурсу имају
привредни субјекти који испуњавају следеће
услове:
• да су уписани у регистар АПР-а најкасније
до 31. децембра у години која претходи
години расписивања конкурса,
• да им је седиште на територији града,
• да су регистровани као привредна друштва
и предузетници,
• да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
• да су измирили доспеле обавезе по основу
јавних прихода,
• да привредни субјекти који обављају грађевинску делатност имају сопствену грађевинску оперативу,
• да имају доказано искуство у обављању
сличних активности.

Јавни позив за привредне субјекте
Члан 16.
Одлуку о расписивању јавног позива за
избор привредних субјеката доноси начелник
Градска управe за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката.
Јавни конкурс за избор привредних
субјеката спроводи Комисија. Привредни
субјекти - учесници конкурса подносе пријаву
Комисији. Пријава подразумева подношење
конкурсне документације у року који је утврђен
јавним конкурсом. Пријава се подноси у року
који не може бити краћи од 15 дана од дана
објављивања јавног позива.
Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на интернет страници Града,
а најава јавног позива и у свим локалним и
регионалним медијима.
Град ако је у могућности треба да
оствари директан контакт са потенцијалним

Садржај јавног позива за привредне
субјекте
Члан 18.
Јавни позив из члана 9. овог Правилника
садржи:
1) правни основ за расписивање јавног конкурса,
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције на
територији јединице локалне самоуправе,
3) финансијски оквир,
4) намену средстава,
5) услове за учешће на конкурсу,
6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
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обавезе јавних прихода,

7) критеријуме за оцену и избор привредних
субјеката,

3) фотокопија последњег биланса стања и
биланса успеха

8) начин на који град/општина пружа додатне
информације и помоћ подносиоцу пријаве
у припреми и подношењу пријаве,

4) листа референци и слично.

9) начин и рок подношења пријаве,
10)

Члан 20.
За предузетнике je потребно да изјаву
достави лице које је регистровало обављање
делатности као предузетник. За задруге
потребно је доставити изјаву директора.
Ова изјава мора бити дата након датума
објављивања јавног позива.

поступак одобравања средстава,

11)
начин објављивања одлуке о учешћу
привредних субјеката у суфинансирању
мера енергетске транзиције по јавном позиву,
12)

прилоге уз јавни позив,

13)

пратећу документацију,

14)

друге информације.

28. 04. 2021.

• У случају да је оснивач привредног
субјекта страно правно лице, узима се
изјава коју ће дати законски заступник
привредног субјекта подносиоца захтева.
Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да
сви доставе наведену изјаву која не мора
бити оверена код нотара.

Пријава на јавни позив за привредне
субјекте
Члан 19.
Пријава коју на јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни образац
са приложеном документацијом.

• У случају да је оснивач привредног
субјекта страно физичко лице потребно
је да сви законски заступници привредног
субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена
код нотара.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног
позива и садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) подаци о законском заступнику;

Члан 21.
Подносиоци пријаву попуњавају на
српском језику, ћириличним писмом.
Попуњени, оверени и одштампани
пријавни образац у три примерка (један
оригинал и две копије) и пратећа документација
доставља се Комисији, у затвореној коверти
са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ТРАНЗИЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА –
НЕ ОТВАРАТИ“.
Комплетна конкурсна документација
се доставља у затвореној коверти.

