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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Сремска Митровица 

05.07.2017. 

Година IX 

број 9 

Цена примерка: 300,00 динара 

годину: 2.000,00 динара  
Годишња претплата за 2017. 

 

 

 

 

153. 

На основу члана 35 став 7  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- 

одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровиц („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града 

Сремска Митровица на седници одржаној 05.07.2017.године донела је  

О Д Л У К У 

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ИЗВОРИШТА ВОДОВОДА „МАРТИНЦИ“ У К.О. МАРТИНЦИ  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације изворишта водовода „Мартинци“ у 

к.о.Мартинци, Град Сремска Митровица, (у даљем тексту: План детаљне регулације).  

Члан 2.  

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког дела.    

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО   

I ОПШТИ ДЕО   

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ   

1.1. Правни основ   

1.2. Плански основ   

1.2.1. Извод из ППТ Града Сремска Митровица   

1.2.2. Извод из Елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Мартинци“ у 

Сремској Митровици   

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА   

2.1. Грађевинско подручје   

2.2. Постојећа намена површина   

2.3. Објекти и површине јавне намене   

2.4. Постојећи објекти   

2.5. Трасе, коридори и регулација саобраћајница   

2.6. Привредни и други објекти   

2.7. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре   

2.8. Јавно и друго зеленило   

  

СКУПШТИНА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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I I ПЛАНСКИ ДЕО   

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   

    ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА   

1.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА  

1.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ   

2. БИЛАНС ПОВРШИНА   

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ   

3.1.2. ПЛАН  НИВЕЛАЦИЈЕ   

3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ   

5. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

5.1. Саобраћајна инфраструктура   

5.2. Водоводопривредна инфраструктура   

5.2.1. Снабдевање водом   

5.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода и одлагање отпада   

5.2.3. Водопривреда   

5.3. Електроенергетска мрежа и постројења   

5.4. ТТ мрежа- постојећа и планирана   

5.5. Зелене површине   

5.6. Одлагање отпада  

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И  

ПРИРОДНИХ ДОБАРА   

6.1. Заштита непокретних културних добара   

6.2. Заштита природних добара   

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И 

РАТНИХ ДЕЈСТАВА   

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ   

  

I I ПЛАНСКИ ДЕО   

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И НАМЕНА ОБЈЕКАТА 

ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА  

1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ   

1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ   

1.2.1. Правила за изградњу мреже и објеката 

саобраћајне инфраструктуре   

1.2.2. Правила грађења мреже и објеката 

комуналне инфраструктуре  1.2.3. Правила за 

изградњу мреже и објеката електроенерг. 

инфрастр.  1.2.4. Правила за изградњу мреже и 

објеката телекомуникационе инфраструктуре   

1.2.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраст.   

1.2.6. Правила за озелењавање јавних површина   

1.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   

3 . ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И  

У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   

3.2. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   
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3.3. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА   

3.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  

НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ   

3.5. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И  

ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА   

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ  

УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ    

ГРАФИЧКИ ДЕО  

00. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА           Р =1 : 10 000  

01. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА  ПРОСТОРА Р =1 : 2 500  

02. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ  

У ЈАВНОЈ  НАМЕНИ              Р = 1 : 2 500  

03. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ  И  ЗОНЕ       Р = 1 : 2 500  

03а  ЗОНА  САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ  ШЕМА  

04. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ И   

      РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ  ПЛАН      Р = 1 : 2 500  

05. ПРЕДЛОГ  ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ           Р = 1 : 2 500  

06. ПЛАН  СПРОВОЂЕЊА           Р = 1 : 2 500  

   

Члан 3. 

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

примерка у дигиталном облику.  

Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује  обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и председник Скупштине Града.  

Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.   

Члан 4.   

Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику 

и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви  Скупштине Града.  

Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и 

два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за спровођење 

плана.  

Један примерак донетог  Плана детаљне регулације у дигиталном облику  чува се у 

Покрајинском секретаријату  надлежном за послове урбанизм.  

Један примерак донетог  Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се 

Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.  

Члан 5.  

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката  Града Сремска Митровица.   

Члан 6.  

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

Митровица“.  

 СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 350-151/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровицa 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                   Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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154. 

На основу члана 35 став 7  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- 

одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града 

Сремска Митровица на седници одржаној 05.07.2017.године донела је  

О Д Л У К У 

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОК ИЗМЕЂУ 

УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, 

РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Члан 1.  

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације  просторног блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагићаи Петра Прерадовића, Град Сремска Митровица, ( у даљем 

тексту: План детаљне регулације).  

Члан 2.   

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког дела.   

  ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  
  УВОД  

  

  I       ОПШТИ ДЕО  

  

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

1.1. Извод из ПГР  

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

2.1. Природне карактеристике простора  

0.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристуке простора  

0.2. Постојећи биланс површина  

0.3. Објекти и површине јавне намене  

0.4. Трасе, коридори и регулација саобраћајница  

0.5. Привредни и други објекти  

0.6. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре  

0.7. Јавно и друго зеленило  

  

I I  ПЛАНСКИ ДЕО _________________________________________________   

1. ПРАВИЛА УРЕТЂЕЊА    

1.1. Граница обухвата плана    

1.2. Концепција уређења и подела простора на функционалне целине и блокове  

1.2.1. Концепција уређења  

1.2.2. Подела простора на функционалне целине и блокове         

2. БИЛАНС ПОВРШИНА    

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕђИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

3.1. План регулације  

3.2. Одређивање површина јавне намене са билансом    

3.2.1. Попис парцела у јавној намени    

    

4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
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4.1. Правила парцелације и препарцелације са јавном наменом  

    

5. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

5. 1.Саобраћајна инфраструктура    

5.2. Водоводна и канализациона инфраструктура      

5.3. Електроенергетска мрежа и постројења    

5.4. Топловодни систем    

5.5. Гасоводни систем    

5.6. Обновљиви извори енергије  

5.7. ТТ мрежа – постојећа и планирана  

5.8. Комунална инфраструктура  

5.9. Зелене површине  

5.10. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање 

локацијске и грађевинске дозволе  

    

6.УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА  

    

6. 1.Заштита непокретних културних добара    

6. 2.Заштита природних добара  

    

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА  

2. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

  

I I ПЛАНСКИ ДЕО _____________________________________________________   

1. ПРАВИЛА ГРАђЕЊА ЗА БЛОКОВЕ    

1.1. Општа правила  

1.2. ИНДИВИДУАЛНИ СТАМБЕНИ БЛОКОВИ  

1.3. КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОКОВИ  

1.4. ОТВОРЕНИ БЛОКОВИ ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА  

1.5. МЕШОВИТИ БЛОКОВИ ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА  

1.6. ОТВОРЕНИ БЛОКОВИ ВИШЕСПРАТНИХ, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА    

1.7. ПРАВИЛА ГРАђЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ    

1.7.1. Правила за изградњу мрећже и објеката саобраћајне инфраструктуре    

1.7.2. Правила грађења мреже и објеката комуналне инфраструктуре    

1.7.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетике    

1.7.4. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре  

1.7.5. Топловодни систем  

1.7.6. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре    

1.7.7. Правила за озелењавање јавних површина     

2. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

    

ГРАФИЧКИ ДЕО  
  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

  

01   ШИРА ЛОКАЦИЈА                                                                             Р   1:  25 000 02   

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА        Р   1:    1 000  
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ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ  

03 ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА СА НАМЕНОМ ОБЈЕКАТА Р   1:    1 000  

04 НАМЕНА ПОВРШИНА  

      (подела на јавно и остало грађевинско земљиште)    Р   1:    1 000  

05 ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ     Р   1:    1 000  

06 ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА  

       СА ПРЕДЛОГОМ ПАРЦЕЛАВИЈЕ     Р   1:    1 000  

07 САОБРАЋАЈНИЦЕ  

       СА УРЕЂЕЊЕМ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА   Р   1:    1 000  

08 МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ    Р   1:    1 000  

09 СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА    Р   1:    2 000  

Члан 3. 

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

примерка у дигиталном облику.  

Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује  обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и председник Скупштине Града.  

Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.  

Члан 4. 

Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику 

и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви  Скупштине Града.  

Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и 

два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за спровођење 

плана.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику чува се у Покрајинском 

секретаријату  надлежном за послове урбанизм.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се 

Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.   

Члан 5.   

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката  Града Сремска Митровица.   

Члан 6.  

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

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 350-152/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА  

АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА 

ПРЕРАДОВИЋА – ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

У В О Д  

План детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића и Петра Прерадовића – Град Сремска 

Митровица  израђује се на основу : 

 исказаних потреба Града Сремска Митровица; 

 заинтересованости потенцијалних инвеститора за улагање у изградњу 

стамбених и стамбено-пословних објеката вишепородичног становања 

П+2+Пк  по ободу овог просторног блока уз улице Арсенија Чарнојевића и 

Ратарске које имају врло атрактивне локацијске карактеристике и изградњу 

стамбених и стамбено-пословних објеката у унутрашњости блока на 

парцелама чија је претежна постојећа намена полљопривредно земљиште ; 

 потребе за изградњом унутарблоковске саобраћајне мреже сабирних и 

сервисних саобраћајница са свим пратећим садржајима; 

 потребе за разграничењем јавног од осталог грађевинског земљишта, тако 

да се површине планиране за јавне функције  могу приводити планираној 

намени;  

 стварања правног основа за прибављање земљишта за потребе изградње 

објеката и формирање простора са јавном наменом.  

 

Урбаним планирањем се јасно дефинишу зоне урбане изградње и обнове,  

дефинише  комплекс јавних објеката у циљу неопходног ставрања нових локација 

за проширење и изградњу објеката са јавним функцијама.  

Циљ доношења плана детаљне регулације 

 

Циљ доношења овог Плана детаљне регулације је стварање планског 

основа за реализацију поставки Плана генералне регулације града Сремска 

Митровица, Мачванска Митровица и Лађарак („Службени лист Града Сремска 

Митровица“,бр. 11/2009.), који подразумева урбанистичко обликовање слободних 

– неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу породичног и 

вишепородичног становања са компатибилним и јавним наменама. Блок припада 

Централној градској зони па су планирани садржаји у складу са задатима 

параметрима локације. 

Доношењем Плана детаљне регулације обезбеђују се услови за даљи 

урбани развој централне градске зоне у контексту одрживог развоја града као 

целине. Такође, Планом детаљне регулације обезбеђују се услови за прибављање 

земљишта у приватној својини за формирање простора у јавној функцији 

(регулациони појас нових улица у блоку и  сл.), као и јасна опредељења о 

концепцији уређења и типологији стамбених објеката (породични и 



2 

 
 

вишепородични), урбаном распореду и правилима градње нових стамбених 

објеката, са дефинисаним урбанистичким параметрима.   

Овим планом се у оквиру подручја обухвата одређују и разграничавају 

јавне површине од површина друге намене, одређује намена и начин  коришћења 

земљишта, мрежа комуналног система и инсталација, техничка и нивелациона 

решења и правилла регулације и парцелације. 

Циљеви израде плана су: 

 дефинисање јавног интереса; 

 реконструкција постојећих инфраструктурних мрежа и њихових 

капацитета у складу са планираном изградњом; 

 преиспитивање капацитета изградње и подизање стандарда становања; 

 увођење нових атрактивних садржаја; 

 заштита животне средине; 

 

Доношењем  ПДР  створили би  се  услови за бољу комуникацију унутар 

шире зоне центра Града, обезбедили  услови  за градњу стамбено-пословних 

објеката по ободу и у унутарблоковском простору, породичних стамбених 

објеката са припадајућим сервисним саобраћајницама, неопходне 

инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја, услед 

недостатка урбанистичког плана којим се регулишу имовинско-правни односи, 

односно раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта. 

Уочени проблеми се односе пре свега на нерационално и неадекватно 

коришћење земљишта у широј зони центра Града. С тим у вези је економска 

исплативост свих ових акција, која се мора наћи у одговарајућем капацитету 

будуће изградње, пре свега атрактивних  и тржишно оријентисаних намена и 

садржаја. 

Израдом и доношењем ПДР-а  јасно се дефинишу циљеви неопходне 

урбане обнове у обухвату плана која се односи на формирање новог  саобраћајног 

система насеља, прочишћавање урбаног зонинга у циљу формирања ободних 

компактних блокова за вишепородичну стамбену изградњу уз улице Ратарска и 

Арсенија Чарнојевића, очување постојећег урбаног ткива породичног становања 

уз улице Васе Пелагића и Петра Прерадовића и  дефинисање граница простора са 

централним и јавним функцијама.  

Овим ПДР-ом ће бити обезбеђен правни основ за раздвајање јавног и 

осталог грађевинског земљишта, тако да се површине за планиране 

унутарблоковске  саобрћајнице могу приводити  планираној намени.  

 

 Доградња саобраћајног система насеља 

 

Концепт саобраћаја у простору обухвата плана заснива се на постојећој 

мрежи ободних саобраћајница уз планиране унутарблоковске саобраћајнице.  
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 У поступку израде ситуационог плана саобраћајница у унутрашњости 

блока и просторног усклађивања осталих елемената попречног профила знатан 

утицај имају просторна и урбанистичка ограничења, диспозиција планираних и 

постојећих објеката у блоку као и технички услови и стандарди везани за област 

саобраћаја. Намена ових саобраћајница је приступ моторних возила до 

планираних паркиралишта, као и приступ за противпожарна, комунална и возила 

за снабдевање.  

Планираним решењем, у оквиру расположивог простора, поред сегрегације 

врши се ново димензионисање саобраћајних површина намењених за кретање 

пешака, бициклиста и за мировање возила.  

Паркирање возила биће омогућено на већем броју паркинг места 

пројектованих паралелно, управно или косо у односу на осовину приступних 

саобраћајница. 

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина намењених за 

пешачке комуникације које су функционално дефинисане као: 

а) самосталне пешачке стазе – интегрисане су у оквиру уређених  зелених 

површина, намењене искључиво за пешачки саобраћај; 

б) пешачке стазе у оквиру регулације саобраћајница – правци ових стаза 

поклапају се са правцима саобраћајница (по правилу, ради се о обостраним 

пешачким стазама вођеним уз ивицу коловоза намењеног за кретање или 

мировање возила уз обавезну денивелацију у односу на коту коловоза); 

ц) заштитни тротоари – за све објекте у блоку, уз грађевинску линију, 

планирају се заштитни тротоари (ови тротоари имају и функцију пешачких стаза, 

а наспрам улаза у објекте интегришу се са осталим пешачким стазама); 

д) интегрисане пешачке површине – кретање пешака обавља се преко 

коловоза намењеног за кретање моторних возила, углавном у виду колско-

пешачких пролаза и на унутарблоковским паркиралиштима. 

е) јавне пролазе на осталим, нејавним површинама. 

Бициклистички саобраћај одвијаће се преко планираних бициклистичких 

стаза на правцу север -југ, а на осталим правцима интегрисан је са осталим 

видовима саобраћаја и одвија се преко коловоза немењеног за кретање возила и 

пешака. 

  

 

I ОПШТИ ДЕО         

1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

Изради ПДР-а приступа се на  основу Одлуке Скупштине Града Сремска 

Митровица бр.350-59-2013-I од 11.07.2013 године („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, бр.08/2013). 

  ЈП „Урбанизам“  израдило је Нацрт плана детаљне регулације блока 

између улица Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића, и Петра 

Прерадовића – Град Сремска Митровица, а на основу: 
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 члана 48.  Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 

81/2009.- испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011. 121/2012, 42/2013– одлука 

УС и 50/2013. – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и  132/2014.и 145/2014). 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015); 

 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015). 

 

 

Плански  основ за израду Плана детаљне регулације блока између улица 

Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића, и Петра Прерадовића – Град 

Сремска Митровица је: 

 План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и 

Мачванске Митровице  („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 

11/2009),  (граф. Прилог/ документациона основа, 2. Извод из планског 

документа вишег реда: ИЗВОД ИЗ ПГР ГРАДА С. МИТРОВИЦЕ, 

ЛАЋАРКА И М. МИТРОВИЦЕ). 

 

Након усвајања Плана детаљне регулације блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића, и Петра Прерадовића – Град Сремска 

Митровица, у обухваћеном простору, важе и примењују се само правила уређења 

и грађења дефинисана овим ПДР-ом.  

При пројектовању и реализацији планираних стамбених објеката 

обавезујућа је примена  Правилника о условима и нормативима за пројектовање 

стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015).

         

 

1.1. Извод из ПГР      

  У односу на целину градске конурбације Сремске Митровице, 

Лаћарка и Мачванске Митровице, и и макро слике града, простор у обухвату овог 

ПДР-а (око 11,98ha) лоциран је у  урбанистичкој целини „Централни део насеља 

Сремска Митровица –око 390ha“.  

У контексту зонирања централног дела Сремске Митровице, који 

подразумева зону ужег градског центра (око 100ha) и зону ширег градског центра 

(око 290ha) простор у обухвату овог ПДР-а припада ширем градском центру.  

Зона ширег градског центра је скуп блокова у којима су, поред становања, 

присутни и изузетно важни централни садржаји градских функција и то на западу 

болнички комплекс и највећи градски парк, у средишњем делу је највеће насеље 

колективног становања града ''Матија Хуђи'' (простор овог ПДР-а), док је на 

источној страни ширег градскг центра лоциран комплекс са школама и спортско 

пословним центром.         

План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и 

Мачванске Митровице („Сл. лист Града Сремскa Митровицa“ бр. 11/2009), 

представља концепцијско одређење овог ПДР.   

План генералне регулације је предметни простор ПДР-а дефинисао као 

ТГЦ-3б цео блок као Блок са слободним унутрашњим просторима за могућу 
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изградњу у централној градској зони у текстуалном делу (стр.16, стр.59) и у 

графичким прилозима ПГР-а.  

 

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

 
Обухваћени простор овог Плана детаљне регулације одређен је Планом 

генералне регулације града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лађарак 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009.) као Типична градска 

целина  – ТГЦ3 (блокови са слободним унутрашњим простором за потенцијалну 

градњу у централној градској зони).  

''Матрица ТГЦ3 ужег центра је настала у органској вези са историјском 

урбаном еволуцијом градског ткива и хидролошким приликама у овом простору.  

ТГЦ3 чини мешовита, приватно-јавна намена, коју карактерише 

неопредељена урбана матрица са значајним неактивним површинама у 

унутрашњости блокова великих димензија ( недефинисане и неодговарајуће 

површине: депресије - ниски забарени простори у унутрашњости блока и 

запарложене баште и шумарци ) 

Блокови ТГЦ3 су изграђени ивично са садржајем у контексу урбаног 

окружења Градског центра и самог језгра, како садржајима тако и морфологијом 

(мешавина ТГЦ1 и ТГЦ2 ). 

Блокове ТГЦ3 окружују јавне површине прве категорије као што су Трг 

Житна пијаца, Трг Св. Стефана, ул. Краља Петра Првог, Шећер сокак, Рибарска 

обала. Приметна је изградња на угловима блокова која поприма знатне димензије 

( стамбено-пословни објекат П+5 ). 

План генералне регулације Града Сремске Mитровице, Лаћарка и 

Мачванске Митровице за наредни средњорочни период (2009-2012), ТГЦ3 је 

проширена  у циљу стварања просторног појаса око просторне целине градског 

језгра (ТГЦ1-2) контролисане морфологије и садржаја. Такође, проширени 

простор ове ТГЦ3 се формира са израженом планском намером да се очувају 

неизграђени унутарблоковски простори који би  Плановима детаљне регулације 

били дефинисани на релацији раздвајања јавног од осталог грађевинског 

земљишта, као и плански оквири за формирање потенцијалне површине за јавне 

намене- улични коридор у унутарблоковском простору.  

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА: 

 

Локацијске карактеристике ТГЦ3 потенцирају обавезујућу урбо-планерску 

реакцију на стање неизграђених, пољопривредних и девастираних унутар-

блоковских простора у центру Града, планирањем примерених садржаја јавног и 

комерцијалног карактера, као и градње вишепородичног становања у зонама које 

су опремљене градским  саобраћајним и инфраструктурним системима. 

 Планом генералне регулације Града Сремске Mитровице, Лаћарка и 

Мачванске Митровице за наредни средњорочни период (2009-2012), ТГЦ3 је 

проширена са  блоковима лоцираним у ширем окружењу центра града (раније 

третираних рурално становање) са циљем стварања просторног појаса око 

градског језгра, које чине ТГЦ1 и ТГЦ-2, са планираном морфологијом и 

садржајима који одговарају ширем градском центру.  

Овако дефинисани простор ТГЦ3 (сада са 14 блокова) има за циљ, поред 

приоритета могућности градње за сваку парцелу и инвеститора, да се 
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одредницама планских решења очувају неизграђени унутарблоковски простори у 

средњерочном периоду. Елементима спровођења овог плана – појединачним 

Плановима детаљне регулације блокова ТГЦ3 би се дефинисало унутарблоковско 

раздвајања јавног од осталог грађевинског земљишта, као и плански оквири за 

формирање простора садржаја на осталом грађевинском земљишту, пре свега 

функција вишепородичног становања. 

Планови детаљне регулације могу садржавати и модификоване-различите 

одреднице од одредница  које су задате у Плану генералне регулације - корекције 

спратности објеката као  и преовлађујућих намена становања (колективно-

индивидуално), односно преовлађујућих намена простора (становање-пословање-

јавне функције), али није дозвољено мењање контекста укупног опредељења 

према намени површина и битна корекција капацитета  простора задата овим 

Планом. 

 

У циљу прописивања јасних урбанистичких правила регулације уређења и 

градње, до израде неопходних ПДР-а, блокови ТГЦ3 су, према специфичним 

карактеристикама локације, морфологије, садржаја као и временски опредељених 

рокова привођења планираној намени, подељени у 3 подгрупе: 

Типологија блокова ТГЦ3: 

Блокови 3а :  

блокови првe локацијске категорије:   

3 основна компактна блока са централном позицијом, највећиим 

капацитетом и  атрактивношћу. Планирана градња претежне намене  породичног 

и вишепородичног становања са јавним садржајима и осталим компатибилним 

наменама  у унутарблоковском простору блокова. Плански оквир, реализација 

краткорочна-средњерочна. 

 

Блокови 3б:  

блокови друге локацијске категорије:  

4 блока шире окружење централне зоне. Планирана градња  претежне 

намене  породичног и вишепородичног становања са компатибилним и јавним 

наменама  у унутарблоковском простору блокова. Плански оквир, реализација 

средњерочна-дугорочна. 

Блокови 3ц:   

треће локацијске  категорије:   

7 блокова : шире окружење централне зоне за планирану градњу претежне 

намене  породичног становања са компатибилним и јавним наменама у 

унутарблоковском простору блокова. плански оквири реализација дугорочна.  

 

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ: 

 

Дозвољена је ивична изградња на регулацији затечених пословно-

стамбених објеката (П+1+П и П+2+Пк)  уз строге услове регулације и остварење 

квалитетних архитектонских решења у циљу уклапања у постојећи амбијент 

центра града.  

Планска претпоставка је да се паркирање обезбеди на парцели и да се у 

главним улицама планирају приземља са услужним садржајима.  

Максимални индекс заузетости је до 50% и спратност П+2+Пк надземних 

етажа.  
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Оваква изградња неће се одобравати на трасама коридора планираних 

саобраћајних и јавних површина. 

Нови објекти могу да се зидају у непрекинутом низу са ајнтфортом - 

колско пешачим пролазом, или као први у низу уколико је минимална удаљеност 

објекта од објекта на суседној парцели 4,0м. 

До израде Планова детаљне регулације за блокове ТГЦ3, у циљу очувања 

достигнутог нивоа урбане морфологије и намене објеката и остварених 

грађевинских линија, а према очекиваним планским решењима, овим Планим 

дефинишу се елементи могуће градње по појединачним захтевима и то: тип, 

намена и спратност нове градње и положај предње и задње грађевинске линије 

према Типологији блокова ТГЦ3: 

 

Блокови 3б  

Блокови друге локацијске категорије: 

Блок између улица: Васе Пелагића, Петра Прерадовића, Арсенија 

Чарнојевића, Ратарска.Површине око 9,5ха. Блок ''Северно од насеља СЦ Пинки''- 

У Ул.Ратарској, западна страна: Породични стамбено-пословни објекти у 

непрекинутом низу, П+1+Пк, предња грађевинска линија на регулацији, задња 

грађевинска линија на 35м од регулационе линије. У Ул. Арсенија Чарнојевића 

Вишепородични стамбено-пословни објекти у непрекинутом низу, П+2+Пк, 

предња грађевинска линија се увлачи за 4м од регулације, задња грађевинска 

линија на 35м од регулационе линије. Остали делови према општем правилнику о 

породичним објектима у затеченом стању.  

 

 

 

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

2.1. Природне карактеристике простора 

 

Геоморфолошке и геолошке карактеристике и микрорељеф 

Нивелација терена обухваћеног планом подразумева формиран раван терен са 

благим падом од југоистока ка северу, од 83,0 мНВ на северу до 80,70 мНВ. 

У геоморфолошком погледу простор се налази на сремској лесној тераси.  

У геолошком погледу терен је састављен од квартарних творевина, седимената, 

релативно мале дебљине. Минеролошки састав терасног леса, због блиске 

подземне воде, подсећа на глину. Испод леса се јављају супескови и суглине.

  

Геолошки састав терена 
Подручје града није у потпуности детаљно испитано у геомеханичком погледу. 

На основу искуствених података и расположивог Извештаја о инжењерско-

геолошким и инжењерско-сеизмолошким испитивањима у ширем градском 

подручју Сремске Митровице (Завод за геолошка и геофизичка истраживања 

Београд 1966. год.) носивост терена износи од 1,0 kg/cm
2
 до 2,0 kg/cm

2
. 

 

Сеизмика 
Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° MCS сеизмичког 

интезитета, а према карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине („Сл. 

лист САПВ“, бр. 20/79). Дати коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.  
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Педологија 
Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког атласа 

Војводине, који је урадио Институт за пољопривредна истраживања у Новом 

Саду. Заступљени су следећи педолошки типови: Алувијалноиловасто земљиште 

и Ливадска црница бескарбонатна. 

 

Метереолошке карактеристике  

Клима 
Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама 

планинског простора.  

Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу  времена. Јесен је топлија од 

пролећа. Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим падавинама 

локалног карактера. Зиме су хладне са снежним падавинама. 

 

Температура  ваздуха 
Средња годишња температура ваздуха је 10,8 C. Најхладнији месец је јануар а 

најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи  21,6 C, 

што клими овог подручја и даје континетално обележје. 

  

ГОДИШЊЕ ДОБА Т ( C) 

ЗИМА децембар - фебруар 0,4 

ПРОЛЕЋЕ март - мај 11,1 

ЛЕТО јун - август 20,7 

ЈЕСЕН септембар - новембар 11,5 

ВЕГЕТАЦИОНИ    

ПЕРИОД април - септембар 17,8 

Табела1. -  Температура ваздуха 

Екстремне температуре зими могу достићи -25 C. Минималне температуре испод 

0 C просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно грејање 

стана је 187 дана (октобар - април). Први мраз јавља се у октобру (од 16.10.), а 

последњи у априлу (до 16.04.). Трајање мразног периода је од 150 до 200 дана. У 

вегетационом периоду мраз се јавља просечно 1,3 дана годишње. 

Екстремне температуре лети могу достићи 38 C. Учесталост топлих и јако 

топлих дана је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана. 

 

Влажност ваздуха 
Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са 

температурним током. Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је  од 

децембра до марта,  веома свеже у новембру, свеже од априла до октобра и 

пријатно од марта до септембра. 

 

Облачност 
Прекривеност неба облацима, у просеку,  нема велику вредност 57%, те ублажава 

дневна колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, у 

августу. У вегетационом периоду износи 48%. Мали је број облачних дана у 

периоду сазревања (јули - септембар). Број ведрих дана је 61. Просечан број 

облачних дана је 106 . 
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Осунчање 
Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од могуће. 

Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање показује 

децембар са 52 часа односно 21% од укупне суме годишње осунчаности. 

У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од укупног 

годишњег осунчања. 

(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане 

површине,  пример -зидови, имају различито осунчање у зависности од 

експозиције - оријентације према страни света). 

 

Падавине 
Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средње-

европског (подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је 

неравномерна расподела падавина по месецима и појава летњих непогода и 

пљускова, просечно 39 дана годишње. Висина падавина у вегетационом периоду 

износи 341mm, што се сматра релативно повољним. Забележени  годишњи  

екстреми  су  од  395 mm (1961. г.)  до  1006 mm ( 1954. г.). 

Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа. 

Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 28. 

фебруара до 20. марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана са 

колебањем од 20 до 80 дана. Максимална констатована висина снежног покривача 

је 78 cm. 

Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом учесталошћу у 

децембру, просечно 8 дана. 

 

Ветар 
Најизразитији ветар овог подручја је источни , заступљен са 243‰ , који 

истовремено има и највећу средњу годишњу брзину  3,42m⁄s. Најмању учесталост 

има јужни ветар са свега 21‰ у годишњој расподели. Око 40 дана годишње дува 

јак ветар од најмање 12,3 m⁄s односно 44,3 km⁄h. 

 

Хидрологија и хидрогеологија 

 

Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама 

подземних вода и реке Саве. Састав тла (лес) омогућује вертикално кретање 

подземне воде, док је хоризонтално кретање мање изражено.  

Подземне воде, због ниских кота терена у односу на ниво реке Саве, налазе се 

плитко испод површине терена. 

Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода. 

Минимални и максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају са 

минималним и максималним водостајима реке Саве. Утицај реке се осећа до 500 

од обале, удаљавањем слаби, а на  2000 - 3000m се практично се не осећа. 

Најближа  тачка обухваћеног подручја је на око 500m од обале. 
 

Непосредно   окружење  

Са западне стране  обухвата ПДР налази се јужни део блока  стамбеног насеља 

„Матије Хуђи“. За  блок у целини донет је  „План детаљне регулације просторног 

блока између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке, Тараса Шевченка, 

Владимира Матијевића и Ратарске – стамбено насеље Матија Хуђи  у Сремској 

Митровици“,(Сл.лист града СМ 7/2014).  
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План детаљне регулације обухвата простор од око 32,9ha блока који се наслања на 

централну градску зону и представља највеће насеље вишепородичног становања 

у граду Сремска Митровица. Сложена структура обухваћеног простора 

произилази из различите структуре присутних и очекиваних културних добара као 

и низа објеката изграђених од краја XΙX века до данас. 

У обухвату овог ПДР-а се налaзи урбана зона блока отвореног типа насеља „М. 

Хуђи“ које је комплетно реализовано у периоду од 1965. до 1985. (вишеспратни 

стамбени објекти спратности П+4 и три осмоспратнице, основна школа, дечија 

предшколска установа, објекати секундарног центра: центар месне заједнице М. 

Хуђи, супермаркет, мини пијаца, артерска чесма, саобраћајнице, паркинзи, зелене 

површине, простори за спортску рекреацију и  игру деце. 

Оивичен је са свих страна важним градским саобраћајницама, улице Стари шор, 

Краља Петра I, Железничка, Тараса Шевченка, Владимира Матијевића и Ратарска.  

Све ободне улице садрже све елементе градских инфраструктурних система.  

Са источне стране  обухвата ПДР налази се блок за који је  ЈП „Урбанизам“ 

приступило  изради Плана детаљне регулације  („ПДР блока између улица 

Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића, Краља Александра Карађорђевића, 

насеља 25. Мај, улице Батутове и улица Паланка, Град Сремска Митровица“), а на  

основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица бр. 350-83/2013-1 од 

11.07.2013. године („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 8/2013). 

Предметни блок карактерише мешовита приватно-јавна намена, са значајним 

неактивним површинама како у унутрашњости блока тако и на његовој северној 

страни (простори који се користе у функцији пољопривреде - њиве, воћњаци и 

баште). Ови простори заузимају око 50%  површине блока. Дуж источне стране 

блока протеже се канал Стари Чикас. 

Јужни део простора обухвата плана захвата простор раскрснице „Каменита 

ћуприја“ и садржи низ кућа – Просторно-културно-историјску целину која је под 

заштитом Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица. Ова 

локација је бивши источни улаз - капија града Сирмијума са видним узвишењем 

на западној страни – према бившој унутрашњости града урбани насип античке 

улице Декуманус. Раскрсница ул. Паланка-Арсенија Чарнојевића и ул. Кузминска 

„Каменита ћуприја“ је доминантно саобраћајно чвориште, раскршће где се 

укрштају правци север-југ и исток-запад. Целина је дефинисана објектима 

насталим у размерно дугом временском периоду, почев од војнограничарских 

земљорадничких кућа из друге половине XVIII века све до једноспратнице 

настале у духу градитељства модерне у првим деценијама XX века. Задржана је 

улична регулација из периода Војне границе (вероватно из прве половине XIX 

века). 

Планирана је активација површина у унутрашњости блока као и површина у 

северном делу блока. Планирана намена површина у унутрашњости блока је 

становање са компатибилним делатностима. У северном делу блока, дуж улице 

Краља Александра Карађорђевића, планирано је коришћење земљишта у сврху 

комерцијалних делатности. Планирана типологија објеката у оквиру обухвата 
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плана су слободностојећи објекти на приватним парцелама. Максимална 

спратност објеката на простору планираном за стамбену намену је П+1+Пк, док је 

максимална спратност објеката на простору планираном за комерцијалне 

активности П+2. 

На јужној страни обухвата плана налази се подручје за које је донет   План 

детаљне регулације блока између улица Арсенија Чарнојевића, Кузминскa, Змај 

Јовина и Светог Димитрија у Сремској Митровици ( Сл.лист града СМ, 6/2015). 

Простор обухвата плана  својим положајем и садржајем представља  један  од 

најважнијих централних простора града Сремске Митровице и  био је тема више 

урбанистичких планова у другој половини 20-тог века на основу којих је и 

реализован достигнути ниво урбаног развоја који се огледа у реализованим 

комплексима три школе, пословно-спортском центру „Пинки“ са халом спортова, 

тргом и паркингом и насељу вишепородичног становања са 11 објеката П+4+Пк и 

пратећим просторима.  

Планира се изградња јавних садржаја две спортске хале са базеном односно 

универзалним тереном, објекта мини хостела – депанданс ПСЦ''Пинки'', простор 

за 2  нова спортска терена за постојеће школе.  

Планира се реализација 4 нова објекта вишепородичног становања П+4 у 

условима урбане обнове – замене породичног становања вишепородичним 

објектима П+4 као и објекти компатибилних намена снабдевачког карактера, 

парК. 

У Ул.Кузминској  одеђена су   јасна правила регулације и градње, код будуће 

замене објеката као и  нова градња породичних објеката на постојећим парцелама 

(у двоструком низу), орјентисаних према унутрашњости блока и новој 

саобраћајници).  

Са северне стране простор је ограничен блоком објеката мале спратности са  

претежном наменом становања са делатностима малих густина. Планске 

одреднице ПГР-а у потпуности одговарају постојећем стању, а даља планска 

разрада овог дела града није планирана.      

2.2. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике простора 

Предметни просторни блок  чине приватни, стамбени објекти које карактерише 

неопредељена урбана матрица са значајним неактивним површинама у 

унутрашњости блокова великих димензија.  Сви објекти у обухвату грађени су 

средином XX  века. С обзиром на време градње, од 2000. године почела је обнова  

постојећег ткива изградњом нових објеката породичног становања или  

реконструкцијом  постојећих. 

Блок у постојећем стању карактеришу  реализовани породични стамбени објекти, 

ободна изградња претежно руралног   типа,  индивидуалних стамбених објеката, 

спратности од П до  П+1+Пк,  на припадајућим парцелама површине од 200 до 

4000m². 
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Цео простор обухваћен Планом налази се у зони Сирмијума, непокретног 

културног добра од изузетног значаја („Службени гласник РС“ број 16/1990). 

 

Постојећи начин коришћења земљишта  

Предметни просторни блок  чини приватна, стамбена намена, коју карактерише 

неопредељена урбана матрица са значајним неактивним површинама у 

унутрашњости блокова великих димензија ( недефинисане и неодговарајуће 

површине: депресије - ниски забарени простори у унутрашњости блока и 

запарложене баште и шумарци.  

Са западне стране је реализовано насеље вишепородичног становања Насеље 

Матија Хуђи са свим потребним јавним садржајима блока отвореног типа у 

ширем градском центру. Са јужне стране регулационог поса Улице Арсенија 

Чарнојевића је такође релизовано насеље вишепородичног становања око 

Спортског центра. ПДР блока на источној страни  је у изради, а са северне стране 

реализована су насеља вишепородичног становања „Орао“ и уређене , 

урбанистичи дефинисане зоне породичног становања у складу са одредницама 

Плана генералне регулацује града СМ. 

Блок у постојећен стању карактеришу  реализовани породични стамбени објекти, 

ободна изградња претежно руралног   типа,  индивидуалних стамбених објеката, 

спратности од П до  П+1+Пк,  на припадајућим парцелама површине од 200 до 

4000m². 

Релизација унутраблоковске изградње је била онемогућена услед недостатка 

унутарблоковских саобраћајних површина, а велике дубине постојећих парцеле.  

Урбанистичке  целине   

Блок обухваћен Планом представља компактну целину са породичним стамбеним 

објектима по ободу и неизграђеним унутарблоковским простором.   

Оивичен је саобраћајницама различитог значаја па се према томе развој и потреба 

за променом структуре дефинишу према значају саобраћајнице на нивоу града, 

саобраћајном фреквенцијом и  удаљености од градског центра. 

Урбанистичке  зоне   

Зона уз регулациони појас улице Арсенија Чарнојевића 

Улица Арсеннија Чарнојевића , Државни пут II реда, дели град на северну и јужну 

зону  од истока према западу. Једина је градска саобраћајница са четири 

коловозне траке. Имајући у виду велику саобраћајну фреквенцију, у овој зони су 

се десиле највеће промене структуре урбаног ткива. Већина новоизграђених 

објеката садржи пословање поред становања, тј. променом намене стамбени 

објекти су замењени пословним. Становање се помера ка унутрашњости блока па 

је новоградњу у дубини парцеле тешко ускладити и контролисати без ПДР-а.  

Власничка структура је разнолика; већина парцела је у приватном власништву. 

Изузетно, у овој зони постоје парцеле чији је корисник  град Сремска Митровица. 

Ова парцела има највећи степен заузетости објектима у целом обухвату.  



13 

 
 

Зона уз регулациони појас улице Ратарска 

Улица Ратарска  је део примарне , градске саобраћајне мреже и локације уз 

припадајући регулациони појас су део атрактивне зоне за изградњу у ширем 

градском центру. Нови објекти , изграђени у непосредној близини укрштања 

улица Арсенија Чарнојевића и Ратарске су изграђени на постојећој регулационој 

линији, спратности П+1+Пк и то као део непрекинутог низа објеката. 

Све парцеле ове зоне су у приватној својини , али уз тенденцју отварања 

пословних садржаја у приземним етажама и погушћавања стамбеног ткива 

повећањем броја нових етажа и бројем стамбених јединица. 

Зона уз регулациони појас улице Васе Пелагића 

Улица Васе Пелагића је типична улица равничарских крајева са великом ширином 

регулационок појаса и проширењем у виду уређеног зеленила. Ширина 

регулационог појаса у источном делу, на месту укрштања са улицом Петра 

Прерадовића прелази 25 m. Структура ове зоне је стамбена и уједначена; сви 

објекти  су породични, слободностојећи на парцели.  

Све парцеле су у приватном власништву осим две  у власништву града на којима 

је руинирани стамбени објекат. С обзиром на чињеницу да је неопходно 

остварити контакт унутарблоковског простора са ободним јавним саобраћајним 

површинама, ове парцеле се намећу као најповољније место и полазна тачка за 

продор у блок ново-планираном улицом.  

Зона уз регулациони појас улице Петра Прерадовића 

Улица Петра Прерадовића чини зону јасно дефинисане и коначне структуре која 

као таква не тежи променама у планском решењу. Уз појас регулације минималне 

ширине за функционисање двосмерног саобраћаја формиране су парцеле 

уједначене површине  на којима су изграђени породични,  стамбени, 

слободностојећи објекти са или  без компатибилних, пословних садржаја.  

Власничка структура је потпуно уједначена и тако формирана да захтева очување 

постојеће структуре. Претежна дубина парцела је око 40m, са главним објектом 

изграђеним на регулационој линији. На задњој међи, могућа је изградња 

помоћних и сл. нестамбених  објекта мале спратности.   

Зона ободних саобраћајница блока 

Зона ободних саобраћајница примарне, градске и сабирне саобраћајне мреже са 

пратећом инфраструкруром, око 2,56 ha, и то улице Арсенија Чарнојевића, 

Ратарске, Васе Пелагића и Петра Прерадовића. Напомена: Обухват овог ПДР-а 

подразумева и регулациони појас Ул. Ратарске и Петра Прерадовића иако је овај простор са 

целокупном  комплексном проблематиком саобраћаја и градских инфраструктурних водова 

обрађен у ПДР насеља  Матије Хуђи , тј. у току израде ПДР блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Петра Прерадовића, Краља Александра Карађорђевића, насеља 25. Мај, улице 

Батутове и улица Паланка, Град Сремска Митровица.  
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2.3. Постојећи биланс површина   

Планом је обухваћена површина од  11,98ha.  

Јавна површина ободних саобраћајница 2,56ha (Ул.А.Чарнојевића 0,75hа; 

Ул.В.Пелагића 0,55hа;  Ул.Ратаска 0,72ha; Ул.Петра Прерадовића 0,54ha).  

Површина блока (приближно квадратног облика стране око 300м)  9,42ha  

(100%) . Простор блока по намени је подељен на две коатегорије: 

 Породично становање са делатностим (изграђени део поседа) 6,00ha  (64%), 

 Слободан простор унутар блока (баште и њиве)ниско земљиште 3,4 ha  (36%). 

Постојећа укупна бруто развијена грађевинска површина са уједначеном 

типологијом градње је око 15000 m².                                                        

Површине блокова породичног становања према улицама –  укупно 6,0 ha : 

 Блок Ул.Ратарска …………………… 1,75 ha   

 Блок Ул.В.Пелагића ……………….. 0,80 ha   

 Блок Ул.П.Прерадовића …………. 0,80 ha   

 Блок Ул.А.Чарнојевића …………... 2,65 ha (источни део 0,6 ha; 

центар 1,45 ha; запад 0,6 ha). 

Слободан простор унутар блока (баште и њиве) - ниско земљиште 3,4 ha. 

Део простора власника парцела из Ул.Ратарске ….. 2,0 ha. 

Део простора власника из Ул.А.Чарнојевића ……… 1,4 ha.  

2.4. Објекти и површине јавне намене 

Грађевинско земљиште  на којем су изграђени јавни објекти од општег интереса  

и које је у државној својини, јесте јавно грађевинско земљиште. Површина јавне 

намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу 

јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу 

са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.). 

Остало грађевинско земљиште чини сав остали простор намењен  за изградњу 

планираних објеката. 

Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом у обухвату плана, дефинисане 

Планом генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске 

Митровице („Сл. лист Града Ср. Митровица“, бр. 2, од 04.03.2009.) су: 

- улица Арсенија Чарнојевића, део парцеле  бр. 5969;  

- улица Васе Пелагића,  парцела  бр. 2054;  

- улица Ратарска,  парцела  бр. 2054;  

- улица Петра Прерадовића,  парцела  бр. 2054;  

- заједничка парцела са јавном наменом око објеката са јавним функцијама, 

парцела бр.1975/2 и 1975/1. 

У обухвату ПДР је 10,7 hа. Од укупне површине у постојећем стању земљиште у 

јавној намени чине укупно1,64 hа, што је приближно 15,3% земљишта у обухвату 

Плана и то распоређено као : 

 коридори ободних улица  1,30 hа,  

 унутарблоковска  површина 0,34 hа . 
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2.5.  Трасе, коридори и регулација саобраћајница  

 

Саобраћајна путна мрежа дефинисана је ободним саобраћајницама које 

представљају део  основне градске путне мреже - саобраћајни прстен у оквиру 

границе предметног плана дефинисан улицама Арсенија Чарнојевић која 

представља насељску деоницу државног пута IIА реда реда број 120,  сабирним 

саобраћајницама на правцу улица Ратарска и Васе Пелагић и улицом приступном 

улицом Петра Прерадовић. 

Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и истовремено се 

путем њих врши повезивање сабирних и приступних саобраћајница са градском 

мрежом путева.   

Улице Ратарска и Петра Прерадовић, односно јавне саобраћајне површине 

наведених улица су детаљно разрађене Планом детаљне регулације просторног 

блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса Шевченка, 

Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у Сремској 

Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и ПЛАНОМ 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА 

ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА, 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица 

бр.350-59/2013-I од 11.07.2013.г.). 

Улица Арсенија Чарнојевић представља део примарне градске путне мреже у 

којој је у претходном периоду реконструисан коловоз за кретање моторних 

возила, односно изведена је доградња коловоза у смислу проширења на четири 

саобраћајне траке. 

Улица Васе Пелагић се протеже северном границом обухвата плана, такође је део 

примарне путне мреже и њом се одвија локални саобраћај. На правцу ове улице 

неопходно је извршити реконстукцију и изградњу недостајућих саобраћајних 

површина, првенствено бициклистичких стаза. 

Унутар обухвата плана не постоје изграђене саобраћајне површине.   

2.6. Привредни и други објекти 

У простору обухвата плана не постоје привредни објекти. Постоје у највећем 

проценту стамбени објекти са пословним садржајима ( услуге,угоститељство, 

трговина, зантство и сл.).  

    

2.7. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре  

Преглед података о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату 

плана и услова планирања од  надлежних институција: 

      -  Електромрежа постојећа и планирана – Електровојводина  д.о.о; 

      -  ТТ мрежа постојећа и планирана -  Телеком Србија а.д.; 

      -  Водоводна мрежа постојећа и планирана – ЈКП Водовод СМ; 

      -  Гасна мрежа средњег притиска – ЈП Срем гас; 

      -  Топловодна мрежа – ЈКП Топлификације СМ; 



16 

 
 

      -  Одвођење атмосферских и отпадних вода постојећа и планирана - ЈКП 

Водовод СМ; 

      -  Услови за гашење пожара – Одељење за ванредне ситуације СМ; 

      -  Решење о водним условима-Покрајински секрет. за пољопр,водопривр.   и 

шумарство; 

      -  Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП Комуналије СМ; 

      -  Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица; 

      -  Хидрометеоролошки услови-РХЗ република Србија; 

      -  Саобраћајни услови- ЈП Путеви Србије и Сирмијум пут Д.О.О. 

 

Саобраћајна мрежа и објекти 

 

Саобраћајна путна мрежа дефинисана је ободним саобраћајницама које 

представљају део  основне градске путне мреже - саобраћајни прстен у оквиру 

границе предметног плана дефинисан улицама Арсенија Чарнојевић која 

представља насељску деоницу државног пута IIА реда реда број 120,  сабирним 

саобраћајницама на правцу улица Ратарска и Васе Пелагић и улицом приступном 

улицом Петра Прерадовић. 

Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и 

истовремено се путем њих врши повезивање сабирних и приступних 

саобраћајница са градском мрежом путева.   

Улице Ратарска и Петра Прерадовић, односно јавне саобраћајне површине 

наведених улица су детаљно разрађене Планом детаљне регулације просторног 

блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса Шевченка, 

Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у Сремској 

Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и ПЛАНОМ 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА 

ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА, 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица 

бр.350-59/2013-I од 11.07.2013.г.). 

Улица Арсенија Чарнојевић представља део примарне градске путне мреже 

у којој је у претходном периоду реконструисан коловоз за кретање моторних 

возила, односно изведена је доградња коловоза у смислу проширења на четири 

саобраћајне траке. 

Улица Васе Пелагић се протеже северном границом обухвата плана, такође 

је део примарне путне мреже и њом се одвија локални саобраћај. На правцу ове 

улице неопходно је извршити реконстукцију и изградњу недостајућих 

саобраћајних површина, првенствено бициклистичких стаза. 

Унутар обухвата плана не постоје изграђене саобраћајне површине.  
 

 

Водна инфраструктура 

 

Снабдевање водом 

У свим ободним улицама овог ПДР-а постоји изграђена водоводна мрежа на коју 

је могуће извршити надоградњу у функцији потреба будућих корисика унутар 

обухвата плана. 
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Одвођење воде- канализациона мрежа 

У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних вода. 

 Фекална канализација 
Фекална канализација постоји у свим ободним улицама овог ПДР-а. 

 Атмосферска канализација 
Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама овог ПДР-а. ПДР-ом 

се планира реализација система евакуације атмосферских вода унутар блока у 

складу са фазном реализацијом јавних простора. 

 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска мрежа и објекти 

По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел.мрежа(углавном 

надземна) са које се напајају постојећи објекти у улицама Ратарска, Васе 

Пелагића, Петра Прерадовића и Арсенија Чарнојевића. Такође у овим улицама 

постоји и изграђена јавна расвета. 

Гасоводна инфраструктура 

У просторном обухвату ПДР постоји изграђена полиетиленска  дистрибутивна 

мрежа и то у улицама које описују обухват ПДР.  

Топловодна инфраструктура 

Траса постојећег топловода се не налази у граници обухвата плана. За евентуално 

проширење топловодне постоје техничке могућности. 

Телекомуникациона мрежа  

У ободним улицама урађена је или реконструисана надземна и подземна ТТ 

мрежа која у потпуности  задовољава потребе постојећих стамбених и других 

објеката у ободним улицама. Унутар обухвата плана не постоје ТТ инсталације. 

2.8. Јавно и друго зеленило  

На основу постојећих података , зеленило у обухвату овог ПДР-а  , дошло се до 

закључка да је постојеће зеленило током протеклих година страдало од лошег 

одржавања и лошег односа грађана према њему,као и због саме сарости. 

Недовољна нега и заштита зеленила се осећа у смањеној функционалности и 

немогућности остварења санитарно хигијенског учинка зеленила, које би оно 

требало да има у урбаној средини . 

У улици Ратарској и Васе Пелагића се налази дрворед, који је дотрајао и планира 

се обнова упоредо са обновом саобраћајнице. 

Евидентирана и заштићена културна добра 

 

Претходни услови Републичког завода за заштиту споменика културе  

подразумевају елемент заштите урбане традиције, архитектонског наслеђа - 
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евидентиране непокретности, заштита очекиваних археолошких налаза, очување и 

презентација постојећих- непокретна културна добра од изузетног значаја- 

археолошки локалитети,  (Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних 

културних добара и добара која уживају претходну заштиту и мере заштите за израду 

ПДР, новембра 2013.). 

Наведеним условима дефинисано је да се цео простор обухваћен планом 

налази у зони Сирмијума, непокретног културног добра од изузетног значаја.  

 

Непокретна културна добра од изузетног значаја 

Увидом у расположиву литературу и документацију Завода можемо 

констатовати дасе на предметном подручју налази Североисточна некропола 

Сирмијума.У оквиру поменуте Студије североисточна некропола Сирмијума 

(означена као зона Б3) и третирана је као зона III заштите Сирмијума. 

Североисточна некропола захвата простор дуж улице Ратарска (некада 

М.Иванића). Јужна граница тече дуж улице Арсенија Чарнојевића (некада 

Лењинова улица), а источну границу представља поток Чикас.Протеже се у линији 

северозапад-југоисток, у дужини од око 600м и ширини од 250м. 

Са североисточне некрополе потиче велики број уништених или 

полупорушених гробова и гробница са дислоцираним гробним прилозима,што 

сведочи о интезивном сахрањивању током III  и IV века.На предметном подручју 

вршена су сондажна истраживања мањег обима у односу на површину читавог 

блока.На делу простора североисточне некрополе која се нашла у обухвату 

предметног Плана отворено је 20 сонди : VI/178 , VI/170 , VI/160 , VI/153 , VI/152 , 

VI/151 , VI/150 , VI/149 , VI/145, VI/132-2, VI/142, VI/144, VI/134, VI/221, VI/138, 

VI/133-1, VI/132, VI/13, VI/146.  Такође, дуж улице Арсенија Чарнојевића отворене 

су сонде : К/8, К/9, К/10, К/11, К/12, К/13, К/14, К/15, К/16, К/26, К/25, К/23, К/24, 

К/21, К/20, К/19, К/17, К/18, К/27, К/28 и др. Највећи број гробница пронађен је у 

североисточном делу блока где је и терен највиши. Остаци архитектонских 

објеката констатовани су целом дужином улице Арсенија Чарнојевића и у 

југозападном делу блока. 

У сонди 138 пронађене су три гробнице које су датоване у касни  IV век, 

судећи по секундарно употребљеном материјалу којим су гробови изграђени и 

датовању дела грубо клесаног саркофага из исте сонде.Гроб а је био оријентације 

исток-запад и налазио се на дубини од 0,89 цм. Од њега су биле очуване само две 

опеке in situ. Гроб б је исте оријентације, димензија 1,80x0,60м. Пронађен је на 

дубини од 1,15м.Грађен је опека поређаних једна уз другу са равним кровом који 

је очуван само делимично. Гроб ц пронађен је на дубини од 1,75м , оријентисан у 

правцу И-З, димензија 1,77x0,58м, са очуваном висином крова од 0,25м. Под је 

грађен од целих и поломљених опека, а бочне стране од вертикално – по дужини 

постављених опека.Фрагмент поменутог каменог саркофага димензија 

1,70x0,73x0,78 м пронађен је на дубини од 0,81м. У истој сонди пронађен је новац 

Лицинија I и Константина II. 

Што се тиче пронађеног покретног археолошког материјала на простору 

североисточне некрополе, међу керамичким налазима заступљене су скоро све 

познате форме домаћих радионица из IV века. Пронађени новац откривени 

приликом истраживања су примерци новца Констанса, Констанција II , Валенса, 

Валентинијана I , Јулијана и Теодосија, као и већи број неодређених примерака из 

IV века. Са овог простора потиче 60 случајних налаза новца који обухватају 

период од Максимијана до Теодосија I. 
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Оцена  расположивих подлога 

Подлоге на којима се израђује план су Геодетске подлоге - Копија плана 

издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар 

непокретности, Сремска Митровица - са дигиталним и скенираним елементима 

катастра подземних инсталација (Потврда 956-01/2013 - 79 од 20.08.2013.); 

Ситуациони план – ажурирани катастарско-топографски приказ израђен на 

званичној подлози (Копија плана) од стране геодетске службе ЈП Урбанизам 

Сремска Митровица; Изводи из листа непокретности и изводи из ПГР-а града 

(графички  прилози).   

I I ПЛАНСКИ ДЕО          

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА      

1.1. Граница обухвата плана  

Простор у обухвату ПДР, у ширем смислу, се налази у зони ширег центра 

Града Сремска Митровица и заузима 11,98 ha (граф. прилог / ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ: бр.01- границе плана са широм локацијом). 

Границу плана чини јужна регулација улице Арсенија Чарнојевића,  

западна   регулација улице Ратарска, северна - тј. спољна регулација улице Васе 

Пелагића и источна  регулација улице Петра Прерадовића (регулациони појас  

свих ободних улица  је у обухвату плана). 

Опис границе обухвата плана 

Граница планског подручја обухвата простор од око 11,98ha а и полази из: 

Тачке1. која се налази на јужној страни регулационог појаса Ул.А.Чарнојевића у 

висини Ул.Ратарске у раскрсници ''Код Палате Правде''. Граница прелази улицу и 

иде на север, заппадном страном регулацијоног појаса Ул.Ратарске, до тачке 2.  

Тачка2. се налази на раскрсници  Ул.Ратарске и Ул.Васе Пелагића (раскрсница 

„Орао“) и од ње, северном страном регулационог појаса Ул.В.Пелагића и 

Ул.П.Прерадовића иде до Тачке3. и Тачке4. , које су на северној страни 

раскрснице Ул.В.Пелагића и Ул.П.Прерадовића, и границом парцела источне 

стране регулационог појаса улице Петра Прерадовића  стиже до тачке 5.  

Тачка5. је на југоисточном углу  раскрснице улица Петра Прерадовића и Арсенија 

Чарнојевића и одавде граница иде на запад, јужном  страном регулационог појаса 

Ул.А. Чарнојевића до Тачке 1 затварајући  границу обухвата овог Пана. 

 

Попис  постојећих  парцела у обухвату  плана 

Простор у обухвату плана је делом изграђено грађевинско земљиште  док 

је већа површина земљишта у функцији пољопривреде (документациона основа-

прибављене и копришћене подлоге и карте: КОПИЈА ПЛАНА). 

У простору обухвата ПДР налазе се следеће  катастарске парцеле :  

бр.парцеле врста права облик својине имаоци права на парцели Р/m² 

1934 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ВЕНГАР (ЂОРЂЕ) ЉИЉАНА, ШМУЦ (ЂОРЂЕ) 

СЛАВКА 552 
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1935 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС РОСИЋ (ОМЕР) МИЛАНКА 181 

1936 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ВИДАКОВИЋ (ЖИВАН) ИВИЦА 219 

1937 КОРИСНИК ДРЖАВНА РС 

ВИДАКОВИЋ (ВОЈИСЛАВ) ДУБРАВКА, 

КОСАНОВИЋ (МИЛАДИНА) БОГДАНКА, 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "25 МАЈ" 765 

1938 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЈОВАНОВИЋ (ОБРАД) СЛОБОДАНКА, МАЈКИЋ 

(МИЛАН) РАЈКО 402 

1939 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС МАЈКИЋ (МИЛАН) РАЈКО 391 

1940 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ЗЕЧЕВИЋ (НИКОЛА) ЗОРАН 268 

1941 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ДИВНИЋ () ЛУЦИЈА, ЛУКИЋ () МИРА, 

МИЛОШЕВ () ДАНИЦА, РАДИЋ (БЛАЖ) ИЉА, 

НОВАК (ИГЊАТ) ЈОЦА, НОВАК (ЈОЦА) АНКА, 310 

1942 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ГНИП (ДАНИЈЕЛ) МИРОСЛАВ, СРБОВИЋ 

(АНАСТАС) ВЛАДИМИР 329 

1943 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

НОВАКОВИЋ (СТЕВАН) МИЛИВОЈ, 

НОВАКОВИЋ (МИЛИВОЈ) СТЕВАН 547 

1944 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС РАДУЛОВИЋ (СРЕЋКО) ЉИЉАНА 405 

1945 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС РАДУЛОВИЋ (СРЕЋКО) ЉИЉАНА 315 

1946/1 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС БЕЛИЋ (ПЕРА) ЈОВАНКА 201 

1946/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ЛЕМАЈИЋ (ЖИВАН) ВЕРИЦА, ЛЕМАЈИЋ 

(ИЛИЈА) ВЛАДИМИР 149 

1947/1 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ВИТАСОВИЋ () КРИСТИНА, БАЈИЋ () МАРИЈА, 

БЛАХА (К) ЈОСИП 186 

1947/2 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЛЕМАЈИЋ (ЖИВАН) ВЕРИЦА, ЛЕМАЈИЋ 

(ИЛИЈА) ВЛАДИМИР 155 

1948 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

СМОЉАН (МЛАДЕН) МАРИЈА, ВУЧКОВИЋ 

(АЛЕКСАНДАР) ВАЛАДИСЛАВА,  

ВУЧКОВИЋ (ВИЈИЦА) СУЗАНА, 531 

1949 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЂУРЂЕВИЋ (ВАСИЛИЈЕ) БОГДАН, ЂУРЂЕВИЋ 

(МИЛОШ) БОСА 408 

1950 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ПРШИЋ (СЛОБОДАН) БИЉАНА, КРСТИЋ 

(САВА) ДАНИЦА, ЖИВКОВИЋ (СЛОБОДАН) 

МАРИЈА 408 

1951 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЗЕЧЕВИЋ (МИЛОРАД) СРБИСЛАВ 748 

1952 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ТРИФУНОВИЋ (ВОЈИСЛАВ) РУЖИЦА, 

ТРИФУНОВИЋ (ЖАРКО) МИЛЕНКО 385 

1953 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БУРСАЋ (САВА) МИЛОШ, БУРСАЋ (ЦВИЈА) 

НАДА 376 

1954 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ПОПОВЧАК (ПЕРА) ТОМА 426 

1955 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ХОДОБА (СТЕВАН) ДАНИЛО, ХОДОБА 

(ФРАЊА) МАГДАЛЕНА, ХОДОБА (СТЕВАН) 

БРАНКО 999 

1956 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ХОДОБА (СТЕВАН) ДАНИЛО, ХОДОБА 

(ФРАЊА) МАГДАЛЕНА, ХОДОБА (СТЕВАН) 

БРАНКО 4029 

1957 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ПЕТРОВИЋ (ДУШАН) ЉУБИЦА, ПЕТРОВИЋ 

(МИЛЕ) ЈОВО 403 
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1958 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ПЕТРОВИЋ (МИЛЕ) ЈОВО, ПЕТРОВИЋ 

(ДУШАН) ЉУБИЦА 1616 

1959 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

МУЈИЋ (АЛАГА) ЗАХИД, МУЈИЋ (АЛАГА) 

ГАЛИБ 206 

1961 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС РИСТИЋ (РАДО) ДРАГО 776 

1962 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС РИСТИЋ (РАДО) ДРАГО 1657 

1963 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

МАРАС (ПЕТАР) РУЖА, МАРАС (ЗДРАВКО) 

ЉИЉАНА, МАРАС (ЗДРАВКО) АНДРИЈА 316 

1964 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

МАРАС (ПЕТАР) РУЖА, МАРАС (ЗДРАВКО) 

ЉИЉАНА, МАРАС (ЗДРАВКО) АНДРИЈА 1864 

1965/1 СВОЈИНА ПРИВАТНА КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС 1655 

1965/2 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС АЛТЕР (НЕМАЊА) НИКОЛА 178 

1965/3 СВОЈИНА ПРИВАТНА КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС 79 

1966/1 СВОЈИНА ПРИВАТНА КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС 2079 

1966/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС 413 

1967 СВОЈИНА ПРИВАТНА КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС 471 

1968 СВОЈИНА ПРИВАТНА КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС 1427 

1971 СВОЈИНА ПРИВАТНА ШАРЕНАЦ (РАЈКО) ДРАШКО 766 

1973 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

АТАНАЦКОВИЋ (РАДОВАН) СНЕЖАНА, 

АТАНАЦКОВИЋ (МИЛОШ) ЉУБИША 1763 

1975/1 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1086 

1975/2 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1073 

1975/3 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 507 

1975/4 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 191 

1975/5 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 382 

1975/6 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 74 

1975/7 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 107 

1976 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БРТКА (РУДОЛФ) БРАНИМИР, ПЕРИЋ 

(МИЛОРАД) ОЛГА 544 

1977 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БРТКА (РУДОЛФ) БРАНИМИР, ПЕРИЋ 

(МИЛОРАД) ОЛГА 860 

1978 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

МАЛБАШИЋ (МИЛУТИН) ОСТОЈА,  

МАЛБАШИЋ (РАДА) БРАНКА 424 

1979 СВОЈИНА ЈАВНА ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1000 

1980 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ТЕШАНКИЋ () СТЕВАН,  ТЕШАНКИЋ 

(СТЕВАНА) МИЛОШ,  ТЕШАНКИЋ (ТИХОМИР) 

МИЛИЦА, ТЕШАНКИЋ () ИЛОНА,  СТЕКИЋ () 

АНГЕЛИНА 495 

1981 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ТЕШАНКИЋ () СТЕВАН,  ТЕШАНКИЋ 

(СТЕВАНА) МИЛОШ,  ТЕШАНКИЋ (ТИХОМИР) 

МИЛИЦА, ТЕШАНКИЋ () ИЛОНА,  СТЕКИЋ () 

АНГЕЛИНА 342 

1982 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ЈАНИЦКИ (ЂУРА) ЛИДИЈА, ПОПОВИЋ (ЂУРА) 

НАДА 333 
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1983 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ЈАНИЦКИ (ЂУРА) ЛИДИЈА, ПОПОВИЋ (ЂУРА) 

НАДА 438 

1984 СВОЈИНА ПРИВАТНА МИЛОВАНОВИЋ (САВА) ЖИВАН 274 

1985 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ВЕСКОВИЋ (ЖИВКО) МИОДРАГ,  ВЕСКОВИЋ 

(ЖИВАН) ЗЛАТА 1195 

1986/1 СВОЈИНА ПРИВАТНА ШЕЋКОВИЋ (ВЛАСТИМИР) КСЕНИЈА 339 

1986/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

ШЕЋКОВИЋ (ТОМИСЛАВ) ДРАГАН, 

ШЕЋКОВИЋ (ВЛАСТИМИР) КСЕНИЈА 404 

1987/1 

СВОЈИНА, ПРАВО 

КОРИШЋЕЊА 

ЈАВНА, 

ДРЖАВНА РС 

ГРАД  СРЕМ. МИТРОВИЦА,   ОБРОВАЦ 

(НИКОЛА) ПАВЛЕ, ЛЕДИНИЋ (ЖИВАДИН) 

ДРАГИША, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ 

СТАМБ. ЗГРАДАМА 703 

1988 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС НИНКОВИЋ (ВИНКО) РАДОВАН 519 

1989 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЦВИТАНОВИЋ (АУГУСТИН) ЛУДМИЛА,  

ВЛАШИЋ (СТЈЕПАН) ЖЕЛИМИР 563 

1990 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЦВИТАНОВИЋ (АУГУСТИН) ЛУДМИЛА,  

ВЛАШИЋ (СТЈЕПАН) ЖЕЛИМИР 300 

1991 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

РИСТОВИЋ () БРАНКО, ВАСИЛИЋ (ВЕЛЕМИР) 

СЛАВИЦА 482 

1992 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

РИСТОВИЋ () БРАНКО, ВАСИЛИЋ (ВЕЛЕМИР) 

СЛАВИЦА 366 

1993 СВОЈИНА ПРИВАТНА МАРТИНОВИЋ (ПАВЛЕ) ДРАГОРАД 371 

1994 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС МАРТИНОВИЋ (ПАВЛЕ) ДРАГОРАД 369 

1995 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ВОЈИНОВИЋ (САВА) НАДА 375 

1996 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ВОЈИНОВИЋ (САВА) НАДА 349 

1997/1 СВОЈИНА ПРИВАТНА БУЛАТ (ДУШАН) БРАНКА 774 

1997/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА "DОМIS ЕNТЕRIЈЕRI "D.О.О. 837 

1998/1 СВОЈИНА ПРИВАТНА БУЛАТ (ДУШАН) БРАНКА 306 

1998/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА "DОМIS ЕNТЕRIЈЕRI "D.О.О. 244 

1999 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЈАНОШЕВИЋ (СРЂАН) ВАСИЛИЈЕ 891 

2000 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЈАНОШЕВИЋ (СРЂАН) ВАСИЛИЈЕ 621 

2001 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БРАДИЋ (НИКОЛА) НАТАЛИЈА, 

КАЛАШНИКОВ (АЛЕКСАНДАР) ЗДЕНКА 406 

2002 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БРАДИЋ (НИКОЛА) НАТАЛИЈА, 

КАЛАШНИКОВ (АЛЕКСАНДАР) ЗДЕНКА 1051 

2003 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БЕДНАР (АДАМ) СТЕВАН, БЕДНАР (АНДРИЈА) 

КАТИЦА 478 

2004 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БЕДНАР (АДАМ) СТЕВАН, БЕДНАР (АНДРИЈА) 

КАТИЦА 1203 

2005 СВОЈИНА ПРИВАТНА ГРУЈИЋ (СТОЈАН) ЛАЗАР 380 

2006 СВОЈИНА ПРИВАТНА ГРУЈИЋ (СТОЈАН) ЛАЗАР 1298 

2007 СВОЈИНА ПРИВАТНА КОЗЛИНА (ЂОРЂЕ) НАДА 1657 

2008 СВОЈИНА ПРИВАТНА КОЗЛИНА (ЂОРЂЕ) НАДА 4430 
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2009 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЗЕЉКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂО 322 

2010/1 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЗЕЉКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂО 1424 

2010/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЗЕЉКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂО 233 

2011 СВОЈИНА ПРИВАТНА ТРНИНИЋ (ДРАГОЉУБ) БРАНИСЛАВ 329 

2012 СВОЈИНА ПРИВАТНА ТРНИНИЋ (ДРАГОЉУБ) БРАНИСЛАВ 1650 

2013 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

НАЂ (СТЈЕПАН) ТИБОР, НАЂ (СТЈЕПАН) 

КАРЛО 859 

2014 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

НАЂ (СТЈЕПАН) ТИБОР, НАЂ (СТЈЕПАН) 

КАРЛО 1598 

2015 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

СЛАТИНАЦ (ЈЕЛЕНКО) БОРИС, ШИКОРА 

(БОРИВОЈ) БИЉАНА 1352 

2016/1 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

СЛАТИНАЦ (ЈЕЛЕНКО) БОРИС, ШИКОРА 

(БОРИВОЈ) БИЉАНА 1073 

2017 СВОЈИНА ПРИВАТНА РОХАЉ (МИХАЈЛО) ПЕТАР 1215 

2018 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

МИЈАТОВИЋ (ПЕРО) СЛАВИЦА, РОХАЉ 

СЛАДОЈЕВИЋ (СТЕВАН) МАРИНА,  

РОХАЉ (СТЕВАН) МАЈА,  РОХАЉ (МИХАЈЛО) 

ПЕТАР 2897 

2019 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЈУКИЋ (ПАВЛЕ) ЗВОНИМИР,  ЈУКИЋ 

(НИКОЛА) ГОРДАНА 297 

2020 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

МАНДИЋ (НИКОЛА) РАДОСЛАВА,  

ЈОВАНОВИЋ (НИКОЛА) ЈАСНА, ЈУРИШИЋ 

(РАТКО) РАДОВАН 472 

2021/1 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ВАНЧИК (АДАМ) ПЕТАР 1300 

2021/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА ВАНЧИК (ПЕТАР) ДИМИТРИЈЕ 624 

2022/1 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ПОПОВИЋ (МИЛОШ) СЛАВИЦА 556 

2022/2 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС БОГДАНОВИЋ (МИОДРАГ) ГОРАН 547 

2023 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ЋАВАР (НИКЛА) ОЛГА, ИВЕТИЋ (СТИПО) 