3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;
5) листа реализованих послова (референтна
листа);
6) списак докумената који се достављају уз
пријавни образац.
Документа из става 2. тачка 6. овог члана су:
1) потписана писана изјава,
2) оригинал или оверена копија потврде
надлежне филијале Пореске управе да је
подносилац захтева измирио све доспеле
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Пријаве доставити поштом на адресу
града Сремска Митровица - Градска управа за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката / Комисија за преглед и оцену поднетих
захтева за суфинансирање мера енергетске
транзиције, ул. Светог Димитрија бр. 13,
поштански број 22000, или лично на шалтер
градске управе бр. 7 и 8 у услужном центру.
Благовременом доставом сматра
се препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног
рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Пријаве послате на било који други начин
(нпр. факсом или електронском поштом)
неће бити узете у разматрање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.
Пријава се подноси у року који не може
бити краћи од 15 дана од дана објављивања
јавног позива.
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Укупан максимални број бодова по
свим критеријумима и поткритеријумима
примењеним на поједини Програм не може
прећи 100.
Оцењивање, утврђивање листе
изабраних привредних субјеката и
уговарање
Члан 23.
Оцењивање и рангирање приспелих
пријава привредних субјеката врши се применом
критеријума из члана 22. овог Правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу
са условима Конкурса, утврђује прелиминарну
листу изабраних привредних субјеката у року
који не може бити дужи од 60 дана од дана
истека рока за подношење пријава.
Прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката Комисија објављује
на огласној табли и званичној интернет
страници Града.
Учесници конкурса имају право увида
у поднете пријаве и приложену документацију
по утврђивању прелиминарне листе изабраних
привредних субјеката, у року од три дана од
дана објављивања листе.
На прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката учесници конкурса
имају право приговора Комисији у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката као и да донесе Одлуку
о приговору, која мора бити образложена, у
року од 15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија
води записник и сачињава Предлог Одлуке о
учешћу привредних субјеката у спровођењу
мера енергетске транзиције и исте доставља
начелнику Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
на усвајање.
Начелник Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката

Критеријуми за избор привредних
субјеката
Члан 22.
Критеријуми за избор привредних
субјеката из члана 17. овог Правилника одређују
се јавним позивом и садрже нарочито:
1. Вредност промета на рачуну у претходној
години;
2. Вредност залиха– за трговце;
3. Број реализованих пројеката– за услужне
делатности;
4. Цене кључних добара и услуга.
Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
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Члан 25.
Право учешћа на конкурсу имају
домаћинства (грађани) који испуњавају следеће
услове:
• да је подносилац пријаве власник породичне кући или стана на територији Града
Сремска Митровица,

доноси Одлуку о учешћу привредних субјеката
у спровођењу мера енергетске транзиције
у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење приговора.
Одлуку о учешћу привредних субјеката
у спровођењу мера енергетске транзиције,
Комисија објављује на огласној табли и
званичној интернет страници Града.
На Одлуку о учешћу привредних
субјеката у спровођењу мера енергетске
транзиције може се поднети приговор Градском
већу у року од 8 дана од дана објављивања.
Одлука Општинског/Градског већа је коначна.
Изабрани привредни субјект је дужан
да у року од 15 дана од дана пријема
позива за
потписивање уговора потпише Уговор о учешћу
у спровођењу мера енергетске транзиције.
У супротном ће се сматрати да је одустао од
учешћа на Конкурсу.

• да је стамбени објекат легалан,
• да редовно измирује обавезе по основу
јавних прихода.
Садржај јавног позива за грађане
Члан 26.
Јавни позив из члана 24. овог
Правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива,
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције на
територији јединице локалне самоуправе,

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима

3) финансијски оквир,
4) намену средстава,

Члан 24.
Одлуку о расписивању јавног позива
за доделу бесповратних средстава грађанима
(домаћинствима) доноси Начелник Градске
управе за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката.
Јавни конкурс спроводи Комисија.
Грађани - учесници конкурса подносе пријаву
Комисији. Пријава подразумева подношење
конкурсне документације у року који је утврђен
јавним конкурсом. Пријава се подноси у року
који не може бити краћи од 15 дана од дана
објављивања јавног позива.
Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на интернет страници
града/општине, а најава јавног позива и у
свим локалним и регионалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
јавни позив
пријавни образац са листом потребних
докумената.

5) број мера за које један корисник (домаћинство) може да конкурише,
6) услове за учешће на конкурсу,
7) листу привредних субјеката преко којих
се реализују мере,
8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац,
9) критеријуме за оцену и избор грађана,
10) начин на који град/општина пружа додатне информације и помоћ подносиоцу
пријаве у припреми и подношењу пријаве,
11) начин и рок подношења пријаве,
12) поступак одобравања средстава,
13) начин објављивања одлуке о додели
бесповратних средстава грађанима за
спровођење мера енергетске транзиције
по јавном позиву,
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14) прилоге уз јавни позив,

Број 07

6) потписана изјава власника објекта о обезбеђеним средствима за финансирање
робе/услуга/радова у висини сопственог
учешћа а у складу са захтевом,

15) пратећу документацију,
16) друге информације.