ВЕСНА,  ЋАВАР (СТИПО) ЗЛАТКО 516 

2025 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ЈОЗИЋ (ЈАКОВ) АНТЕ 511 

2026 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС НИНКОВИЋ ВЕРА 246 

2027 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС НИНКОВИЋ ВЕРА 241 

2028 СВОЈИНА ПРИВАТНА СТРАТИЈЕВ (МАРКО) НАДА 596 

2030 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

КОВАЧИЋ (СРЂАН) БИЉАНА, КОВАЧИЋ 

(СРЂАН) ВЕНИЈАМИН 168 

2031 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

КОВАЧИЋ (СРЂАН) БИЉАНА, КОВАЧИЋ 

(СРЂАН) ВЕНИЈАМИН 277 

2032 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ПОПОВЧАК (ДРАШКО) СЛАВИЦА, ПОПОВЧАК 

(СЛОБОДАН) НЕБОЈША 378 

2033 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

КОМЛЕНАЦ (НИКОЛА) НАДА, КОМЛЕНАЦ 

(НИКОЛА) ВЛАЈКО 356 

2034 СВОЈИНА ДРЖАВНА РС РЕПУБЛИКА СРБИЈА 294 

2035 СВОЈИНА ДРЖАВНА РС РЕПУБЛИКА СРБИЈА 196 

2036 СВОЈИНА ПРИВАТНА БЕОЧАНИН (ЖИВКО) ЖИВКА, ЈОВИЧИЋ 

(НЕМАЊА) МАРИЈА, ТОМИЋ (НЕМАЊА) 
304 
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СЛАЂАНА 

2037 СВОЈИНА ПРИВАТНА ДРОТАРЕВИЋ (ДУШАН) МИЛЕНКО 963 

2038 СВОЈИНА ПРИВАТНА ДРОТАРЕВИЋ (ДУШАН) МИЛЕНКО 720 

2039 СВОЈИНА ПРИВАТНА АНИЧИЋ (ПЕТАР) НИКОЛА 286 

2040 СВОЈИНА ПРИВАТНА АНИЧИЋ (ПЕТАР) НИКОЛА 732 

2041 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС КЛАВЖАР (ВЛАДИСЛАВ) ЈАКОБ 904 

2042 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС КЛАВЖАР (ВЛАДИСЛАВ) ЈАКОБ 773 

2043 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЋЕТКОВИЋ (ЉУБА) ТИХОМИР 338 

2044 СВОЈИНА ПРИВАТНА ЋЕТКОВИЋ (ЉУБА) ТИХОМИР 650 

2045 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ПОДОРЕШКИ (ИВАН) ЉИЉАНА 690 

2046 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС МОЛНАР (БОЖИДАР) ЈЕЛЕНА 331 

2047 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ПЕТРИЋ (СЛАВКО) ЖИВАН, КОВАЧИЋ () 

ЂОРЂЕ,  РАЈИЋ (ЂУРА) МИЛИЦА 157 

2048 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

ПЕТРИЋ (СЛАВКО) ЖИВАН, КОВАЧИЋ () 

ЂОРЂЕ,  РАЈИЋ (ЂУРА) МИЛИЦА 204 

2049 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ПЕЛИКАНТ (ДУШКО) СЛОБОДАН 217 

2050 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС ПЕЛИКАНТ (ДУШКО) СЛОБОДАН 233 

2051 СВОЈИНА ПРИВАТНА 

КАРАСТАНКОВИЋ (ЈОВАН) ЈЕЛЕНА,  

КАРАСТАНКОВИЋ (ПРЕМИСЛАВ) РАЈКО 388 

2052/1 ПРАВО КОРИШЋЕЊА ДРЖАВНА РС 

БАШИЋ (МИТАР) РАДОВАН,  СТОЈШИЋ 

(СТЕВА) ЈЕЛКА, СТОЈШИЋ (СТЕВА) ДРАГОЉУБ 239 

2052/2 СВОЈИНА ПРИВАТНА МАГЛИЋ (МАРКО) БРАНИМИР 49 

2053 СВОЈИНА ПРИВАТНА МАГЛИЋ (МАРКО) БРАНИМИР 200 

2054 СВОЈИНА ЈАВНА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА    /Улица Васе 

Пелагића/ 5574 

5969 СВОЈИНА ЈАВНА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА    /Улица 

Арсенија Чарнојевића/ 12706 

У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе 

бројеви катастарских парцела са КТП-а датих у документационој основи. 

     

1.2. Концепција уређења и подела простора на функционалне целине и 

блокове 

 

1.2.1. Концепција уређења 

 

Основни  програмски елементи 

Простор у обухвату плана је површине 11,98 ha и подразумева урбане просторе 

породичног становања уз  градске улице које уоквирују предметни просторни 

блок и неизграђену унутарблоковску површину са претежно пољопривредном 

наменом.  

У периоду од 2000. до 2015. године дошло је до интензивне градње у суседним 

урбанистичким блоковима ( насеље Матије Хуђи и Спортки центар).  То је 

иницирало урбану реконструкцију простора у јужном и западном делу блока 
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оријентисаном према ужем центру Сремске Митровице. Изграђено је неколико 

стамбено-пословних објекта спратности П+1 до П+1+Пк. У зони урбане обнове 

градња нових стамбених објеката је дефинисана на основу информација, 

одредница и услова  из важећег ПГР-а Града из 2009. Имајући у виду величину и 

капацитет постојећих парцела створила се потреба за повећањем габатита ново 

планираних објеката и за изградњом у унутрашњости блока. Код дефинисања 

услова за изградњу нових објекта редовно се јављају  проблеми због недостатка 

целовитог урбаног решења и конкретног грађевинског правилника.  

Тема 1: Формирање компактних блокова 

Планом детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића, и Петра Прерадовића, планира се 

трансформација парцела са породичним, стамбеним односно стамбено-пословним 

приземним објектима уз улице Арсенија Чарнојевића и Ратарске у компактне 

блокове за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката на парцелама, 

породичног и вишепородичног становања са дефинисањем урбаног типа градње 

(претежно у непрекинутом и прекинутом низу), максималне спратности  П+2+Пк  

( са акцентом на углу улица Ратарска и Васе Пелагића у зони кружне рскрснице 

„Орао“), уз детаљно дефинисање урбанистичких параметара, начина и обавеза 

паркирања на сопственој парцели и детаљног грађевинског правилника.  

Тема 2: Нови објекти у блоку отвореног типа  

Урбаним планирањем у овом ПДР-у прочишћава се постојећи зонинг и јасно 

дефинише јединствени комплекс јавних објеката и простора у јавној  намени.  

Локације за планиране слободностојеће, вишеспратне  објекте са парцелама под 

габаритом и заједничком околном јавном површином су планиране у зони јавних 

објеката и функција уз  планирану сабирну саобраћајницу из улице Арсенија 

Чарнојевића. Разлог њиховог постављања је рационално коришћење грађевинског 

земљишта. Планирана је градња четири слободностојећа  пословна објеката:  

2. један објекат спратности  П+3,   

3. два објекта спратности П+2 на будућим парцелама приближне  

величине габарита објекта са паркирањем на јавној површини и  

4. један објекат спратности П+1 (објекат социјалне заштите, 

реализован у току 2015.-16. године). 

 

Тема 3: Нови  вишепородични, слободностојећи објекти у унутрашњости 

блока 

Блок у обухвату плана је подељен на две зоне, источну и западну,  ново-

планираном унутарблоковском саобраћајницом од улице Арсенија Чарнојевића до 

улице Васе Пелагића. Уз регуллациони појас планиране саобраћајнице планирана 

су и два парковска проширења па су регулационе линије две стране улице на 

довољно великој удаљености, а самим тим, планирана спратност објеката уз 

саобраћајницу је већа од спратности објеката у унутрашњости: 

 5 слободностојећих објеката вишепородичног становања спратности 

П+2+Пк на припадајућим парцелама према графичком прилогу (граф. 
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прилог / ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: бр.03- организација простора са неменом 

објеката) 

 4  стамбена објекта породичног или вишепородичног становања, 

спратности П+2, на улазу у блок из улице Васе Пелагића  на припадајућим 

парцелама за редовну употребу објекта. 

 

Тема 4: Доградња саобраћајног система насеља 

Концепт саобраћаја у простору обухвата плана заснива се на постојећој мрежи 

ободних саобраћајница уз планиране унутарблоковске саобраћајнице.  

У поступку израде ситуационог плана саобраћајница у унутрашњости блока и 

просторног усклађивања осталих елемената попречног профила знатан утицај 

имају просторна и урбанистичка ограничења, диспозиција планираних и 

постојећих објеката у блоку као и технички услови и стандарди везани за област 

саобраћаја. Намена ових саобраћајница је приступ моторних возила до 

планираних паркиралишта, као и приступ за противпожарна, комунална и возила 

за снабдевање.  

Планираним решењем, у оквиру расположивог простора, поред сегрегације врши 

се ново димензионисање саобраћајних површина намењених за кретање пешака, 

бициклиста и за мировање возила.  

Планирану урбану трасформацију прати и реализација сервисних саобраћајница 

према унутрашњости блока: планира се једна нова сабирна  унутарблоковска 

саобраћајница и 4 сервисне саобраћајнице у функцији нових блокова породичних 

стамбених објеката.  

Паркирање возила биће омогућено на већем броју паркинг места пројектованих 

паралелно, управно или косо у односу на осовину приступних саобраћајница. 

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина намењених за 

пешачке комуникације које су функционално дефинисане као: 

а) самосталне пешачке стазе – интегрисане су у оквиру уређених  зелених 

површина, намењене искључиво за пешачки саобраћај; 

б) пешачке стазе у оквиру регулације саобраћајница – правци ових стаза 

поклапају се са правцима саобраћајница (по правилу, ради се о обостраним 

пешачким стазама вођеним уз ивицу коловоза намењеног за кретање или 

мировање возила уз обавезну денивелацију у односу на коту коловоза); 

ц) заштитни тротоари – за све објекте у блоку, уз грађевинску линију, 

планирају се заштитни тротоари (ови тротоари имају и функцију пешачких стаза, 

а наспрам улаза у објекте интегришу се са осталим пешачким стазама); 

д) интегрисане пешачке површине – кретање пешака обавља се преко 

коловоза намењеног за кретање моторних возила, углавном у виду колско-

пешачких пролаза и на унутарблоковским паркиралиштима. 

е) јавне пролазе на осталим, нејавним површинама. 
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Бициклистички саобраћај одвијаће се преко планираних бициклистичких стаза на 

правцу север -југ, а на осталим правцима интегрисан је са осталим видовима 

саобраћаја и одвија се преко коловоза немењеног за кретање возила и пешака. 

Тема 5: Реконструкција и санација постојећег урбаног ткива 

Услед учесталости захтева за заменом или реконструкцијом постојећих, старих 

објеката породичног становања у улицама Петра Прерадовића и Васе Пелагића, 

овим планом јасно се дефинишу правила за изградњу нових објеката П+1+Пк, 

истог типа, уз могућност доградње анекса мање  спратности П или другог објекта 

уз задњу границу парцеле.  

Тема 6: Фазност реализације плана 

Посебну карактеристику овог ПДР-а представља проблематика фазне изградње и 

функционалне условљености реализације планираних елемената урбане обнове, 

имајући у виду чињеницу да је трансформација засебне – појединачне парцеле 

једнопородичног становања у парцелу са објектом на парцели са 

вишепородичним становањем дугорочан процес. Време реализације више 

објеката није могуће предвидети. Неопходно је, путем правила градње обезбедити 

коегзистенцију високих (нових) и ниских (старих) зграда у дужем временском 

периоду.  

Такође, фазност реализације елемената планираних овим ПДР-ом се огледа у 

могућности реализације планираних објеката (други објекат на парцели) и пре 

реализације јавних површина (унутрашње сервисне саобраћајнице), тиме што ће 

се, након израде предвиђених  пројеката парцелације и препарцелације, стари 

објекти уклонити, а нови поставити према урбанистичком решењу,  грађевинским 

линијама, као и правилима  ПДР-а . Ово је могуђе остварити обзиром да већина 

локација има приступ са постојећих јавних површина-улица. Од неизграђених 

делова парцела формира се површина интерних саобраћајница  у складу са 

регулационим одредницама ПДР-а. 

1.2.2. Подела простора на функционалне целине и блокове   

Подела на грађевинске целине - блокове 

 

Простор у обухвату ПДР може се просторно и наменски раздвојити на три  планираних, 

просторних зона и дванаест засебних, функционално - раздвојених  блокова    (граф. 

прилог  : ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: бр .05 -   подела на зоне и целине): 

Три просторне целине: 

 блокови за изградњу стамбених, стамбено-пословних и пословних 

објеката јавне намене, 

 унутарблоковске јавне површине и 

 ободне блоковске саобраћајне површине. 

 

 

БЛОК А  -    КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОК  
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Блок А обухвата северозападни део обухвата, уз регулациони појас улице Ратарска и 

мањи део улице Васе Пелагића.  По структури чини компактни градски блок, а садржи 

две просторне целине: 

а1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према ново-планираној стамбеној сервисној саобраћајници и 

а2- непрекинути низ објеката вишепородичног становања П+2+Пк на регулацији 

улице Ратарска. Већа спратност дозвољена је само у виду акцента П+3+Пк у зони кружне 

раскрснице „Орао“, на укрштању улица Ратарска и Васе Пелагића. Дубина планираног 

низа објеката је max 15m, а у дубини парцеле могућа је изградња анекса  дубине max 10m 

и мање спратности П+Пк, а у свему према гарфичком прилогу и правилима градње датим 

у даљем тексту. Према улици Ратарска, у приземној етажи планираних објеката обавезна 

је пословна намена простора уз поштовање свих правила за пројектовање стамбено-

пословних објеката. 

У наставку зоне а1, а према отвореном унутарблоковском простору у виду 

уређеног зеленила, планирана је изградња  непрекинутог низа стамбених објеката мање 

спратности П+1+Пк са циљем стварања компактних градских блокова и компактних 

градских фасада према отвореним градским просторима. 

 

БЛОК B  -    КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ  БЛОК 

Блок B  у средишту унутарблоковског простора између две планиране унутарблоковске 

саобраћајнице, састављен из две подцелине: 

b1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према ново-планираној стамбеној сервисној саобраћајници и 

b2- непрекинути низ објеката вишепородичног становања П+2+Пк. Пословни 

садржаји у приземној етажи нису обавезујући. Удаљеност планираних објеката од 

регулационе линије је 5m. Грађевинске линије су дефинисане у графичким прилозима 

плана као и начин постављања објеката на парцели имајући у виду специфичност 

појединих локација.  Максимална дубина непрекинутог низа објеката је 15m. 

 

БЛОК C  -    БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА 

Блок C  уз регулациони појас улице Васе Пелагића у великој мери реализованог 

породичног становања. Постојећа урбана матрица је правилно формирана и у потпуности 

дефинисана са парцелама уједначене величине. На парцелама су изграђени објекти 

породичног становања мале спратности П-П+Пк. 

Планом је дефинисана могућност изградње нових стамбених, породичних објеката 

максимално дозвољене спратности П+1+Пк на регулацији са циљем замене старих 

објеката новим или реконструкције већ постојећих стамбених објеката. Max дубина 

могуће изградње је 20m.  

Дозвољена је изградња и другог објекта на свим парцелама, уз задњу међу, према 

унутарблоковском простор max дубине 6,5m на минималној удаљености од 10m од 

унутрашње грађевинске линије главног објекта на парцели. 

Блок С сачињавају зоне : 
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с1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према Улици Васе Пелагића  и 

с2 – прекинути низ, тј двојни објекат породичног становања П+2 са припадајућим 

парцелама или након обједињавања парцела  слободностојећи стамбени објекат 

породичног или вишепородичног становања већ задате спратности. Пословање у 

приземној етажи је дозвољено али  није обавезујуће. 

БЛОК D -    БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА 

Блок D  такође уз регулациони појас улице Васе Пелагића у великој мери реализованог 

породичног становања. Парцеле су већих димензија па је остављена могућност изградње 

породичних стамбених објеката на две стране, према улици и према унутарблоковском 

простору. На парцелама су изграђени објекти породичног становања мале спратности П - 

П+Пк. 

Планом је дефинисана могућност изградње нових стамбених, породичних објеката 

максимално дозвољене спратности П+1+Пк  делом на  регулацији, на углу  улице Васе 

Пелагића и Петра Прерадовића,   а делом на удаљености од 4 m од регулационе линије 

ул. В.Пелагића са циљем замене старих објеката новим или реконструкције већ 

постојећих стамбених објеката. Новоизграђени објекат у овој зони је постављен баш на 

наведеној удаљености. Max дубина могуће изградње је 20m.  

Дозвољена је изградња и другог објекта на свим парцелама према унутарблоковском 

простор max дубине 15m на минималној удаљености од 5m од унутрашње регулационе 

линије блока.  Ради формирања правилних парцела у блоку дат је предлог парцелације  и 

у вези са планираном задњом границом парцеле и помоћни објекти који се сучељавају, тј. 

планирају  са обе стране  међусобно наслоњени   (видети граф прилоге:  ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ:  бр.3 и бр.6). 

Блок D сачињавају зоне : 

d1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према Улици Васе Пелагића  и према планираној унутарблоковској 

саобраћајници; 

d2 – отворени блок 3 слободностојећа , стамбена  објекта П+2 са припадајућим 

парцелама већ задате спратности. Пословање у приземној етажи је дозвољено али  није 

обавезујуће. Није дозвољено ограђивање парцела у овој зони осим према истоку, тј према 

објектима индивидуалног стамбеног блока. 

БЛОК Е  -    КОМБИНОВАНИ СТАМБЕНИ БЛОК 

Блок Е  у целости је планиран унутар блока на неизграђеном земљишту. Парцеле су 

већих димензија па је остављена могућност изградње породичних стамбених објеката на 

две стране,  према две новопланиране сервисне саобраћајнице у унутарблоковском 

простору. На парцелама нема изграђених објеката. 

Планом је дефинисана могућност изградње нових стамбених, породичних објеката 

максимално дозвољене спратности П+1+Пк  на удаљености од 5 m од планиране 

регулационе линије. Max дубина могуће изградње је 12 m.  

Није дозвољена изградња другог објекта на парцелама у овом блоку.  Ради формирања 

правилних парцела у блоку дат је предлог парцелације (видети граф прилоге: ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ:  бр.3 и бр.6). 
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Блок Е сачињавају зоне : 

е1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према планираним унутарблоковским саобраћајницама; 

е2 – отворени блок вишепородичног,  слободностојећег   објекта П+2+Пк на  

припадајућој парцели. Пословање у приземној етажи је дозвољено али  није обавезујуће. 

Није дозвољено ограђивање парцела у овој зони осим према истоку, тј. према објектима 

индивидуалног стамбеног блока. 

БЛОК F  -    КОМБИНОВАНИ СТАМБЕНИ БЛОК 

Блок F  у целости је планиран унутар блока на неизграђеном земљишту. Парцеле су већих 

димензија па је остављена могућност изградње породичних стамбених објеката на две 

стране,  према две новопланиране сервисне саобраћајнице у унутарблоковском простору. 

На парцелама нема изграђених објеката. 

Планом је дефинисана могућност изградње нових стамбених, породичних објеката 

максимално дозвољене спратности П+1+Пк  на удаљености од 5m од северне 

регулационе линије блока и 3m од планиране јужне регулационе линије. Max дубина 

могуће изградње је 12 m, а међусобна удаљеност две зоне изградње породичних 

стамбених објеката 16m.  

Није дозвољена изградња другог објекта на парцелама у овом блоку.  Ради формирања 

правилних парцела у блоку дат је предлог  парцелације (видети граф. прилоге бр.3 и 

бр.6). 

Блок F сачињавају зоне : 

f1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према планираним унутарблоковским саобраћајницама; 

f2 – отворени блок 2 вишепородична,  слободностојећа објекта П+2+Пк на  

припадајућим парцелама. Пословање у приземној етажи је дозвољено али  није 

обавезујуће. Није дозвољено ограђивање парцела у овој зони осим према  према 

објектима индивидуалног стамбеног блока. 

БЛОК G  -    КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОК  

Блок G обухвата југоисточни део обухвата, уз регулациони појас улице Арсенија 

Чарнојевића и мањи део улице Петра Прерадовића.  По структури чини компактни 

градски блок, а садржи две просторне целине: 

g1- зону стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према ново-планираној стамбеној сервисној саобраћајници и 

g2 – зону вишепородичног становања коју чине  

 непрекинути низ објеката вишепородичног становања П+2+Пк на 

регулацији улице Арсенија Чарнојевића, све до улице Петра Прерадовића,  

са другим објектом у дубини парцеле мале спратности П+Пк. Дубина 

планираног низа објеката је max 15m; 

 два слободностојећа објекта вишепородичног становања П+2+Пк 

(положај ова два планирана објекта дат је на графичким прилозима бр. 3 

и бр.6).  
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Према улици Арсенија Чарнојевића, у приземној етажи планираних објеката обавезна је 

пословна намена простора уз поштовање свих правила за пројектовање стамбено-

пословних објеката. Није дозвољено ограђивање парцела у овој зони осим према  према 

објектима индивидуалног стамбеног блока. 

 

БЛОК H  -    БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА 

Блок H  уз регулациони појас улице Петра Прерадовића у великој мери реализованог 

породичног становања. Постојећа урбана матрица је правилно формирана и у потпуности 

дефинисана са парцелама уједначене величине. На парцелама су изграђени објекти 

породичног становања мале спратности П - П+Пк. 

Планом је дефинисана могућност изградње нових стамбених, породичних објеката 

максимално дозвољене спратности П+1+Пк на регулацији са циљем замене старих 

објеката новим или реконструкције већ постојећих стамбених објеката. Max дубина 

могуће изградње је 15m.  

У дубини парцеле могућа је изградња анекса  дубине max 10m и мање спратности П, а у 

свему према гарфичком прилогу и правилима градње датим у даљем тексту. Према улици 

П.Прерадовића, у приземној етажи планираних објеката није обавезна  пословна намена 

простора. 

h1- зона стамбених породичних објеката П+1+Пк, слободностојећег типа  

оријентисаних према Улици Петра Прерадовића. 

 

 

БЛОК I  -    КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОК  

Блок I обухвата југозападни део обухвата, уз регулациони појас улице Ратарска и  

улице Арсенија Чарнојевића и представља најатрактивнију зону планиране изградње у 

обухвату Плана. По структури чини компактни градски блок, а садржи једну просторну 

целину: 

i2- непрекинути низ објеката вишепородичног становања П+2+Пк на регулацији 

улице Ратарска, а у улици Арсенија Чарнојевића на удаљености од 4m од постојеће 

регулационе линије која се у овом моменту задржава. Дубина планираног низа објеката је 

max 15m, осим на угаоним локацијама са мањим одступањима према графичком прилогу. 

У дубини парцела у улици Ратарска могућа је изградња анекса  дубине max 10m и мање 

спратности П+Пк, а у свему према гарфичком прилогу и правилима градње датим у 

даљем тексту. Према улицама Ратарска и Арсенија Чарнојевића, у приземним етажама 

планираних објеката обавезна је пословна намена простора уз поштовање свих правила за 

пројектовање стамбено-пословних објеката. 

У наставку зоне а1, а према отвореном унутарблоковском простору са објектима јавне 

намене планирана је изградња  непрекинутог низа стамбених објеката мање спратности 

П+1+Пк са циљем стварања компактних градских блокова и компактних градских фасада 

према отвореним градским просторима. 

БЛОК Ј  -   ОТВОРЕНИ  БЛОК  ОБЈЕКАТА СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ 
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Блок Ј  уз регулациони појас ново-планиране градске, сабирне саобраћајнице која, са 

јужне стране , из улице Арсенија Чарнојевића формира продор у унутарблоковски 

простор. Регулациони појас планиране саобраћајнице заједно са планираним садржајима 

на јавном земљишту на западној страни чине веома атрактивну пословну зону и нови 

јавни центар на нивоу блока. Блок се састоји од две целине: 

ј1- зону 3 пословна, јавна објекта од П+2 до П+3, слободностојећег типа  

оријентисаних према ново-планираној сабирној  саобраћајници. Остављена је могућност 

повезивања два објекта у јединствени комплекс пасарелом ; 

ј2- зону изграђеног објекта социјалне заштите („Сигурна кућа“) и планираним, 

уређеним, парковским  зеленилом око објекта. Објекат је изграђен у току 2015.-16. 

године, спратности П+1. 

Око објеката ове зоне планиране су значајне површине за паркирање возила. Није 

дозвољено ограђивање објеката. 

ЗОНА ОS - ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОБУХВАТУ 

Планом су обухваћене: 

- ободна улица Арсенија Чарнојевића која представља насељску 

деоницу државног пута IIА реда реда број 120; 

- улица Ратарска, сабирна градска улица; 

- улица Васе Пелагић, сабирна градска улица; 

- улица Петра Прерадовића.  

Регулациони појас улице Арсенија Чарнојевић је реконструисан са проширењем 

саобраћајнице са по две саобраћајне траке у два смера. Реконструисана је саобраћајница 

зеленило и комплетна инфраструктура укључујући расвету и саобраћајну сигнализацију.  

Регулациони појас улице Васе Пелагић је реконструисан са проширењем коловоза са две 

саобраћајне траке. Реконструисана је саобраћајница без остале саобраћајне 

инфраструктуре.  

Улице Ратарска и Петра Прерадовић су разрађене Планом детаљне регулације просторног 

блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса Шевченка, 

Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у Сремској 

Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и ПЛАНОМ 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, 

РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА, ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица бр.350-59/2013-I од 

11.07.2013.г.). 

 

ЗОНА  US - УНУТАРБЛОКОВСКЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ  

Унутарблоковска саобраћајна мрежа је у потпуности нова, а формирана је тако да је 

могуће фазно привођење намени.  

Садржи једну сабирну насељску саобраћајницу од улице Арсенија Чарнојевића па све до 

улице Васе Пелагића. Остале планиране улице су стамбене, сервисне саобраћајнице, а 

формиране као „слепе“ улице са окретницом (4 улице) и два пешачка пролаза у 

унутрашњост блока из улица Ратарска и Васе Пелагића . 
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2.  БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА   

Биланс површина према планираној намени – нумерички показатељи дати су 

следећој табели : 
 

З О Н А 
површина 

(hа) 

укупна 

површи

на (hа) 

% од 

укупн

ог 

обухва

та 

намена 

A 

a1 
породично становање 

слободностојећи објекти 
0,30 

1,25 10,43 

КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИ БЛОК  

 a2 

вишепородично 

становање- непрекинути 

низ 
0,95 

B 

b1 
породично становање 

слободностојећи објекти 
0,31 

0,65 5,42 

КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ  БЛОК 

 
b2 

вишепородично 

становање- непрекинути 

низ 
0,34 

C 
c1 породично становање 0,42 

0,49 4,09 

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ 

СТАНОВАЊА У УЛИЦИ ВАСЕ 

ПЕЛАГИЋА c2 двојни стамбени објекат  0,07 

D 

d1 породично становање  0,35 

0,50 4,17 

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ 

СТАНОВАЊА УЗ УЛИЦУ ВАСЕ 

ПЕЛАГИЋА d2 

отворени блок 

слободностојећих 

објеката- мешовита 

намена 

0,15 

Е 

е1 породично становање  0,35 

0,48 4,00 

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ 

СТАНОВАЊА УЗ УЛИЦУ ВАСЕ 

ПЕЛАГИЋА е2 

отворени блок 

вишепородичног 

становања 
0,13 

F 

f1 породично становање  0,44 

0,63 5,26 

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ 

СТАНОВАЊА УЗ УЛИЦУ ВАСЕ 

ПЕЛАГИЋА f2 

отворени блок 

вишепородичног 

становања 
0,19 
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G 

g1 породично становање 0,32 

1,36 11,35 

КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИ БЛОК У УЛИЦИ 

АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА g2 

вишепородично 

становање- непрекинути 

низ 
1,04 

H h1 породично становање 0,88 0,88 7,35 

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ 

СТАНОВАЊА У УЛИЦИ ПЕТРА 

ПРЕРАДОВИЋА 

I i2 

вишепородично 

становање- непрекинути 

низ 
0,99 0,99 8,26 

КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИ БЛОК НА УГЛУ 

УЛИЦА А.ЧАРНОЈЕВИЋА И 

РАТАРСКЕ 

J 

j1 
пословање- комплекс 

објеката 
0,42 

0,57 4,75 
ОТВОРЕНИ  БЛОК  ОБЈЕКАТА СА 

ЈАВНОМ НАМЕНОМ 

j2 
пословање- 

слободностојећи објекат 
0,15 

US 
унутарблоковска саобраћајна 

мрежа  1,68 1,68 14,02 
УНУТАРБЛОКОВСКЕ  

САОБРАЋАЈНИЦЕ 

ОS 
ободне саобраћајне јавне 

површине 
2,56 2,56 21,37 

УЛИЦА А.ЧАРНОЈЕВИЋА И 

ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 

УКУПНО 11,98 11,98 100 ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ПДР 

Табела -  Биланс  планиране  намене  површина  

 

Зоне могуће иградње објеката у границама блока 
(граф. прилог :ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- бр. 03 - организација простора са наменом  

објеката) 

На графичким прилозима организације простора нису дефинисани 

обавезни габарити планираних грађевина већ зоне у оквиру којих је могућа 

изградња одређеног типа објекта. Уједно је дефинисана и могућност 

изградње максималног габарита планираног објекта уз услов да су сви 

задати урбанистички параметри задовољени. 

У компактним блоковима задата, предња, грађевинска линија уз 

регулациони појас ободне саобраћајнице или уз унутарблоковски отворени 

простор је обавезујућа, док је задња грађевинска линија, граница до које је могућа 

градња. Дефинисана је и максимална дубина непрекинутог низа (15m), а самим 

тим и максимална ширина калканског зида. 

У отвореном блоку дефинисани су габарити ново-планираних објеката 

грађевинским линијама и оне су обавезујуће. 
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За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња 

објеката са садржајима и наменом који не производе буку и сметње за зоне у 

којима се налазе. Стамбени и стамбено-пословни објекти могу садржати и више 

функционално одвојених простора (станова и локала). Планира се пословање, 

комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбено-пословних објеката 

као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и других 

садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока. 

 

Објекти чија је изградња забрањена - врста и намена 

 

У складу са одредницама Плана генералне регулације Града Сремске 

Митровице, Лаћарака и Мачванске Митровице („Службени лист Града Сремска 

Митровица“, бр. 11/2009) и поделе на зоне према планираној намени овог ПДР-а 

забрањена је градња објеката и то: 

- У зонама са ознаком 2- вишепородичног становања у којој је планирана 

урбана трансформација са елементима центра града, изградња забрањена у 

обухвата овог плана су производни објекти,  објекти мале привреде и 

производног занатства, аутомеханичарске радионице и аутопраонице, 

бензиске станице, пословнице техничког прегледа и све остале делатности 

које за своје функционисање захевају знатно одступање од постојећег 

режима саобраћаја за предметне улице. 

Такође, иста одредница забрањене градње објеката се односи на 

вишепородично становање унутар блока отвореног типа.  

- У зонама са ознаком 1- породично становање, могуће је поред основне 

намене као додатну намену градити и објекте мале привреде и производног 

занатства уз услов да је делатност компатибилна стамбеном окружењу, 

односно да не загађује стамбену околину штетним еманацијама, 

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

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 3.1. План регулације 

План регулације површина са јавном наменом 

 

Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица 

са саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковске 

саобраћајне и зелене површине . То је простор од општег интереса намењен за 

изградњу саобраћајнице, паркинга, пешачких површина, уређене зелене 

површине, комуналне инфраструктуре и разделних зелених површина.  

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих 

парцела образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не 

подразумева формирање јединствене парцеле са јавном наменом унутар блока већ 

парцијално решавање пратећи динамику фаза реализације плана. 
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Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу 

се парцеле  и делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине 

под постојећим саобраћајним коридорима – улицама, унутарблоковска јавна 

површина и простори са осталим, нејавним наменама и планираним јавним 

функцијама као јавно грађевинско земљиште.  

 

 

Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене  

  Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана 

утврђена је у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама 

смештаја планиране саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже и линијског 

зеленила, али и у складу са наменом простора и естетским критеријумима који се 

постављају за овај простор. Регулациона линија улица утврђује линију 

разграничења јавних и осталих површина и представља границу грађевинских 

парцела намењених за јавне површине.  

Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће, у складу са 

прописима и норамтивима, за сваки вид инфраструктурне мреже, несметану 

изградњу: 

     - планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, а 

у  складу са наменом простора;  

     - неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког 

саобраћаја; 

     -дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као 

и простора за изградњу инфраструктурних објеката; 

     -уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група 

зеленила и партерног зеленила, а у циљу стварања посебних микроклиматских 

услова, заштите непо-средног стамбеног окружења и стварања естетског угођаја 

простора. 

Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за 

уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује 

општи интерес, у складу са посебним законом. 

Површине јавне намене: 

Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе 

линије коридора дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у 

квалитативном и квантитативном смислу.  

3.2. Одређивање површина у јавној намени са билансом 

  

Биланс површина према плану регулације и парцелације 
Укупна површина  обухвату ПДР је   11,98hа.  

Постојеће земљиште у јавној намени чине : 

 коридори ободних улица  2,56 hа,  
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 унутарблоковска  површина 0,34 hа , 

укупно 2,90 hа, што је приближно 24,20% земљишта у обухвату Плана. 

Овим планом простор за јавно грађевинско земљиште се проширује: 

 коридори ободних улица за 2,56 hа,  

 уређена унутарблоковска површина за 1,68 hа , 

 објекти и припадајуће површине са јавном наменом унутар блока 

0,57 hа, 

заузимају укупну површину од 4,81 hа што је приближно 40,15% земљишта у 

обухвату Плана. 

грађевинско земљиште 
површина 

(hа) 

површина 

(%) 

постојеће ЈГЗ 2,90 24,20 

постојеће + планирано ЈГЗ 4,81 40,15 

остало ЈГЗ 7,15 66,82 

укупно у обухвату Плана 11,98 100 

Табела   -  Биланс  површина према подели на јавне и остале намене земљишта  

3.2.1. Попис парцела у јавној намени  

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата: 

Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом: 

Катастарска парцела бр. 1975/1, 1975/2, 1975/3, 1975/4, 1975/5, 1975/6, 1975/7, 

1979, 2054, 5969. 

Парцеле и делове парцела за планирано јавно грађевинско земљиште: 

Катастарска парцела бр.1973, део 1971, део 1977, 1998/2,  1998/1, део 1997/2, део 

1999, 2000, део 2002, део 2004, део 2006, део 2008, део 2010/1, део 2012, део 2014, 

део 2016/2, део 2018, део 2024, део 2022/2, део 2022/1, део 2021/2, део 2021/1, Део 

1968, део 1966/2, део 1966/1, део 1964, део 1962, део 1960, део 1958, део 1956, део 

2038, део 2040, део 2042, део 2044, 2034, 2035, 2036. 

Опис локација за јавне објекте 

Комплекс јавних објекатапланиран је уз регулациони појас ново-планиране 

градске, сабирне саобраћајнице која , са јужне стране , из улице Арсенија 

Чарнојевића формира продор у унутарблоковски простор и пресеца целокупну, 

обухваћену површину на источни и западни део. Регулациони појас планиране 

саобраћајнице заједно са планираним садржајима на јавном земљишту на западној 

страни чине веома атрактивну пословну зону и нови јавни центар на нивоу блока. 

Блок се састоји од две целине: 
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Зону 3 пословна, јавна објекта од П+2 до П+3, слободностојећег типа  

оријентисаних према ново-планираној сабирној  саобраћајници. Остављена је 

могућност повезивања два објекта у јединствени комплекс пасарелом . Изградња 

ових објеката, у смислу дефинисања габарита подлеже истим правилима за 

изградњу као и стамбени и стамбено-пословни објекти у отвореном блоку. 

Парцеле за изградњу формирају се под планираним габаритом, а околна 

површина је заједничка за све јавне објекте у блоку.  

Зону изграђеног објекта социјалне заштите („Сигурна кућа“) и планираним, 

уређеним, парковским  зеленилом око објекта. Објекат је изграђен у току 2015.-

16. године, спратности П+1.Око објеката ове зоне планиране су значајне 

површине за паркирање возила. Није дозвољено ограђивање објеката. 

 

локација 
Јужна зона обухвата плана, улица Арсенија Чарнојевића, 

западни и средишни део  зоне 

димензије 

комплекса 
Основа комплекса  (максималне димензије) 50 x 100 m  

Укупна површина комплекса 5000 m² 

намена Јавна намена  

тип блока Отворени комплекс, сложене структуре 

тип  објеката у 

блоку Слободностојећи објекти са јавном садржином; 

урбанистички 

параметри блока 

Максималан индекс изграђености парцеле под габаритом је до 2. 

Максималан индекс изграђености на нивоу блока је до 1. 

Регулациона и грађевинске  линије су дефинисана планом 

спратност 
Максимални број етажа:  једна подземна етажа + 

 један објекат  П+3 (према граф. прилогу); 

 два објекта уз планирану сабирну саобраћајницу П+2 
висина коте 

приземља 
Максимално 1,2 m од коте тротоара. 

висина кровног 

венца 

спратност објекта 
максимална висина кровног 

венца 

П+1 7 m 

П+2 10 m 

П+2+Пк 12 m 

П+3 13 m 

архитектонско 

обликовање и 

материјализација 

обрада 

фасаде 

фасада објекта је урађена прсканом, тонираном 

фасадном бојом. 

кров 

Кров је косог облика покривен профилисаним лимом 

у благом нагибу или опекарским елементима са 

нагибом до 35º 
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паркирање возила 
Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван 

граница комплекса, а у границама плана.   

посебна правила 

Неопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у 

складу са планским решењем хоризонталне регулације и 

парцелације.   

 

 

 

 

 

4.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ   

  

4.1. Правила парцелације и препарцелације  површина са јавном наменом 

За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно 

је прибављање земљишта према плану . 

Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних 

површина. То подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не 

јединствене парцеле за унутарблоковску јавну површину, према фазама 

реализације и исказаним потребама града. 

У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се 

саобраћајнице и тротоари, у ширини како је то приказано у плану.Овим планом су 

одређене регулације за јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина 

и елементи нивелационог плана (коте на раскрсницама). 

За све остале планиране зоне и мање урбанистичке целине са 

објектима вишепородичног становања (стамбене и стамбено-пословне), 

односно нове делове саобраћајног система није неопходна израда 

урбанистичких пројеката, обзиром да ће кроз Правила уређења и Правила 

грађења овог ПДР-а планирани објекти и простори бити дефинисани као 

урбанистичко-архитектонско-грађевинске целине са детаљно наведеним 

свим релевантним параметрима за објекате на парцели и однос са 

непосредним окружењем са решењем контакта са саобраћајним системом и 

јавним површинама, начином паркирања, као и прикључцима на 

инфраструктурне системе. 

5.  ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

  

5.1. Саобраћајна инфраструктура  
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Општа правила 

Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици уз формирање 

нових унутарблоковских саобраћајница. Предвиђена је изградња саобраћајних 

површина у целој ширине планиране регулације, са циљем формирања 

геометријских профила који испуњавају савремене стандарде и прописе везане за 

саобраћајну инфраструктуру. Планиране регулационе – грађевинске линије, 

елементи нивелационог и ситуационог плана и попречни профили регулације 

саобраћајница приказани су на графичком прилогу (граф. прилог: ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ бр. 07 – саобраћајнице са уређењем слободних површина. 

Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине: 

а. Ободне саобраћајнице 

б. Унутарблоковске саобраћајнице. 

а. Ободне саобраћајнице представљају део примарне градске путне мреже 

и саобраћајни прстен на границама предметног плана. Траса ових саобраћајница 

се поклапа са улицама Ратарска, Арсенија Чарнојевић, Петра Прерадовић и Васе 

Пелагић. Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и 

истовремено се путем њих врши повезивање унутарблоковских саобраћајница са 

градском мрежом путева.  

б. Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице које представљају 

део секундарне путне мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје 

намењене искључиво стамбеном, снабдевачком и услужном саобраћају. 

Планиране интервенције на саобраћајним површинама: 

 Планира се изградња нових унутарблоковских саобраћајних површина 

дефинисаних теменим тачкама од темена Т0 до темена Т20. Поред 

дефинисаних пешачких, остале саобраћајнице имају ранг приступних 

улица и на тај начин се допуњују саобраћајне везе у постојоћој мрежи 

саобраћајница, повећава се саобраћајни капацитет мреже и омогућује 

приступ новопланираним садржајима. 

 У улици Васе Пелагић планира се  реконструкција саобраћајних површина 

у смислу усклађивања са савременим захтевима и стандардима, што 

подразумева да се примењују сегрегатне саобраћајне површине намењене 

за кретање моторних возила, немоторизовани саобраћај ( бициклистички и 

пешачки) и стационарни саобраћај.  

 У улици Арсенија Чарнојевић задржава се постојеће стање саобраћајних 

површина, изузев у делу где се формира четворокрака раскрсница. 

 Улице Ратарска и Петра Прерадовић су разрађене поменутим плановима 

детаљне регулације.  

 

 

Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина 

Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и 

планираних објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно 

повезивање унутрашњих садржаја у блоку са улицама примарне саобраћајне 

мреже (Арсенија Чарнојевић и Васе Пелагић). Димензионисање саобраћајних 

површина зависи од саобраћајног значаја и ранга поједине улице. 
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Улица Арсенија Чарнојевић- државни пут IIА реда број 120 

 

               Планом је предвиђено формирање четворокраке семафоризоване, уместо 

постојеће несемафоризоване трокраке раскрснице, на стационажи км 42+834. 

Пошто је на целом правцу  државног пута IIА реда број 120 кроз насељено место 

Сремска Митровица, примењен принцип тзв. „зелени талас“, пројектним решењем 

ће се и новоформирана раскрсница ускладити са наведеним регулисаним 

системом. 

Планским решењем, на нофоформираној раскрсници, на правцу државног пута 

IIА реда број 120, предвиђене су додатне саобраћајне траке за лева скретања. 

Пројектним елементима усклађено је планско и постојеће стање са раскрсницом 

државног пута и улице Ратарска, а на раскрсници државног пута и улице Петра 

Прерадовић остаје постојеће стање.  

Планом је предвиђено једно аутобуско стајалиште (локација се поклапа са 

постојећим стањем), како је приказано на графичком прилогу. 

Пешачки саобраћај се одвија по постојећим пешачким стазама уз регулациону 

линију-задржава се постојеће стање. 

Бициклистички саобраћај се одвија по коловозу за кретање моторних возила. 

Израдом будуће планске документације биће примењен услов ЈП Путеви Србије:  

 „Стечена обавеза је усмерити израду планске документације детаљне 

урбанистичке разраде за деоницу предметног државног пута у оквиру 

грађевинског подручја насеља Сремска Митровица у циљу побољшања попречног 

профила ДП, увођења континуалног разделног острва, планирања пешачких и 

бициклистичких стаза и сл.“ 

 

Извод из Плана генералне регулације града Сремска Митровица, Лаћарка и 

Мачванске Митровице, („Службени лист Града сремска Митровица“, број 

11/2009) – Одредбе које се односе на саобраћајне прикључке, ширину заштитног 

појаса и грађевинске линије за деонице државних путева кроз насеља:  

„Ширина заштитног појаса једнака је ширини појаса регулације јавног пута. 

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију 

саобраћајница. 

Саобраћајно прикључење општинских путева и улица на коловоз државних 

путева унутар насељених места врши се путем прикључних саобраћајница и 

саобраћајних прикључака са минималним ширинама саобраћајних трака од 2,75 

м.“ 

 

Грађевинска линија планираних објеката је померена за 4 метра у односу на 

регулациону линију пута. 
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Извод из услова ЈП „Путеви Србије“ 

 

Геометрију раскрснице, полупречнике закривљења у складу са меродавним 

возилом, дужина траке за лево скретање, хоризонтална и вертикална 

сигнализација на предметном путу и прикључним саобраћајницама у широј зони 

прикључења комплекса, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за 

пројектовање у складу са важећом законском регулативом. 

Аутобуска стајалишта, планирати према захтевима будућих корисника простора у 

складу са саобраћајно-безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, 

ван коловоза јавног пута,  смакнута, у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним 

путевима. Положај и димензионисање аутобуских стајалишта предвидети у 

складу са рачунском брзином на деоници и важећим прописима, након обављене 

сарадње са надлежном Дирекцијом за јавни превоз. 

Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети 

са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута. 

Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл.гласник 

РС”,бр.50/2011), Поглавље 3., Одељак 3.5.7.Бициклистички и пешачки саобраћај. 

Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој 10,00м поред 

предметног државног пута, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса 

(регулационе линије,односно путне парцеле ) предметног државног пута, односно 

у складу са важећим планским документом вишег реда. 

Решити прихватање и одводњавање површинских вода са простора који је 

третиран предметним Планом и ускладити са системом одводњавања предметног 

државног пута. 

Према члану 31.Закона о јавним путевима, ограде и дрвеће поред јавних путева 

подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас 

(парцелу пута) државног пута потребно је да се обратите управљачу државног 

пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације 

изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом.“ 

 

Коловоз за кретање возила 

Сабирна саобраћајница - улица Васе Пелагић 

 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m; примењује се ВР 

≤ 50 km/час.  
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 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско 

оптерећење од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 

 Приликом реконструкције коловоза предвидети гравитационо 

одводњавање са једностраним или двостраним попречним нагибом до 

сливника затворене атмосферске канализације. 

 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 
 

Приступне (унутарблоковске) улице 

 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се 

ВР ≤ 40 km/час.  

 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско 

оптерећење од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 

 Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним 

нагибом до сливника затворене атмосферске канализације.  

 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 

 

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

Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и 

графичким прилозима: графички прилог ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 07 - 

саобраћајнице са уређењем слободних површина,Геометријски попречни профили; 

Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и П.3. и 

Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2. 

За отворена паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле 

П.1. које се односе на краткотрајно паркирање. 

Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу 

саобраћајница, ивично или сепарисано. 

Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен 

за истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице. 

Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у 

изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији 

контролисаног одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење 

коловоза за мировање превиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим 

максимално +4cm у односу на коту коловоза намењеног за кретање возила. 

Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама 

или са зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за 

максимално +10cm у односу на коту коловозног застора паркинга, а за подужно 

паркирање за максимално +12cm у односу на коту коловозног застора паркинга. 

Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. 

При реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, 

планираним и постојећим колским приступима до парцеле/објекта, као и са 

диспозицијом планиране и постојеће инфраструктуре.  
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Бициклистичке стазе 

 Проритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са 

граничним условом да им се саобраћајни профили додирују.  

 Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног 

за кретање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити 

мања од 0,50m. Слободни профили коловоза намењеног за кретање возила 

и бициклистичке стазе могу улазити један у други али је тада обавезна 

примена издигнутих ивичњака за оивичење коловоза.  

 Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног 

за мировање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може 

бити мања од 0,75 m. 

  Минимална ширина бициклистичких стаза за једносмерни саобраћај је 1,5 

m за слободни профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил. 
 