7) изјава о броју чланова домаћинства.

Пријава на јавни позив за домаћинства
(грађане)

За тачку 3. Комисија ће од Градске управе
за буџет и локални економски развој прибавити
потврду о редовном измиривању обавеза по
основу пореза на имовину подносиоца пријаве.

Члан 27.
Пријава коју на јавни позив подносе
грађани садржи пријавни образац са
приложеном документацијом.

Члан 28.
Грађани пријаву попуњавају на српском
језику, ћириличним писмом.
Попуњени, оверени и одштампани
пријавни образац у три примерка (један
оригинал и две копије) и пратећа документација
доставља се Комисији, у затвореној коверти
са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА У
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ТРАНЗИЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“.
Комплетна конкурсна документација
се доставља у затвореној коверти.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног
позива и садржи нарочито:
1) опште податке о подносиоцу конкурсне
документације;
2) мере за које се конкурише;
3) списак докумената који се достављају уз
пријавни образац.
Документа из става 2. тачка 3. овог члана су:
1) фотокопија личне карте или очитана лична
карта подносиоца захтева којом се потврђује
да је власник и да живи у породичној кући
или стану који су изграђени на градском
подручју,

Пријаве доставити поштом на адресу
града Сремска Митровица - Градска управа за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката / Комисија за преглед и оцену поднетих
захтева за суфинансирање мера енергетске
транзиције, ул. Светог Димитрија бр. 13,
поштански број 22000, или лично на шалтер
градске управе бр. 7 и 8 у услужном центру.

2) документ којим се доказује легалност
објекта, (извод из листа непокретности
не старији од шест месеци - фотокопија,
употребна дозвола добијена кроз редован
поступак обезбеђења дозволе, употребна
дозвола добијена из поступка легализације,
решење о озакоњењу)

Благовременом доставом сматра
се препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног
рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Пријаве послате на било који други начин
(нпр. факсом или електронском поштом)
неће бити узете у разматрање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

3) потврду о измиреним доспелим обавезама
по основу пореза на имовину,
4) доказ о измиреним доспелим обавезама
за извршене комуналне услуге,
5) премер и предрачун/ профактуру за радове,
добра и услуге издат од привредног субјекта са листе и
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Пријава се подноси у року који не може
бити краћи од 15 дана од дана објављивања
јавног позива.
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Уколико се за грејање користе два или
више различитих енергената, број бодова се
рачуна као аритметичка средина бодова за
наведене енергенте.

Члан 29.
Право учешћа на Конкурсу немају:
• власници пословно-стамбених објеката,
осим на стамбени део објекта,

Уколико се два захтева оцене са истим
бројем бодова, предност ће добити пријава
са мањим коефицијентом К, а потом пријава
која је раније поднешена.

• власници стамбених објеката који су у
претходном периоду користили средства
града/општине за сличне активности и
• власници стамбених објеката који су, у
претходне две године после достављања
Решења о додели бесповратних средстава
за сличне активности одустали од спровођења активности.

Оцењивање, утврђивање листе и избор
грађана
Члан 31.
Оцењивање и рангирање грађана
(домаћинстава), врши се применом критеријума
из Јавног позива.
Комисија разматра пријаве и у складу
са условима Конкурса, утврђује прелиминарну
листу изабраних грађана у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Прелиминарну листу изабраних грађана
Комисија објављује на огласној табли и
званичној интернет страници Града.
Учесници конкурса (грађани) имају
право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању прелиминарне
листе, у року од три дана од дана објављивања
листе.
На прелиминарну листу изабраних
грађана (домаћинстава) учесници конкурса
имају право приговора Комисији у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу изабраних
грађана као и да донесе Одлуку о приговору,
која мора бити образложена, у року од
15 дана од дана његовог пријема. Право
приговора не задржава извршење Одлуке о
додели бесповратних средстава грађанима
за спровођење мера енергетске транзиције.

Критеријуми за избор грађана
Члан 30.
Критеријуми за избор пријава грађана
из члана 17. овог Правилника одређују се
јавним позивом и садрже нарочито:
1. К – фактор искоришћења површине;
2. Постојеће стање спољних зидова;
3. Постојеће техничке карактеристике спољне столарије;
4. Постојећи начин грејања;
5. Врста грејног уређаја.
Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по
свим критеријумима и поткритеријумима
примењеним на поједини Програм не може
прећи 100.
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О спроведеном поступку Комисија
води записник и сачињава Предлог Одлуке
о додели бесповратних средстава грађанима
за спровођење мера енергетске транзиције и
исте достављају начелнику Градској управи за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката на усвајање.
Начелник Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
доноси Одлуку о додели бесповратних
средстава грађанима за спровођење мера
енергетске транзиције у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Одлуку о додели бесповратних
средстава грађанима за спровођење мера
енергетске транзиције Комисија објављује
на огласној табли и званичној интернет
страници Града.
На Одлуку о додели бесповратних
средстава грађанима за суфинансирање
мера
енергетске транзиције може се поднети
приговор Градском већу у року од осам дана
од дана објављивања. Одлука Градског већа
је коначна.
На основу Одлуке о додели бесповратних
средстава грађанима за спровођење
мера енергетске транзиције Начелник Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката сваком грађанину са коначне
листе издаје Решење о додели бесповратних
средстава за спровођење мера енергетске
транзиције.

Број 07

привредног субјекта, има право да изврши
набавку од другог субјекта са листе и да о томе,
пре реализације набавке, обавести Комисију
и достави јој нову профактуру/предрачун.
Члан 33.
Корисник бесповратних средстава
дужан је да предвиђене активности заврши
најкасније до рока утврђеног у тексту јавног
позива.
Привредни субјекти до рока утврђеног
у тексту јавног позива достављају Градској
управи за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката захтев за исплату средстава
за суфинансирање мера енергетске транзиције
по основу обављених радова, продате робе
или извршених услуга. Уз захтев достављају
фотокопију издатог рачуна за продату робу и
извршене услуге.
Члан 34.
Средства која се, у складу са овим
Правилником, одобре за реализацију мера
енергетске транзиције преносе се привредним
субјектима у складу са одредбама Уговора.
Пренос средстава из става 1. овог
члана врши се у складу са прописима којима
се уређује пренос средстава, а након што:
• Комисија за праћење реализације
мера енергетске транзиције
провери да ли су активности
стварно реализоване, и то
констатује записником;
• корисник
бесповратних
средстава привредном субјекту
исплати извршене радове/
набављену робу/извршене
услуге у износу умањеном за
одобрена бесповратна средства.
На основу захтева за исплату и
записника Градска управа за буџет и локални
економски развој врши исплату из буџета.

Исплата средстава
Члан 32.
Корисник бесповратних средстава након
добијања решења набавља добра и услуге
од привредног субјекта чију је профактуру/
предрачун приложио у пријави на конкурс.
Уколико из неког разлога корисник
не може да реализује набавку од одабраног
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• спроведе најмање две најављене мониторниг
посете ( на почетку и крају радова);
• у случају да постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са
одредбама уговора и законским оквиром;

Члан 35.
Комисија за преглед и оцену поднетих
захтева за суфинансирање мера енергетске
транзиције (у даљем текту Комисија), коју
начелник Градске управe за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
формира Решењем о образовању комисије
уједно ће обављати и функцију стручне
Комисије за праћење реализације мера
енергетске транзиције (у даљем тексту
Комисија).
Комисија прати реализацију мера и
врши контролу њихове реализације.

• припрема извештаје о напретку и обавештава
надлежне органе и јавност,
Извештавање
Члан 37.
Комисија из члана 35. став 1 овог
Правилника припрема и једном месечно
подноси начелнику Градске управe за
урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката извештај о напретку реализације
мера енергетске транзиције. Исти извештај –
Извештај о напретку – се може користити за
праћење утрошка обезбеђених финансијских
средстава.
Завршни извештај о спроведеним мерама
енергетске транзиције, који посебно садржи
информације о спроведеним активностима и
утрошеним финансијским средствима, уочене
недостатке у имплементацији активности и
њихове узроке, подноси се Скупштини Града
и објављује на интернет страници.
Корисници средстава – грађани
(домаћинства), односно реализатори мера
(привредни субјекти) дужни су да Комисији,
у сваком моменту, омогуће контролу
реализације активности и увид у сву потребну
документацију.