 

Пешачке саобраћајне површине - ( важи за све улице) 

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације 

саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким 

стазама вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање пешачких стаза 

приказано је на Графичком прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 07 - саобраћајнице 

са уређењем слободних површина. 

 Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум 

1,6m за саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни 

профил. 

 Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5 m за 

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

m за слободни профил(изузетно 1,2 m за једносмерни саобраћај),. 

 Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% 

усмереним ка осовини саобраћајнице. 

 Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима: 

а) максимално +12cm - на месту контакта са  коловозом намењеном за 

кретање возила на месту контакта са подужним паркингом 

б) максимално +10cm - на месту контакта са управним и косим 

паркинзима. 

 При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о 

техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, број 19/2012).  
 

Нивелациони план јавних површина 

На графичком прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 07 - саобраћајнице са уређењем 

слободних површина приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. 

Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће 

утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке документације. 

Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене 

атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе 

линије ка саобраћајници. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће 
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коте терена,  колских прилаза, пешачких стаза на регулационим линијама и 

заштитних тротоара око објеката. Максимални попречни нагиби на пешачким 

стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које 

испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничко-

технолошких ограничења.  

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким 

стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, број 46/2013).  

  

5.2. Водоводона и канализациона инфраструктура   
  

Снабдевање водом 

На подручју обухвата плана у ободним улицама изграђена је  водоводна мрежа за 

снабдевање потрошача питком водом. .  

Дуж свих планираних собраћајница предвидети дистрибутивну водоводну мрежу. 

Уличну мрежу водовода предвидети у зеленим површинама  поред  саобраћајница 

и тротоара,  на  довољном  растојању  од  осталих  инсталација  распоређених  у 

простору, а према  плану. Карактеристике  објеката  водоводне  мреже  

дефинисати  кроз  израду  техничке  документације. Израду  пројектне  

документације,  изградњу  водоводне  мреже,  начин  и  место  прикључења 

објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према  условима 

надлежног  јавног и комуналног предузећа.  

Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације 

обавезно градити пре изградње саобраћајне мреже. 

Одвођење  вода 

Фекална канализација: 

На подручју  предметног  плана  изграђена је  примарна фекална канализациона  

мрежа по ободним.  

Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе линије у 

уличном фронту, по могућности у зелени појас, или алтернативно, средином 

саобраћајне траке, како је и приказано на графичком прилогу (трасу полагати са 

једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног фронта). Трасе 

ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да 

задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је 1,0m, изузетак се 

врши у зонама где није могуће испуњење услова али тако да не сме угрожавати 

стабилност осталих  инсталација.  

Атмосферска канализација: 

На  подручју  предметног  плана у ободним улицама изграђена је  атмосферска 

канализација. ПДР-ом се планира реализација система евакуације атмосферских 

вода унутар блока у складу са фазном реализацијом јавних простора. планира се 

одводњавање свих слободних површина и улица у обухвату плана, водећи рачуна 

о квалитету вода које се прихватају атмосферски канализациони систем.  
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Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације 

обавезно градити пре изградње саобраћајне мреже. 

Услови покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду   и 

шумарство: 

 Предвидети потпуну заштиту земљишта и површинских и подземних вода 

од загађивања. 

 Планирати уређење парцела и њихово коришћење на начин који не ремети 

водни режим, функционисање и одржавање водних објеката. Обезбедити 

слободан протицајни профил канала, стабилност дна и косина канала и 

несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних 

објеката. 

 Забрањено је у површинске и подземне воде испуштање било каквих вода, 

осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, чији 

квалитет обезбеђује одржавање II класе воде у реципијенту, према Уредби о 

категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода („Службени 

гласник СРС“, број 5/68).Квалитет ефлуента мора одговарати 

критеријумима постављеним Правилником о опасним материјама у водама 

(„Службени гласник СФРЈ“, број 31/82) и Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, број 67/11 и 48/12). 

 Планом предвидети сепаратни тип интерне канализационе мреже, посебно 

за сакупљање условно чистих атмосферских вода, посебно зауљених 

атмосферских вода, посебно санитарно-фекалних и посебно технолошких 

отпадних вода. 

 Условно чисте атмосферске воде са крова, настрешнице  и других чистих 

површина, чији квалитет одговара II класи воде (Уредба о класификацији 

вода), могу се, без пречишћавања, испуштати у атмосферску канализацију, 

канал, на зелене површине и сл., односно према условима надлежног 

јавног комуналног предузећа. 

 Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина ( манипулативне 

површине,паркинг и сл.), могу се испуштати у реципијент само након 

третмана на уређају за издвајање масти, минералних и других уља и 

брзоталоживих честица (сепаратор-таложник). Квалитет ефлуента наведен 

је тачком 6.диспозитива. 

 Санитарно-фекалне и технолошке воде се могу испуштати у јавну 

канализацију или водонепропусне септичке јаме без упојног бунара које ће 

по потреби празнити надлежно јавно комунално предузеће до изградње 

јавне канализације насеља,а све према условима надлежног јавног 

комуналног предузећа. 

 Пројектом дати решење за чишћење уређаја за издвајање масти, 

минералних и других уља и брзоталоживих честица (сепаратор-таложник) 

и за манипулацију са издвојеним материјама (уље, седимент), на начин 

којим ће се у потпуности обезбедити заштита земљишта, површинских и 

подземних вода од загађивања, у складу са прописима. 

 

5.3. Електроенергетска мрежа и постројења    

По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел.мрежа(углавном 

надземна) са које се напајају постојећи објекти у улицама Ратарска, Васе 
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Пелагића, Петра Прерадовића и Арсенија Чарнојевића. Такође у овим улицама 

постоји и изграђена јавна расвета. 

Да би се обезбедили услови за прикључење будућих објеката у оквиру планираног 

стамбеног блока потребно је изградити следеће ЕЕО: 

 МБТС 20/0.4кVA за коју је потребно предвидети и обезбедити локацију на 

погодном месту унутар блока (у прилогу је дата орјентациона локација ТС) 

 Кабловски вод 20кV (двоструки) од постојећег кабловског вода 20 кV у 

улици Арсенија Чарнојевића о будуће МБТС. 

 Нисконапонску ел.мрежу 0,4кV у зависности од потреба за прикључење 

будућих објеката унутар блока. 

 Јавну расвету у складу са потребама будућег стамбеног блока. 

Планирана канделаберска јавна расвета  на челичном цевастим стубовима 

висине 5m напајаће се из планираних ТС из ког ће бити могуће и њено паљење 

односно гашење. Паљење и гашење јавне расвете предвидети ручно и аутоматски 

(помоћу фото ћелије). 

Изградња планиране електоромреже пратиће динамику изградње планираних 

садржаја. 

5.4. Топловодни   систем  

За објекте чија се  изградња планира унутар обухвата плана постоји могућност 

прикључења на топлификациони систем прикључењем на магистрални топловод у 

улици Арсеније Чарнојевић на пречнику ДН400. 

5.5. Гасоводни   систем  

У обухвату ПДР-а - у ободним улицама, изграђена је полиетиленска 

дистрибутивна гасна мрежа. Унутар обухвата плана предвиђени су коридори за 

комуналну инфраструктуру у оквиру којих је и трасиран будући гасовод.   

5.6. Обновљиви извори енергије 

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење 

природних ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори 

енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, 

хидропотенцијал текућих и стајаћих вода и други.  

Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена 

подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора 

или соларних котлова) или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). 

Пасивна примена соларне енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне 

топлотне енергије одговарајућим техничким решењима омотача зграде 

(осмишљени распоред просторија и застакљених површина, примена 

одговарајућих материјала итд.)  

Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово 

коришћење. Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може 

се користити на мањим индивидуалним објектима, као на већим (јавним) 

објектима.  

Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским 

системима грејања  или као допуна класичним системима грејања.    
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5.7. ТТ мрежа - постојећа  и планирана  

Мрежа  фиксне  телефоније 

У обухвату ПДР планиранa je сукцесивна доградња телекомуникационе мреже  са 

подземним кабловским водовима. Наведено решење је најекономичније због 

временске неусклађености градње појединих објеката, а самим тим и њиховим 

прикључењем на ТТ мрежу. Унутар обухвата плана предвиђени су коридори за 

комуналну инфраструктуру у оквиру којих су трасирани будући тт каблови   

Систем  мобилне  телефоније 

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

мобилну телефонију. 

5.8.  Комунална  инфраструктура 

Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима 

надлежног комуналног предузећа ЈКП "Комуналије", Сремска Митровица (број 

услова 3668-13/11, од 05. 11. 2013.).  

Према наведеним условима за прикупљање и одношење комуналног отпада 

потребно је испунити следеће услове: 

 уређење простора за одлагање комуналног отпада, прилагођених 

контејнерима запремине 1,1м3. Предвиђена места морају бити у нивоу 

коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости 

контејнера и лакше манипулације истим; 

 за новоизграђене објекте за вишепородично становање, на петнаест 

стамбених јединица неопходан је 1 контејнер запремине 1,1м3 , простор за 

контејнере; 

 саобраћајнице за прилаз контејнерском месту или канти за смеће, требало 

би да имају минималну ширину 3,6м , висину пролаза 4,0м и носивост 

коловоза већу од максималне носивости специјалних возила-смећара, чија 

је просечна бруто тежина 18 тона. 

Простор за постављање посуда и контејнера за прикупљање отпада 

инвеститори морају  предвидети на сопственим парцелама.   

5.9.  Зелене површине-  озелењавање 

Општа правила - У склопу уређења јавних површина - улица , унутар обухваћеног 

простора планиране су јавне зелене површине у категорији УЛИЧНОГ 

ЗЕЛЕНИЛА. Улично зеленило је планирано у виду дрвореда формираних у појасу 

слободних зелених површина у коридору планираних улица.  

Принципи озелењавања улица 

Дрвореди – улично зеленило                                                                                               

Улично зеленило, линијско зеленило, дрвореди дуж саобраћајница, које уоквирују 

предметни блок су различите старости и различитог типа. Дрвореди су 

заступљени у  улицама Ратарској, А.Чарнојевића, Петра Прерадовића и 

В.Пелагића.  

Дуж улица формирати дрвореде као изолацију пешачких токова  и ободних зграда 

од колског саобраћаја, стварање повољних санитарно-хигијенских и 
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микроклиматских услова за становнике, а такође и естетских квалитета градског 

пејзажа. Са обе стране уличних токова формирати једноредне хомогене дрвореде . 

Тамо где простор дозвољава формитари дрвореде са травним баштицама и другим 

биљним елементима, а према садржају њихових попречних профила. Величина 

крошње и висина садница дрвећа одредиће се према ширини улице. 

Постојеће дрвeће треба задржати уз постепену замену престарелих и сувих 

стабала. 

При избору врста предност је дата аутохтоним врстама. У вези са климатским 

условима као и типом земљишта планиране су врсте које су се  до сада показале 

најпогодније и најотпорније. Дрворедне врсте морају бити отпорне на издувне 

гасове из саобраћаја, па се препоручује садња врста које су отпорне на болести, 

сушу и издувне гасове (Acer platanoides “Globosum”, Fraxinus excelsior „Globosa“,  

Fraxinus excelsior, Acer campestre, Celtis australis, Liriodendron tulipifera, 

Liquidambar styraciflua, Robinia pseudoacacia "umbraculifera”, Ulmus montana, Tilia 

sp. и сл.). У улицама Ратарској и В.Пелагића обновити засад дрвећа са обе стране 

улице, врстом која нема агресиван коренов систем ни крошњу која улази у 

инсталације. У узаним уличним профилима са пуно инсталација применити садњу 

у цеви са кугластим формама или средњим лишћарима. У улици П.Прерадовића је 

дрворед обновљен. 

У улици А .Чарнојевића , на северној страни ,  нема могућности за садњу 

дрвореда али зато може да се засади  шибље.   

Принципи  озелењавања  стамбеног  блока 

 

Планирати садни материјал који је отпоран на негативне услове животне средине 

и оне које не изазивају повишене алергијске реакције код становништва, а ствара 

повољне здравствено - хигијенске услове, утиче на побољшање топлотног 

режима, пречишћавање ваздуха, повећање релативне влажности као и  укупно 

побољшање микроклиматских услова . 

Акценат  бацити на листопадну вегетацију користећи врсте отпорне на загађење 

ваздуха и градске услове .Значајно место треба да заузима листопадно, зимзелено 

и четинарско шибље, распоређено групимично , као прелаз између травних 

површина и спрата дрвећа. 

Простори централних функција , и њихови садржаји треба да имају посебно 

хортикултурно уређење, које треба да се базира на поставци, искључиво 

декоративне, високе и ниске вегетације.   

На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом 

на сваком другом паркинг месту. 

Осим озелењавања, потребно је увођење урбаног мобилијара и елемената 

партерне архитектуре као што су клупе за седење (на дечијем игрслишу), корпе за 

отпатке и сл . 

Зеленило у зони становања треба да чини декоративна вегетација . 
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Избор биљних врста је у директној вези са условима средине. За озелењавање 

слободног простора користе се врсте биљака које имају декоративни карактер, 

тако да током читаве године чине простор интересантним за пролазнике и 

становнике овог дела града. Међу најинтересантније врсте за ову категорију 

зелених површина спадају : Аcer platanoides Royal Red - црвенолисни јавор, Tilia 

sp. - липа, Picea omorica - Панчићева оморика, Betula alba - бреза, Pinus nigra - 

црни бор, Chamaecyparis sp. - разни пачемпреси, Picea pungens glauca - сребрна 

смрча и сл. 

Листопадно дрвеће које је погодно за озелењавање паркинга за овакве просторе је:  

Acer platanoides globosa, кугласти јавор, Fraxinus excelsior Globosa, кугласти јасен, 

Tilia sp., липа, Celtis australis, целтис и др . 

Проценат озелењавања отвореног блока треба да буде мин. 30% од укупне 

слободне површине. 

Минималан проценат озелењавања парцеле за изградњу је  15% од укупне 

површине парцеле.  

       

5.10.  Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за 

издавање локацијске и грађевинске дозволе 

 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање 

локацијске и грађевинске дозволе : 

 Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 

подразумевају доказе о могућем обезбеђењу капацитета за  прикључке на 

комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче.  Пре почетка 

изградње за парцеле намењене за изградњу у зони становања потребно је да 

су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну 

инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).  

 Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за 

појединачне локације су условни елементи за издавање локацијске и 

грађевинске дозволе, имајући у виду специфичности Сремске Митровице као 

макро археолошког локалитета и очување културно-архитектонске баштине 

постојеће урбаног окружења. 

 Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских услова и 

грађевинске дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани 

имовинско-правни односи на предметној парцели, дефинисане и реализоване 

регулационе линије парцеле у складу са овим ПДР-ом по зонама-блоковима, 

односно потврђени Урбанистички пројекти за локације предвиђене овим 

ПДР-ом. 
 

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА        

6.1. Заштита непокретних културних добара      



51 

 
 

Цео простор обухваћен Планом налази се у зони Сирмијума, непокретног 

културног добра од изузетног значаја („Службени гласник РС“ број 16/1990). 

Претходни услови Републичког завода за заштиту споменика културе  

подразумевају елемент заштите урбане традиције, архитектонског наслеђа - 

евидентиране непокретности, заштита очекиваних археолошких налаза, очување и 

презентација постојећих- непокретна културна добра од изузетног значаја- 

археолошки локалитети,  (Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних 

културних добара и добара која уживају претходну заштиту и мере заштите за 

израду ПДР, новембра 2013.). 

Наведеним условима дефинисано је да се цео простор обухваћен планом налази у 

зони Сирмијума, непокретног културног добра од изузетног значаја.  

 

 

Непокретна културна добра од изузетног значаја 
 

Увидом у расположиву литературу и документацију Завода можемо констатовати 

дасе на предметном подручју налази Североисточна некропола Сирмијума.У 

оквиру поменуте Студије североисточна некропола Сирмијума (означена као зона 

Б3) и третирана је као зона III заштите Сирмијума. 

Североисточна некропола захвата простор дуж улице Ратарска (некада 

М.Иванића). Јужна граница тече дуж улице Арсенија Чарнојевића (некада 

Лењинова улица), а источну границу представља поток Чикас.Протеже се у линији 

северозапад-југоисток, у дужини од око 600м и ширини од 250м. 

Са североисточне некрополе потиче велики број уништених или полупорушених 

гробова и гробница са дислоцираним гробним прилозима,што сведочи о 

интезивном сахрањивању током III  и IV века.На предметном подручју вршена су 

сондажна истраживања мањег обима у односу на површину читавог блока.На делу 

простора североисточне некрополе која се нашла у обухвату предметног Плана 

отворено је 20 сонди : VI/178 , VI/170 , VI/160 , VI/153 , VI/152 , VI/151 , VI/150 , 

VI/149 , VI/145, VI/132-2, VI/142, VI/144, VI/134, VI/221, VI/138, VI/133-1, VI/132, 

VI/13, VI/146.  Такође, дуж улице Арсенија Чарнојевића отворене су сонде : К/8, 

К/9, К/10, К/11, К/12, К/13, К/14, К/15, К/16, К/26, К/25, К/23, К/24, К/21, К/20, 

К/19, К/17, К/18, К/27, К/28 и др. Највећи број гробница пронађен је у 

североисточном делу блока где је и терен највиши. Остаци архитектонских 

објеката констатовани су целом дужином улице Арсенија Чарнојевића и у 

југозападном делу блока. 

У сонди 138 пронађене су три гробнице које су датоване у касни  IV век, судећи по 

секундарно употребљеном материјалу којим су гробови изграђени и датовању 

дела грубо клесаног саркофага из исте сонде.Гроб а је био оријентације исток-

запад и налазио се на дубини од 0,89 цм. Од њега су биле очуване само две опеке 

in situ. Гроб б је исте оријентације, димензија 1,80x0,60м. Пронађен је на дубини 

од 1,15м.Грађен је опека поређаних једна уз другу са равним кровом који је очуван 

само делимично. Гроб ц пронађен је на дубини од 1,75м , оријентисан у правцу И-

З, димензија 1,77x0,58м, са очуваном висином крова од 0,25м. Под је грађен од 

целих и поломљених опека, а бочне стране од вертикално – по дужини 

постављених опека.Фрагмент поменутог каменог саркофага димензија 

1,70x0,73x0,78 м пронађен је на дубини од 0,81м. У истој сонди пронађен је новац 

Лицинија I и Константина II. 
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Што се тиче пронађеног покретног археолошког материјала на простору 

североисточне некрополе, међу керамичким налазима заступљене су скоро све 

познате форме домаћих радионица из IV века. Пронађени новац откривени 

приликом истраживања су примерци новца Констанса, Констанција II , Валенса, 

Валентинијана I , Јулијана и Теодосија, као и већи број неодређених примерака из 

IV века. Са овог простора потиче 60 случајних налаза новца који обухватају 

период од Максимијана до Теодосија I. 

За предметни блок дозвољава се изградња уз строго поштовање услова и мера 

заштите стручне службе Завода за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица. Услови су приложени у документационој основи плана, а поштовање 

услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају 

претходну заштиту и утврђене мере заштите је обавезујуће. 

 

УСЛОВИ ЧУВАЊА ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 

ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ И УТВРЂЕНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ  

 

 За предметни блок дозвољава се изградња на уз строго поштовање услова и 

мера заштите стручне службе Завода: 

 

 Дозвољава се изградња на подручју обухваћеним Планом уз обавезно 

прибављање услова и сагласности службе заштите утврђеним по сваком 

појединачном захтеву Инвеститора за изградњу; 

 

 На локацијама будуће изградње за објекте чија дубина фундирања прелази 

0,80 м у односу на нивелету постојећег терена, као и за све облике 

доградње постојећих објеката чији габарит прелази 20м2 са дубином 

фундирања већом од 1м, или уколико је предвиђена изградња подземних 

просторија (подрума, гаража и сл.) или њихово проширивање неопходно је 

извршити археолошка истраживања уз могућност конзервације и 

презентације по појединачним условима заштите; 

 

 Након извршеног археолошког истраживања дозвољена је изградња уз 

обавезно документовање резултата археолошких истраживања, 

презентовања локалитета у оквиру простора јавне намене, односно 

дозвољено дислоцирање и конзервирање налаза, осим када се ради о 

налазиштима капиталне вредности у клом случају је обавезна презентација 

археолошких налаза ин ситу по принципима крипто заштите, осим ако 

посебна валоризација не утврди другачије; 

 

 Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода 

уколико дубина фундирања приликом изградње или доградње објеката не 

прелази 0,80 м и приликом изградње инфраструктурних прикључака; 

 

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

налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без 

одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика 

културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не 

уништи и неоштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним 
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добрима; 

 

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, 

заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту, а 

према програму и предрачуну за археолошка истраживања; 

 

 Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка 

пријави овом Заводу извођење земљних радова.   

6.2. Заштита природних добара  

У обухвату ПДР-а не  постоји природни споменик ботаничког карактера као ни 

заштићених  дрвореда  који су под управљањем Завода за заштиту природе. 

У обухваћеном подручју нема природних добара под надзором Завода за заштиту 

природе Републике Србије из Новог Сада. 

 

7.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

  

ПДР-ом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за  

заштиту животне средине.  

За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено пословна  и друга изградња 

објеката са садржајима  и наменом који не производе буку и сметње за стамбене 

зоне у којима се налазе. Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржавати 

и више функционално одвојених простора (станова или локала). Планира се 

пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбених 

објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и 

других садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.  

На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу 

утврђивања квалитета  ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство 

потенцијалних загађивача, може се проценити да се радно и стамбено 

функционисање људи у простору у обухвату плана одвија без значајних 

негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште. Емисија загађивача на 

обухваћеном простору је минимална и ублажава се предвиђеним техничким 

интервенцијама као и планираним зеленилом у уличним коридорима. 

У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату 

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

У контексу заштите воде од загађења предвиђено је: 

 обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко 

насељског водоводног система; 

 сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до 

реципијента. 

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

вода решено је техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса 
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улице и пројектовање саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са 

прописима и стандардима. Заштита ваздуха предвиђена је правилним избором 

дендролошких врста које ће утицати, пре свега, на побољшање микроклиматских 

услова (смањење инсолације, снижење екстремних температура, заштиту од ветра 

и изравњавање дефицита кисеоника), на смањење негативних ефеката саобраћаја. 

Коришћењем природног гаса као енергента за обезбеђење топлотне енергије 

простора заштитиће се ваздух, као природни ресурс, од загађења. 

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

контејнере, а потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране 

надлежне комуналне организације на предвиђен простор за одлагање. 

Адекватним уређењем јавних зелених површина унапредиће се микроклиматски и 

санитарно хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у 

функцији заштите ваздуха од загађења и буке. 

 

8.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА   

 ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

  

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 

заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у 

насељима кроз урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, 

индекс изграђености) и правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, 

висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, 

паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну 

примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења. 

Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 

експлозија дефинисани су Правилником о техничким захтевима за заштиту 

гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија, „Сл.лист СЦГ“, 

бр.31/2005.   

Условима МУП Р Србије, Сектор за ванредне ситуације дефинисане су следеће 

мере заштите од пожара: 

 Обезбедити капацитет водоводне мреже који обезбеђује довољне 

количине воде за гашење пожара у складу са важећим прописима 

(Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 

пожара („Службени лист СФРЈ“ , број 30/91)). 

 Код изградње објеката водити рачуна о зонама предвиђеним за стамбене 

и јавне објекте, зонама за индустријске објекте и објекте специјалне 

намене (складишта лако запаљивих течности, гасова и експлозивних 

материја) . 

 Код изградње индивидуалних стамбених објеката, обезбедити растојање 

између објеката и једне границе суседа од најмање 3,0 метра под 

условом да се на овај начин не угрожава сигурност других објеката 

преношењем пожара (противпожарни пролази). 
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 Код изградње спратних зграда, растојање између њих одредити 

рачунским методама, а у складу са важећим техничким прописима. 

 Приликом изградње гаража за путничке аутомобиле придржавати се 

Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке 

аутомобиле од пожара и експлозија („Сл.лист СЦГ“, бр.31/2005). 

 Објекте градити од негоривих материјала (опека,бетон и сл.). Поред 

тога конструкција објеката треба да буде прописане сеизмичке 

отпорности, а елементи конструкције треба да имају одређени степен 

ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу(ЈУС.У.Ј1.240). 

 Градити саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан 

пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења 

пожара (Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 

повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/1995). 

 

Заштита од земљотреса 

На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета 

7˚MCS за повратни период од 100 година и  8˚MCS повратни период од 200 

година. Мере заштите подразумевају примену свих законски прописаних мера 

заштите приликом планирања, пројектовања и изградње објеката, као и 

реконструкцију постојећих објеката, које се односе на изградњу објеката на 

подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS. 

Заштита од удара грома  

Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а 

састоји се од  једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у 

складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту  објеката од 

атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“, бр.11/1996, односно одговарајућим 

стандардима за громобранске инсталације. Примена техничких прописа знатно 

смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат. 

Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске 

инсталације. 

Спољашња громобранска инсталација 

Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви 

метални елементи кровне конструкције...), спусни проводници и систем 

уземљења. 

Унутрашња громобранска инсталација 

Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој 

инсталацији. Обавезно је њено планирање и извођење да би се спречило 

секундарно дејство директних атмосферских пражњења и елиминисали утицаји  

унутрашњих пренапона. Унутрашња громобранска инсталација штити осетљиву 

електронску опрему и компоненте од утицаја електромагнетних поља при 

директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и варничних 

прескока између неповезаних металних маса унутар објеката.  
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Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача,  морају бити 

одабрани у зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996. 

 

Заштита од пренапона 

При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску 

инсталацију која је постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним 

случајевима се могу појавити индуковани пренапони, који често могу бити толико 

високи да угрожавају осетљиву опрему, компоненте и све инсталације за 

управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја електромагнетних 

поља услед директних атмосферских пражњења, по водовима који повезују две 

структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и струјни таласи 

кратког споја (транзитни таласи).  

Пренепонски таласи јављају се услед: директног  удара  грома у надземне 

водове;утицаја  магнетног поља на водове;директног  удара грома;расподелом  

потенцијала око места удара грома; утицаја  магнетног поља на унутрашње 

инсталацијеиопрему. 

 

Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су 

мале у односу на индиректне штете упада пренапона због уништења података 

садржаних у рачунарима, као и штете због престанка рада технолошких 

инсталација. Сви индуковани пренапони и сви транспортовани пренапонски таласи 

и таласи струја кратког споја представљају примарну претњу изолацији 

нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме, инсталације и опреме малог 

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

пренапони у објекте могу "допутовати" електроенергетском мрежом или ПТТ 

водовима. Могу настати и индукцијом због директног атмосферског пражњења у 

објекат или прежњења непосредно у суседству. Ради тога је законодавац и цео 

технички развијени свет, заштиту скупоцених и незамењивих инсталација и опреме 

од продора пренапона у њих, решио на одговарајући начин: постављањем 

довољног броја и одговарајућих врста одводника пренапона на улазе инсталације. 

Зашита од поплава 

Обухваћено подручје  плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, 

предметно подручје чија надморска висина варира од 80,40 – 82,50 m налази се 

изнад коте. 

Напомена: Приобално подручје Општине Сремска Митровица брани се од 

великих вода реке Саве системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. 

Почетак изградње ових насипа датира још од почетка прошлог века.На подручју 

Општине Сремска Митровица, средином седамдесетих година прошлог века, 

(почетак реконструкције 1972 год.), левообални и деснообални Савски насипи 

реконструисани су на 1 % велику воду тј. насипи су рачунати на велике воде које 

се појављују једном у 100 година. Кота круне левообалног насипа креће се од 

81.40 до 82.30 мнм. 

Заштита од ратних дејстава 
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Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и 

материјалних добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља 

Министарство одбране.  

За простор који је предмет израде  плана, нема посебних услова за прилагођавање 

потребама одбране земље.Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и 

подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање 

људи и материјалних добара. 

Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама 

С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број 

корисника са посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, 

на местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина чиме 

би били обезбеђени услови за несметано кретање ових лица. Из истих разлога, код 

грађевинских објеката, чија кота пода је денивелисана у односу на коте околних 

тротоара, треба предвидети, поред степеника, и рампе преко којих би се 

омогућило несметано кретање хендикепираних лица.  

Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине 

грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских 

колица као што су: изградња интерних рампи на местима где је то потребно, 

прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени број паркинг места за 

хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.     

Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, 

пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које 

користе лица са посебним потребама у простору, извести у складу са 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015). 

При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није 

дозвољено формирање вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То 

подразумева изградњу пешачких површина са континуалним попречним и 

подужним падовима, без нагле промене висине, при чему су нагиби ограничени са 

следећим максималним вредностима:  

 подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на 

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

растојања, 

 највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања 

пешака износи 2%. 

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ    

  

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика 

енергије, и на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски 

ефикасно решење и технологије у својим објектима, ради смањења текућих 
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трошкова (Правилник о енергетској ефикасности зграда, „Сл.гласник РС“, бр. 

61/2011). 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, 

саобраћаја и комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту 

животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних 

ресурса. 

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се: 

 изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења 

унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 

 подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се 

природни амбијент за шетњу и вожњу бицикла); 

 пројектовањем и позиционирањем објеката  према климатским аспектима 

изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених 

кровова, као компензација окупираном земљишту; 

 сопственом производном енергијом и другим факторима; 

 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и 

обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора 

енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и 

хлађења. 

  

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере: 

 пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција 

постојећих уз поштовање принципа енергетске ефикасности; 

 реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење 

сунчеве енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, 

односно источној страни света), заштита од Сунца, природна вентилација и 

сл.; 

 омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); 

замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и 

друге мере); 

 систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација 

котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 

даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, 

регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља мерача 

топлоте и друге мере); 

 унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 

климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду 

ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити, могућно у 

комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће 

ваздуха); 

 унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења 

потребног квалитета осветљености). 

 

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције 

постојећих објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну 

површину објекта, треба задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност. 
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Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 

рационалност и намеравано коришћење објеката. 

 

 

I I  ПЛАНСКИ ДЕО          

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  ЗА БЛОКОВЕ 

1.1    Општа правила 

Градски блок је површина у оквиру  плана  омеђена саобраћајним површинама 

(колским, пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким 

препрекама, другим наменама или  дефинисаним границама. 

Хоризонтална и вертикална регулација блока 

Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и 

комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине 

блока. Јавне површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, 

зеленило, дечија игралишта),  локалног значаја имају своју прцелу и налазе се 

унутар регулационих линија блока. 

Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене 

од површина  предвиђених за друге  јавне и остале намене. То је линија 

разграничења  за површине и објекте од општег интереса, односно површина 

јавне намене , од парцела које имају другу намену, односно од осталог 

грађевинског земљишта. 

Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него  преовлађујућа и 

дефинисана је : 

 ширином улице; 

 висином постојећих објеката; 

 индексом  заузетости или; 

 индексом изграђености; 

 капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену; 

 амбијенталним и естетским критеријумима. 

У блоковима где је урбана обнова реализована, односно где су у 

постојећем стању висине новореализованих стамбених и стамбено-пословних 

објеката уједначене, појединачни објекти чија се урбана обнова реализује касније 

- интерполација, се усаглашавају са преовлађујућом висином објаката у 

непосредном окружењу - суседни објекти. Парцеле за које се на овај начин 

висински одређује спратност објекта, могу имати прекорачење урбанистичких 

параметра који су дефинисани за зону у којој се налазе. Описани процес 

интреполације и одређивања урбанистичких параметара се односи искључиво на 

зону a, i и g и то уз сагласност ЈП „Урбанизам“ и органа управе за сваку 

појединачну локацију. 
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 Планирани развој постојећег градског  ткива развија се унутар неколико 

типова блокова: 

 компактни градски блокови; 

 отворени  градски блокови; 

 мешовити градски блокови; 

 блокови индивидуалног становања. 

Компактни блокови су скупови појединачно изграђених зграда на 

одговарајућим парцелама које поштују услове међусобне повезаности и 

регулације. Оивичени су јавним простором, најчешће улицама. Налазе се 

углавном у централној градској зони. Објекти су постављени на регулационој 

линији или паралелно са њом. По правилу двојно су узидани  са изузецима када је 

успостављено одстојање између њих.  

Карактерише га висок индекс изграђености од око 2,5, као и индекс-степен 

заузетости парцеле око 50%, са претежном спратношћу од  П+2+Пк и могућим 

акцентом на углу доминантних саобраћајница. 

Компактни блокови се развијају и унапређују као компактни блокови јасно 

оформљеном парцелацијом и габаритима нових објеката и трансформишу се у 

блокове трговачких улица или блокове са јавном наменом, тј. блокове централних 

функција. 

Отворене блокове  карактеришу слободно постављени вишеспратни 

објекти  који су повучени у односу на регулациону линију блока, изграђени на 

парцелама које су уједно и габарити постојећих и планираних објеката са 

јединственом, заједничком, унутарблоковском  површином. Слободни простори 

уређени су као саобраћајне површине са  великим зеленим површинама и 

просторима за дечју игру, спорт и рекреацију. Настали су на раније неизграђеним 

површинама или реконструкцијом градског ткива ниске густине, преовлађујуће 

спратности П+2 и П+3. У отвореним блоковима  урбанистичким параметрима 

успоставља се равнотежа између изражено великог слободног простора и велике 

спратности објеката.  

Мешовити блокови у којима доминирају слободно постављени 

вишеспратни објекти у унутрашњости блока и породични објекти по ободу треба 

да се трансформишу у мешовите блокове   са изграђеним и уређеним 

унутарблоковским површинама и компактним објектима вишепородичног 

становања по ободу. Реконструција формираних, постојећих стамбених блокова 

вршиће се увођењем јасних урбанистичких правила, а иницирана је повећаним  

интересом за замену руинираних и старих објеката ободних улица као и 

погушћавањем централних градских блокова. Концепција мешовитог блока треба 

да омогући замену појединачних објеката, фазну изградњу и реконструкцију, као 

и трансформацију намене објеката. 

Предвиђа се трансформација блокова малих густина  у блокове нове 

изградње виших густина.  

Индивидуалне стамбене блокове чини скуп појединачно изграђених 

породичних зграда на парцелама величине претежно од 300 m² до 600 m². 
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Оивичен је улицама или другим јавним површинама. Објекти су  изграђени по 

ободу блока  на регулационој линији. Објекти су стамбене намене, са једним или 

више станова, претежне спратности од П до П+1+Пк. 

За изградњу новог стамбеног или пословног објекта, реконструкцију и 

доградњу постојећих објеката, паркирање решити искључиво на парцели, према 

нормативима за изградњу новог објекта.  

 

1.2. ИНДИВИДУАЛНИ СТАМБЕНИ БЛОКОВИ   

 

БЛОК а1 

 

Локација:  

 

Северозападни део унутарблоковског простора уз планирану 

сервисну саобраћајницу. Блок а1 – унутрашња страна блока  

блока А који обухвата северну зону улице Ратарска. 

Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене 

намене (пословни, комерцијални, услужни, занатски, 

производни, комунални објекти, као и други објекти или 

делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар 

ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, ако нису у 

супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна 

средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа 

изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних 

слободностојећих објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ЗА БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  

припадајућим парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије 

и грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према улици је на удаљености од 5m у 

односу на регулациону линију. 

Максимална дубина планиране изградње је 15 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од северне међе 0, 6m; 

 од јужне међе 2,5 m . 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод 

вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  
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Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  возила: На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор за сваку стамбену и пословну 

јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено 

са изградњом објекта. 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

Правила грађења Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних 

објеката максималне спратности  П+1+Пк,   минимално 

међусобно растојање два објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних 

виталних просторија минимална удаљеност од суседне бочне и 

задње границе парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа 

само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе 

виталних стамбених  просторија и не може бити мања од 0,6m. 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  

наменом компатибилном стамбеном окружењу према  суседној 

парцели који је од границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори 

стамбених виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори 

помоћних просторија  са минималним парапетом 1,8m  

као и  фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви 

отвори према суседној парцели. 

  

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој 

линији парцеле износи половину висине вишег објекта, а не 

може бити мање од 2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до 

највише 1,6m. Висина назитка  рачуна се од коте пода 

последње етаже на основној фасадној равни без испада до 

тачке прелома косине основне кровне равни.  

Архитектонско 

обликовање и 

материјализација: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су 

типом објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са 

непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени 

нагиб кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Правила На основу члана 9  Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, 
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парцелације бр.22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 

ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких 

насеља  и породичне градње: 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, 

слободностојећих објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за 

изградњу породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је 

максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за 

изградњу планираног породичног стамбеног, стамбено-

пословног и пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и 

на парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. 

површине са јавном наменом, а чије су површине мање од 

најмањих површина  утврђених у условима за образованје 

грађевинске парцеле може се Локацијском дозволом утврдити 

изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног 

објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се 

може дозволити изградња 150 m². 

Посебна правила, 

ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом 

детаљне регулације, односно Урбанистичким пројектом  

другачије не дефинише, и то зиданом  оградом до висине од 

0,50m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом  до 

висине 1,40m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом 

до висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле 

се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном 

или непрозирном оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  

предње грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност 

суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости 

парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање 

(пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту 

зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се 

отварати ван регулационе линије парцеле. 

Изградња другог 

објекта на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене 

намене. 

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта . 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који 
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се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних 

објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити 

већа од 10% површине припадајуће парцеле.  

Помоћни објекти  су: 

 гараже до 20m²; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²; 

 простор у функцији главног објекта- остава, 

летња кухиња, санитарни чвор до   10m². 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни 

објекти. Нису дозвољени никакви отвори према суседној 

парцели. Ако фасада према суседу садржи отворе, минимална 

удаљеност од границе парцеле према суседу је  2,5m.  Кровне 

равни формирати тако да слив воде генерално буде једноводни 

ка припадајућем  дворишту. 

Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат 

на парцели. У том случају бочне  грађевинске  линије главног 

објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта. 

Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан 

од главног објекта, њихова међусобна  минимална удаљеност  

је 2,5m. 

Помоћни објекат се може градити на задњој граници  у целој 

ширини парцеле уколико не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Могућа је изградња уз бочне границе 

парцеле уз поштовање услова међусобне удаљености од 

постојећих објеката на припадајућој и суседним парцелама, 

осим  у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. У 

правцу колског прилаза могуће је поставити помоћни објекат 

само уз задњу границу парцеле.  

   

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним 

објектима. 

 

 

 

 

 

 

БЛОК b1 

 

Локација:  

 

Централни део унутарблоковског простора уз планирану сервисну 

саобраћајницу. Блок b1 – унутрашња страна блока  блока B у средишту 

планираног унутарблоковског простора уз северни део сабирне, 

унутарблоковске саобраћајнице. 
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Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, ако 

нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом 

се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни 

оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

 

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  припадајућим 

парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према улици је на удаљености од 5m у односу на 

регулациону линију. 

Максимална дубина планиране изградње је 15 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од северне међе 0, 6m; 

 од јужне међе 2,5 m . 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег дела 

приземља код објеката са смакнутим етажама)  

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 

 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање два 

објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 
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парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној 

фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не може 

бити мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 

  

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од 

2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. 

Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на основној 

фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне 

равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, 

тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних 

равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове 

објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална 

величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног 

породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и 

пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са 

јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина  

утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се 

Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или 
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стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле 

на којој се може дозволити изградња 150 m². 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не дефинише, и 

то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и 

транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 

1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног 

колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту 

власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 

архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 

ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене намене. 

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта . 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи 

на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост 

парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине 

припадајуће парцеле.  

Помоћни објекти  су: 

 гараже до 20m²; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²; 

 простор у функцији главног објекта- остава, летња 

кухиња, санитарни чвор до   10m². 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису 

дозвољени никакви отвори према суседној парцели. Ако фасада према 

суседу садржи отворе, минимална удаљеност од границе парцеле према 

суседу је  2,5m.  Кровне равни формирати тако да слив воде генерално 

буде једноводни ка припадајућем  дворишту. 

Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. 

У том случају бочне  грађевинске  линије главног објекта су обавезујући 

оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као 

слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна  

минимална удаљеност  је 2,5m. 

Помоћни објекат се може градити на задњој граници  у целој ширини 

парцеле уколико не омета редовно коришћење суседних објеката. Могућа 

је изградња уз бочне границе парцеле уз поштовање услова међусобне 
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удаљености од постојећих објеката на припадајућој и суседним 

парцелама, осим  у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. У 

правцу колског прилаза могуће је поставити помоћни објекат само уз 

задњу границу парцеле.  

   

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима. 

 

 

БЛОК c1 

 

Локација:  

 

Ободни блок породичног становања  у  улици  Васе Пелагића. Блок c1 – 

западна страна блока C, северна страна обухвата плана. 

Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, ако 

нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом 

се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни 

оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  припадајућим 

парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према улици  се поклапа са регулационом линијом, тј. 

Планирани објекти се постављају на регулациону линију. 

Максимална дубина планиране изградње је 20 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од западне међе 0, 6m; 

 од источне међе 2,5 m . 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег дела 

приземља код објеката са смакнутим етажама)  

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 
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Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање два 

објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној 

фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не може 

бити мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 

  

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од 

2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. 

Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на основној 

фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне 

равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, 

тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних 

равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове 

објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 
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породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална 

величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног 

породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и 

пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са 

јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина  

утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се 

Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или 

стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле 

на којој се може дозволити изградња 150 m². 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не дефинише, и 

то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и 

транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 

1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног 

колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту 

власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 

архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 

ван регулационе линије парцеле. 

 

Реконструкци-

ја постојећих 

објеката 

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне 

измене стамбеног ткива у предметном блоку,  дозвољена је 

реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру 

постојећег габарита објекта  уз мање измене  као што је претварање 

таванског простора у користан простор и сл.. 

Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног  простора у 

пословни простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа 

само ако је испуњен услов који се односи на потребан, минималан број 

паркинг места на парцели.  

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене намене. 

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта . 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи 

на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост 

парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине 

припадајуће парцеле.  
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Помоћни објекти  су: 

 гараже до 20m²; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²; 

 простор у функцији главног објекта- остава, летња 

кухиња, санитарни чвор до   10m². 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису 

дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели. Кровне равни 

формирати тако да слив воде  буде једноводни или двоводни ка 

припадајућем  дворишту.  

Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на 

графичком прилогу. 

Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. 

У том случају бочне  грађевинске  линије главног објекта су обавезујући 

оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као 

слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна  

минимална удаљеност  је 2,5m. 

На задњој фасади су дозвољени отвори са високим парапетом.  

   

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима. 

 

 

 

БЛОК d1 

 

Локација:  

 

Ободни блок породичног становања  у  улици  Васе Пелагића. Блок d1 – 

источна страна блока D, северна страна обухвата плана. 

Блок d1 је двострано оријентисан, према улици Васе Пелагића и према 

планираној сервисној саобраћајници паралелној са поменутом улицом.  

Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, ако 

нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом 

се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни 

оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  припадајућим 

парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према улици Васе Пелагића је на удаљености од 4m у 

односу на регулациону линију, а за објекте оријентисане према 

планираној  унутарблоковској саобраћајници грађевинска линија се 
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повлачи у унутрашњост парцеле за 5 m. 

Максимална дубина планиране изградње је 15 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од западне међе 0, 6m; 

 од источне међе 2,5 m   

осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком 

прилогу, а није у складу са општим правилима. 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег дела 

приземља код објеката са смакнутим етажама)  

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 

 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање два 

објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној 

фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не може 

бити мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 

  

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од 

2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     
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Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. 

Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на основној 

фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне 

равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, 

тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних 

равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове 

објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална 

величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног 

породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и 

пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са 

јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина  

утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се 

Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или 

стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле 

на којој се може дозволити изградња 150 m². 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не дефинише, и 

то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и 

транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 

1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног 

колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту 

власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 

архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 
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ван регулационе линије парцеле. 

 

Реконструкци-

ја постојећих 

објеката 

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне 

измене стамбеног ткива у предметном блоку,  дозвољена је 

реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру 

постојећег габарита објекта  уз мање измене  као што је претварање 

таванског простора у користан простор и сл.. 

Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног  простора у 

пословни простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа 

само ако је испуњен услов који се односи на потребан, минималан број 

паркинг места на парцели.  

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене намене. 

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта . 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи 

на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост 

парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине 

припадајуће парцеле.  

Помоћни објекти  су: 

 гараже до 20m²; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²; 

 простор у функцији главног објекта- остава, летња 

кухиња, санитарни чвор до   10m². 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису 

дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели. Кровне равни 

формирати тако да слив воде  буде једноводни  ка припадајућем  

дворишту.  

Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на 

графичком прилогу. 

Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. 

У том случају бочне  грађевинске  линије главног објекта су обавезујући 

оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као 

слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна  

минимална удаљеност  је 2,5m. 

На задњој фасади помоћног објекта нису дозвољени отвори.   

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима. 

 

 

 

 

 

БЛОК е1 

 

Локација:  

 

Централни део унутарблоковског простора уз планиране сервисне 

саобраћајнице паралелне са улицом Васе Пелагића. Блок е1 – источна 

страна блока Е у средишту планираног унутарблоковског простора и 

уз задње међе парцела у улици Петра Прерадовића.. 

Блок е1 је двострано оријентисан у планском решењу. 
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Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  

припадајућим парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према планираној  унутарблоковској 

саобраћајници  се повлачи у унутрашњост парцеле за 5 m. 

Максимална дубина планиране изградње је 12 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од западне међе 0, 6m; 

 од источне међе 2,5 m   

осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком 

прилогу, а није у складу са општим правилима. 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 

 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање 

два објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на 
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бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија 

и не може бити мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је 

од границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори 

помоћних просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  

фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 

  

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање 

од 2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. 

Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на основној 

фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне 

равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за 

нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, 

слободностојећих објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је 

максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за 

изградњу планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и 

пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. 

површине са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих 

површина  утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног 

стамбеног или стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална 
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површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m². 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не 

дефинише, и то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид 

ограде) и транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради 

олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 

ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели. Доградња 

постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње. 

 

 

 

 

 

БЛОК f1 

 

Локација:  

 

Централни део унутарблоковског простора уз планиране сервисне 

саобраћајнице паралелне са улицом Васе Пелагића. Блок f1 – источна 

страна блока F у средишту планираног унутарблоковског простора и 

уз задње међе парцела у улици Петра Прерадовића.. 

Блок f1 је двострано оријентисан у планском решењу. 

Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у Породични слободностојећи објекти мале спратности на  
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блоку: припадајућим парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према планираној  унутарблоковској 

саобраћајници  се повлачи у унутрашњост парцеле  3m  (јужна страна 

блока), односно  5m (северна страна блока). 