Праћење реализације мера обухвата:
− Обавезу корисника средстава (привредни
субјекти и грађани) да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним уговором;
− Најављене или ненајављене мониторинг
посете Комисије;
− Обавезу привредног субјекта да омогући
Комисији да изврши увид у релевантну
документацију насталу у току реализације
активности;
− Прикупљање информација од корисника
средстава;
− Друге активности предвиђене уговором.
Члан 36.
Мониторинг посете од стране Комисије
врши се у сврху:
• оцене почетног стања објекта;

Објављивање
Члан 38.
Подаци и акти које Комисија за преглед
и оцену поднетих захтева за суфинансирање
мера енергетске транзиције и Комисија
за праћење реализације мера, у складу са
овим Правилником, објављују на званичној

• квалитета реализације мера и утврђивања
препорука за њихово даље спровођење;
• утврђивање чињеничног стања по пријави
завршетка радова.
Комисија је дужна да у складу са расположивим капацитетима:
68

28. 04. 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 07

104.
интернет страници Града, морају се објавити
и на огласној табли града.

На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист
града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 28.04.2021.године, донела је

Чување документације
Члан 39.
Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката има обавезу
да чува комплетну документацију насталу у
поступку суфинансирања мера енергетске
транзиције у складу са важећим прописима.

РЕШЕЊЕ

I

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прве измене
Програма рада за 2021.годину Библиотеке
„Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица,
усвојенe од стране Управног одбора на седници
одржаној 15.04.2021.године.

Члан 40.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 312-10/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Број: 022-75/2021-I
Илија Недић, с.р.

Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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105.

106.

На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист
града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 28.04.2021.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист
града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 28.04.2021.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
о расподели добити за 2020.годину ЈКП
„Топлификација“ Сремска Митровица, коју је
донео Надзорни одбор на седници одржаној
дана 26.02.2021.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
расподели добити за 2020.годину „Градско
становање“ доо Сремска Митровица, коју је
донео Надзорни одбор на седници одржаној
дана 26.02.2021.године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-34/2021-I

Број: 023-36/2021-I

Дана: 28.04.2021.године

Дана: 28.04.2021.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, с.р.

Илија Недић, с.р.
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На основу члана 30. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), 3 ст. 1 тачка
3 Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018),
члана 20, 21 ст. 1 и ст. 2 Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица, број 17/2016)
и члана 35 тачка 17 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној
28.04.2021.године, донела је

Број 07

Митровица и парцелу број 5157, потес “Град”,
воћњак 3.класе, земљиште у грађевинском
подручју, у површини од 0.00.13 ха,уписана у
лист непокретности број 20380 к.о. Сремска
Митровица, укупне површине парцела
0.01.77 ха, приватна својина “ГОЛФ-РБ”
ДОО предузеће за трговину и услуге Сремска
Митровица из Сремске Митровице, улица
Милоша Обилића број 143/А, МБР: 08306419,
ПИБ: 100799082, уз накнаду од 1.744.000,
динара које је “ГОЛФ-РБ” ДОО предузеће
за трговину и услуге Сремска Митровица из
Сремске Митровице дужан да исплати Граду
Сремска Митровица.
II
О размени права својине из става 1.
овог Решења закључиће се посебан Уговор.
III
Овлашћује се Градоначелнца Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска
Митровица закључи Уговор о размени
непокретности, уз накнаду.

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ
НАКНАДУ

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
Размењују се: парцела бр. 5159/13,
потес “Град”, остало природно неплодно
земљиште, земљиште у грађевинском подручју
у површини од 0.02.08 ха, уписана у извод из
листа непокретности број 1029 к.о. Сремска
Митровица, у јавној својини Града Сремска
Митровица
за парцелу број 5156/1, потес/улица
“Стевана Сремца”, остало вештачки створено
неплодно земљиште, земљиште у грађевинском
подручју, у површини од 0.01.64 ха, уписана
у лист непокретности број 21385 к.о. Сремска

Број: 463-79/2021-I
Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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108.
На основу члана 29. став 1. тачка 3.,
члана 41. став 1. тачка 4. и члана 42 Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник
Р.Србије“ број 87/2018, члана 5. Уредбе о
саставу, начину и организацији рада штабова
за ванредне ситуације („Службени гласник
Р.Србије“ број 27/2020) и члана 41. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Службени
лист града Сремска Митровица“ број 3/2019
и 5/2019), Скупштина града је, на предлог
градоначелника, на својој седници одржаној
28.04.2021.године , донела:

Командант Градског штаба по положају је:

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

-за чланове Градског штаба постављају се:

Светлана Миловановић, градоначелник
града Сремска Митровица;
-за заменика команданта Градског штаба
поставља се:
Петар Самарџић, заменик градоначелника
града Сремска Митровица;
-за начелника Градског штаба поставља се:
Стеван Пејић начелник Одељења за ванредне ситуације Сремска Митровица;

1. Ђура Мандић, начелник Полицијске управе Сремска Митровица;

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

2. Владимир Дрмановић, командир Ватрогасно-спасилачке чете;

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

3. Драган Малобабић, в.д.директора Опште
болнице у Сремској Митровици;
4. Адил Елхаг, начелник опште медицине
Дома здравља Сремска Митровица;

I
У Решењу о образовању Градског
штаба за ванредне ситуације за територију
града Сремска Митровица број 02-95/2019-I
(“Службени лист града Сремска Митровица“
број 14/2019) мења се тачка „I“ тако да сада
гласи:

5. Нада Зец Петковић, директор Завода за
јавно здравље Сремска Митровица;
6. Мирослав Јокић, начелник Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину;
7. Весна Вујановић, начелник Градске управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката;

„I

8. Васиљ Шево, в.д.начелника Градске управе за културу и спорт;

ОБРАЗУЈЕ СЕ Градски штаб за
ванредне ситуације за територију града Сремска
Митровица (у даљем тексту Градски штаб),
као оперативно-стручно тело за праћење
активности на смањењу ризика од катастрофа
и координацију и руковођење у ванредним
ситуацијама и обављање других послова у
складу са Законом, у следећем саставу:

9. Душко Шарошковић, начелник Градске
управе за буџет и локални економски развој;
10. Владимир Настовић, в.д.начелника Градске управе за пољопривреду;
11. Зоран Ђурић, в.д.начелника Градске
управе за образовање;
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12. Љубомир Вујчић, начелник Градске
управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове;
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II
У осталом делу, Решење о образовању
Градског штаба за ванредне ситуације за
територију града Сремска Митровица број
02-95/2019-I (“Службени лист града Сремска
Митровица“ број 14/2019) остаје неизмењено.

13. Дражен Риђошић, в.д.начелника Градске
управе за социјалну заштиту и заштиту
животне средине;
14. Борислав Бабић, в.д.директора ЈКП „Водовод Сремска Митровица”;
15. Радослав Јевремовић, директор ЈКП
„Комуналије“ Сремска Митровица;

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

16. Милош Ковач, директор „Градско становање“, Сремска Митровица;
17. Даница Недић, в.д.директора ЈП „Сремгас“ Сремска Митровица;
18. Мирослав Кесер, директор „Сирмијум
пут“ ДОО, Сремска Митровица;

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

19. Милорад Ковачевић, извршни директор
„Хидрограђевинар“ АД Сремска Митровица;
20. Александар Наранџић, директор ВП
„Сава“ Сремска Митровица;
21. Горан Звонар, директор ДВП „Хидросрем“ Сремска Митровица;

Број: 02-38/2021-I

22. Бранислав Вукмир, директор Центра за
социјални рад „Сава“, Сремска Митровица;

Дана: 28.04.2021.године
Сремска Митровица

23. Татјана Јованчевић, секретар Црвеног
крста Сремска Митровица“;
24. Дарко Бубњевић, поручник, војна пошта 1415;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

25. Мирослав Благојевић, начелник Центра
министарства одбране, Сремска Митровица;

Илија Недић, с.р.

26. Милош Лукић, начелник санитарне инспекције;
27. Далибор Ђурић, начелник Безбедносно
информативне агенције, Сремска Митровица;
28. Славко Сладојевић, директор ЈКП „Топлификације“, Сремска Митровица.“
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