Максимална дубина планиране изградње је 12 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од западне међе 0, 6m; 

 од источне међе 2,5 m   

осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком 

прилогу, а није у складу са општим правилима. 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 

 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање 

два објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на 

бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија 

и не може бити мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је 

од границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори 

помоћних просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  

фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 
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Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање 

од 2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 

1,6m. Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на 

основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне 

кровне равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за 

нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, 

слободностојећих објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је 

максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за 

изградњу планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и 

пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. 

површине са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих 

површина  утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног 

стамбеног или стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална 

површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m². 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не 

дефинише, и то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид 

ограде) и транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради 
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олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 

ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели. Доградња 

постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње. 

 

 

 

 

 

 

БЛОК g1 

 

Локација:  

 

Југоисточни део унутарблоковског простора уз планирану сервисну 

саобраћајницу. Блок g1 – унутрашња страна блока  блока G – источна 

страна обухвата плана уз улицу Арсенија Чарнојевића. 

Блок g1 је једнострано оријентисан  према северу. 

Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  припадајућим 

парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према планираној  унутарблоковској саобраћајници  

се повлачи у унутрашњост парцеле  3m (северна страна блока). 

Максимална дубина планиране изградње је 15 m. 

Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу: 

 од западне међе 0, 6m; 

 од источне међе 2,5 m   

осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком 

прилогу, а није у складу са општим правилима. 

Спратност:  Максимална до П+1+Пк. , минимална П 
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Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 

 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање два 

објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној 

фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не 

може бити мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 

  

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од 

2,5m .  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. 

Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на основној 

фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне 

равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 
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кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове 

објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, 

слободностојећих објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је 

максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу 

планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног 

објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине 

са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина  

утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се 

Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или 

стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина 

парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m². 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не дефинише, 

и то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и 

транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради 

олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту 

власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 

архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 

ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели. Доградња 

постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње. 

 

 

 

 

БЛОК h1 
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Локација:  

 

Ободни блок породичног становања  у  улици  Петра Прерадовића, са 

углом улице Васе Пелагића. Блок h1 – чини блок H на источној  страни 

обухвата плана. 

Намена:  

 

Доминантна намена је  породично становање.  

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих 

објеката на припадајућим парцелама.  

( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Породични слободностојећи објекти мале спратности на  припадајућим 

парцелама.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле   је до 1,5. 

Грађевинска линија према улици  се поклапа са регулационом линијом, 

тј. Планирани објекти се постављају на регулациону линију. 

Максимална дубина планиране изградње је 15m. Дозвољена је изградња 

анекса главног објекта  дубине 10 m. 

Удаљеност објекта од од границе п арцеле према суседу: 

 од северне међе 0, 6m( изузетно 0m уз сагласност суседа); 

 од јужне међе 2,5 m . 

Спратност:  Максимална дозвољена до П+1+Пк. , минимална П 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална висина анекса  П.  

Висина коте 

приземља: 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара. 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно 

гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

 Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са 

изградњом објекта. 

 

Висина кровног 

венца: 

спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

 

Правила 

грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 

максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање два 

објекта  је  3m . 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 
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просторија минимална удаљеност од суседне бочне  границе парцеле је  

2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној фасади 

нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не може бити 

мања од 0,6m. 

 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном  наменом 

компатибилном стамбеном окружењу према  суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 2,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 

према суседној парцели. 

.  

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима  

максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. 

Висина назитка  рачуна се од коте пода последње етаже на основној 

фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне 

равни.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове 

објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, 

слободностојећих објеката је  300m²                                                                                                      

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је   10m                                                                  

 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је 

максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу 

планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног 

објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана као и на 

парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине 

са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина  

утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се 

Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или 

стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина 

парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m². 



85 

 
 

 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 

регулације, односно Урбанистичким пројектом  другачије не дефинише, 

и то зиданом  оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и 

транспарентном оградом  до висине 1,40m; 

 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

 

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела , између  предње 

грађевинске и  регулационе линије, уз сагласност суседа, ради 

олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту 

власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 

архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се отварати 

ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели. Доградња 

постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње 

анекса  главног објекта према графичком прилогу. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се 

изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. 

Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле.  

Помоћни објекти  су: 

 гараже до 20m²; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²; 

 простор у функцији главног објекта- остава, летња 

кухиња, санитарни чвор до   10m². 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. 

Кровне равни формирати тако да слив воде  буде   ка припадајућем  

дворишту.  

Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на 

графичком прилогу. 

Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на 

парцели. У том случају бочне  грађевинске  линије главног објекта су 

обавезујући оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни 

објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, 

њихова међусобна  минимална удаљеност  је 2,5m.  

 

 

 

 

 

1.3. КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОКОВИ  
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Блок а2 

 

Локација:  

 

Северозападни део простора у обухвату плана уз улицу Ратарска и  на 

углу улица Ратарске и Васе Пелагића. 

Намена:  

 

Намена објеката према ободним улицама  је стамбено-пословна. 

Становање је претежно вишепородично.  У целој ширини главне фасаде 

уз регулацију улице, у приземној етажи објекта обавезни су пословни 

садржаји; на делу приземља ка дворишту је дозвољена, али не и 

обавезујућа стамбена намена простора. 

У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Компактни стамбени блокови са пословањем, скупови појединачно 

изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове 

међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором, 

улица Ратарска. Налази се  у широј  зони градског центра. Објекти су 

постављени на регулационој линији . По правилу двојно су узидани  са 

изузецима на почетку и на крају низа. ( део текста :ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ/ Индивидуални 

стамбени блокови) 

Садржај -Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у непрекинутом низу по 

ободу блокаса акцентом у виду повећане спратности  П+3+Пк на делу 

објекта на укрштању улица Ратарска и Васе Пелагића.  

-Унутарблоковски низ  од П+Пк до П+1+Пк у непрекинутом низу 

 

(граф. прилог  бр.02b- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора и 

намена објеката) 

Непрекинути низ ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/ Непрекинуту 

низ) 

 

Тип  објеката у 

блоку: 

Непрекинути низ објеката вишепородичног становања 

Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,5. 

Улица Ратарска- предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј. 

обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока осим на 

појединим локацијама у простору где је грађевинска линја дефинисана у 

графичком прилогу (акценат на углу). 

У унутрашнјости блока грађевинске линије непрекинутог низа су 

постављене на удаљености од 5m од регулационе линије. 

 

 Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до ње  

је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина планиране 

изградње је 15 m. 
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Спратност:  Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк у улици Ратарска са  

акцентом на углу доминантних саобраћајница до П+3+Пк;  Максимално 

П+1+Пк  унутар блока, минимално П+Пк. 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ 

организација простора и намена објеката, а минимална спратност је 

за једну етажу мања од задате максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 0,2 m од коте тротоара у стамбено пословним објектима на 

регулацији ободних саобраћајница; 

Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима 

оријентисаним према унутрашњости блока; 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења за 

зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

    Висина кровног венца  планираног објекта мора бити 

усклађена са висином кровног венца постојећег објекта на суседној 

парцели  и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани 

заштитни тротоар око објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m        

          П+2+Пк                                            max. висина = 12m        

          П+3                                                   max. висина = 13m   

          П+3 +Пк                                           max. висина = 14m   

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте на 

угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар граница 

плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање 

накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг односно гаражни 

простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено 

са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом 

на постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта 

парцелације и препарцелеције за  формирање парцела према 

планираној намени површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се 

узима при обрачуну свих урбанистичких параметара као и 

при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се 

потребан  број паркинг места умањује за једно  паркинг место 

на сваких, започетих 30m² површине ново формиране парцеле 

која је овим Планом  предвиђена за јавну употребу. Умањење 

се врши на начин да се од укупног броја потребних паркинг 

места одузима број паркинг места по основу умањења. 
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Наведени норматив проистиче из чињенице да је за једно 

паркинг место, укључујући саобраћајнице и заштитно 

зеленило, у новоформираном блоку неопходно обезбедити 

површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели 

обавезно је обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или 

пословни простор, одн. у случају формирања већих пословних 

простора минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето 

површина  пословних просторија . Могућа је изградња засебног 

објекта са гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен 

заузетости целе парцеле. Максимална дозвољена светла висина 

гараже која се налази у етажи приземља је 240cm, са минималним 

потребним одстојањем завршне облоге пода и плафона од 

конструктивних елемената пода и плафона, односно међуспратних 

конструкција.  
 

Правила 

грађења 

Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у 

систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна објекта 

је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе спојнице 

као  и термичка ,тј. звучна изолација. 

На месту контакта новог и постојећег објекта  грађевинска линија треба 

да буде континуалана  у ширини везног елемента на бочној фасади 

новоизграђениог, постојећег објекта  и неопходних растојања (од 

границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта. 

У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова 

максимална дубина објеката у непрекинутом низу је 15m.  

У случају изградње објеката већих висина, планирати мању висину 

дворишних трактова (анекс главног објекта) у односу на висину уличног 

дела објекта. Дозвољена је изградња дворишних објеката спратности 

П+По на једној бочној граници парцеле  уз минималну удаљеност  од 

друге бочне границе од 5,5m , обавезно у правцу колског пролаза 

(ајнфорта) објекта у непрекинутом низу. У случају када је  дворишни 

објекат удаљен од обе бочне границе са суседним парцелама мин. 5,5m 

дозвољена максимална спратност је П+Пк, уз усаглашавање намене 

објеката (стамбени или пословни) и услова минималне осунчаности 

стамбених објекта. 

За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колско-

пешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,  

минималне  ширине 3m, минималне висине 3m, уколико 

противпожарним условима није  другачије одређено.  Максимално 

растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 18m, 

тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m  максимална 

удаљеност од суседног пролаза  је 24m. На објекту, или делу објекта,  

мање ширине од  12m  дозвољена је  изградња  само једног колско 

пешачког пролаза ширине 3m.   

Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се без 

могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску 

разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија 

или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање 

светларника.  
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Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

 

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице 

без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу 

прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 1,20 и то 

на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  (рачунајући од 

основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта према 

предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи  50% 

уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину 

појаса регулације мању од 12m нису дозвољени испади преко 

регулационе линије; 

2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле – 

укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља; 

3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од задње  границе парцеле – укупна 

површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју 

угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана пројекција 

линије испада може бити највише под углом од 45 степени од најближег 

отвора на суседном објекту. 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове 

објекте за зоне ретких насеља  и породичне градње и 4. Правила 

парцелације за објекте за мешовите зоне и насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

непрекинутом низу је  600m², а породичних 200m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног 

објекта 6m. 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  и то: 

-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на 

регулационој линији постављање непрозирне ограде  до висине 1,80m; 

-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 
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ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се 

отварати ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене намене 

или помоћног објекта. 

 

 

 

 

Блок b2 

 

 

Локација:  

 

Северна зона унутарблоковског простора, уз регулациони појас 

сабирне саобраћајнице у блоку.  

Блок b2 или источна зона блока B (површина око 0,65ha) 

Намена:  

 

Намена објеката према унутарблоковској саобраћајници је стамбено-

пословна или стамбена. Становање је претежно вишепородично.  У 

целој ширини главне фасаде уз регулацију улице, у приземној етажи 

објекта дозвољени су али не и обавезујући  пословни садржаји. 

У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, 

комунални објекти, као и други објекти или делови објеката по 

врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са  претежном  

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне 

намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, 

животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа 

изграђености. 

Тип блока: Компактни стамбени блокови са пословањем, скупови појединачно 

изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове 

међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором, 

улица Ратарска. Налази се  у широј  зони градског центра. Објекти су 

постављени паралелно са   регулационом линијом. По правилу двојно 

су узидани  са изузецима на почетку и на крају низа. ( део текста 

:ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ 

Садржај -Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у непрекинутом низу; 

-На укрштању две унутарблоковске саобраћајнице објекат типа 

прекинутог низа  

 

(граф. прилог  бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора 

са наменом објеката) 

Непрекинути низ ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/ 

Непрекинуту низ) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Непрекинути и прекинути низ објеката вишепородичног становања 
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Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,5. 

Грађевинска линија је увучена у унутрашњост парцеле 5m од 

регулационе линије на источној страни , а 3m од јужне границе 

парцеле . 

Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до 

ње  је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина 

планиране изградње је 12 m. 

 

Спратност:  Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк. 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална спратност дата је на граф. прилог-03 ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ организација простора са наменом објеката, а 

минимална спратност је за једну етажу мања од задате 

максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Минимално 0,2m, а максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним 

објектима оријентисаним према унутрашњости блока; 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

    Висина кровног венца  планираног објекта мора бити 

усклађена са висином кровног венца постојећег објекта на суседној 

парцели  и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани 

заштитни тротоар око објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m        

          П+2+Пк                                            max. висина = 12m        

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на 

постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта парцелације 

и препарцелеције за  формирање парцела према планираној 

намени површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима 

при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при 

обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се потребан  

број паркинг места умањује за једно  паркинг место на сваких, 

започетих 30m² површине ново формиране парцеле која је овим 

Планом  предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на 
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начин да се од укупног броја потребних паркинг места одузима 

број паркинг места по основу умањења. Наведени норматив 

проистиче из чињенице да је за једно паркинг место, укључујући 

саобраћајнице и заштитно зеленило, у новоформираном блоку 

неопходно обезбедити површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно 

је обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или пословни 

простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина  

пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са 

гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе 

парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази 

у етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем 

завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и 

плафона, односно међуспратних конструкција.  
Правила 

грађења 

Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у 

систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна 

објекта је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе 

спојнице као  и термичка ,тј. звучна изолација. 

На месту контакта новог и постојећег објекта  грађевинска линија 

треба да буде континуалана  у ширини везног елемента на бочној 

фасади новоизграђениог, постојећег објекта  и неопходних растојања 

(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део 

објекта. 

 

За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колско-

пешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,  

минималне  ширине 3m, минималне висине 3m, уколико 

противпожарним условима није  другачије одређено.  Максимално 

растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 

18m, тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m  

максимална удаљеност од суседног пролаза  је 24m. На објекту, или 

делу објекта,  мање ширине од  12m  дозвољена је  изградња  само 

једног колско пешачког пролаза ширине 3m.   

Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се 

без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску 

разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија 

или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање 

светларника.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним 

окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог 

спрата не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију 

више од 1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 

3m,  (рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне 
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пројекције испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта према 

предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи  50% 

уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину 

појаса регулације мању од 12m нису дозвољени испади преко 

регулационе линије; 

2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле – 

укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља; 

3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од задње  границе парцеле – укупна 

површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

Испади на деловима објеката оријентисани према улици не 

смеју угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана 

пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 

степени од најближег отвора на суседном објекту. 

 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), 

III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката 

у непрекинутом низу је  600m², а породичних 200m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног 

објекта 6m. 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  и то: 

-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на 

регулационој линији постављање непрозирне ограде  до висине 

1,80m; 

-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не 

морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или 

непрозирном оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање 

(пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде 

на грађевинској парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и 

ограде  не могу се отварати ван регулационе линије парцеле. 

 

Ограђивање није дозвољено на регулационој линији уколико је 

грађевинска линија повучена у унутрашњост парцеле.  Ограде и 

улазне капије се у том случају постављају на грађевинској линији. 

 

Изградња 

другог објекта 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене 

намене или помоћног објекта. 
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на парцели  

 

 

 

 

 

1.4. ОТВОРЕНИ  БЛОКОВИ  ВИШЕСПРАТНИХ   ОБЈЕКАТА 

 

Блок c2 

 

Локација:  

 

Ободни стамбени блок  у  улици  Васе Пелагића. Блок c2 – источна 

страна блока C, северна страна обухвата плана. Блок c2 и блок d2 чине 

северну зону продора у унутарблоковски простор. 

Намена:  

 

Намена објеката према улици Васе Пелагића  је стамбенна или 

стамбено-пословна. Становање је претежно породично, а дозвољено је 

и вишепородично.  У приземној етажи објекта нису обавезни  

пословни садржаји ;  

У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Отворени стамбени или стамбено-пословни блокови, скупови 

појединачно изграђених зграда на одговарајућим парцелама које 

поштују услове међусобне повезаности и регулације. Оивичени су 

јавним простором, улица Ратарска. Налази се  у широј  зони градског 

центра.. ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ЗА БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови) 

Садржај -Вишеспратни  слободностојећи објекат (П+2)  

-помоћни објекат (П) 

(граф. прилог  бр.063- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора 

са наменом објеката) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Слободностојећи објекат или двојни објекат у случају фазне изградње. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,0. 

Улица Васе Пелагића- предња грађевинска линија је од  регулационе 

линије увучена у унутрашњост парцеле 4m.  

Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле 

породичног становања, блок c1, постављена на 3m. 

Габарит објекта, слободностојећег или двојног 16x12m  

 Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до 

ње  је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина 

планиране изградње је 16 m. 

Спратност:  Максимална спратност главног објекта до П+2. , минимална П+1;   

Помоћни објекат максимално П. 
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Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са  наменом објеката, а 

минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 0,2 m од коте тротоара; 

Максимално 1,2 m од коте тротоара; 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења 

за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

 Максимална висина кровног венца  планираног објекта дефинисана 

је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око 

објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m        

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу 

са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.  

Правила 

грађења 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница  износи 

најмање половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m. 

Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним 

бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, а не 

може бити мања од 5,5m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на 

бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 3m. 

На зиду вишепородичног објекта  према суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 5,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 3m до 5,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за 

комуникацију; 

 мање од 3m или ако је објекат на граници 

парцеле  – нису дозвољени никакви отвори према суседној 
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парцели. 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних 

објеката максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно 

растојање два објекта  је  3m . 

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према 

задњој линији парцеле, до замене објекта новим. Све нове 

интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са овим 

правилима.  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата 

не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 

1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  

(рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције 

испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта према 

предњем дворишту,  на другој главној фасади према унутарблоковској 

саобраћајници и и према задњем дворишту- укупна површина испада 

не може прећи  50% уличне фасаде изнад приземља;  

2.на делу објекта према бочном дворишту нису  дозвољени испади ; 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

отвореном блоку је  500m², а породичних 150m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m, а породичног 

објекта 6m. 

 

   

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  само према суседном 

блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним 

јавним површинама није дозвољено. 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 
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парцели. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене намене. 

Дозвољена је изградња једног помоћног објекта . 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се 

изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. 

Заузетост парцеле помоћним објектима дефинисана је у графичком 

прилогу.  

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. 

Нису дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели. 

Кровне равни формирати тако да слив воде  буде једноводни  ка 

припадајућем  дворишту.  

Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на 

графичком прилогу. 

На задњој фасади су дозвољени отвори са високим парапетом.  

   

 

 

Блок d2 

 

Локација:  

 

Ободни стамбени блок  у  улици  Васе Пелагића и према 

унутарблоковској сабирној саобраћајници.  

Блок d2 – западна страна блока D, северна страна обухвата плана. Блок 

c2 и блок d2 чине северну зону продора у унутарблоковски простор. 

Намена:  

 

Намена објеката према улици Васе Пелагића  је стамбенна или 

стамбено-пословна. Становање је претежно породично, а дозвољено је 

и вишепородично. У приземној етажи објекта су дозвољени пословни 

садржаји али нису обавезни;   

У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Отворени стамбени или стамбено-пословни блокови, скупови 

појединачно изграђених зграда на одговарајућим парцелама које 

поштују услове међусобне повезаности и регулације. Планирани 

објекти су на припадајућим парцелама за редовну употребу објекта. 

Парцеле за изградњу су оивичене  јавним простором. Ограђивање 

парцела према јавном простору није дозвољено па околна површина 

парцеле са  суседним јавним површинама чине, у функционалном 

смислу, заједнички отворен простор блока. 

 ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови) 

Садржај Три ишеспратна  слободностојећа објекта (П+2)  

 

(граф. прилог  бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са 
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наменом објеката) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Слободностојећи објекти на припадајућим парцелама за редовну 

употребу објекта.  

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и 

грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују 

одговарајуће линије граћевинске парцеле. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,0. 

Улица Васе Пелагића- предња грађевинска линија је од  регулационе 

линије увучена у унутрашњост парцеле 4m.  

Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле 

породичног становања, блок d1, постављена на min. 3m. 

Габарити слободностојећих  објеката су дефинисани у графичком 

прилогу 16x12m  

Међусобна удаљеност објеката је 10m 

 

Спратност:  Максимална спратност  објеката до П+2. , минимална П+1;   

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са  наменом објеката, а 

минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 0,2 m од коте тротоара ако је у приземној етажи пословна 

намена; 

Максимално 1,2 m од коте тротоара, ако је становање у приземљу 

објекта; 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења 

за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

 Максимална висина кровног венца  планираног објекта дефинисана 

је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око 

објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m        

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на 

постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта парцелације и 

препарцелеције за  формирање парцела према планираној намени 

површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима 
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при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну 

потребног броја паркинг места, с тим да се потребан  број паркинг 

места умањује за једно  паркинг место на сваких, започетих 30m² 

површине ново формиране парцеле која је овим Планом  

предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од 

укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг 

места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из 

чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице 

и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно 

обезбедити површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је 

обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или пословни 

простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина  

пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са 

гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе 

парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у 

етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем 

завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и 

плафона, односно међуспратних конструкција.  
 

Правила 

грађења 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница  износи 

најмање половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m. 

Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним 

бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, а не 

може бити мања од 5,5m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на 

бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 3m. 

На зиду вишепородичног објекта  према суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 5,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 

виталних просторија; 

 од 3m до 5,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за 

комуникацију; 

 мање од 3m или ако је објекат на граници 

парцеле  – нису дозвољени никакви отвори према суседној 

парцели. 

 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних 

објеката максималне спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно 

растојање два објекта  је  3m . 

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према 

задњој линији парцеле, до замене објекта новим. Све нове 

интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са овим 

правилима.  

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 
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ја: елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата 

не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 

1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  

(рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције 

испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта 

оријентисаном на регулациони појас ободних саобраћајница, - укупна 

површина испада не може прећи  50% уличне фасаде изнад приземља;  

2.на делу објекта према блоку d1, тј. према суседним парцелама 

породичног становања и према суседним објектима у припадајућем  

блоку нису  дозвољени испади. 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

отвореном блоку је  500m², а породичних 150m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m, а породичног 

објекта 6m. 

 

   

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  само према суседном 

блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним 

јавним површинама није дозвољено. 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња других  објекта на парцели осим објеката 

датих у графичким прилозима планског решења.   

 

 

 

 

 

Блок е2 
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Локација:  

 

Централна зона унутарблоковског простора уз сабирну блоковску 

саобраћајницу. 

Блок е2 је западни  део просторне целине Е. /граф прилог бр.05- 

Подела на зоне и целине/  

Намена:  

 

Намена објекта је стамбено-пословна или стамбена.  

Становање је вишепородично. У приземној етажи објекта су 

дозвољени пословни садржаји али нису обавезни;   

У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекат и нови делови постојећег објекта нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

, као и друге намене), могу се градити унутар ове зоне са  претежном  

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне 

намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, 

животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа 

изграђености. 

Тип блока: Отворени стамбени или стамбено-пословни блок  појединачно 

изграђених зграда на одговарајућим парцелама. Планирани објекат је  

на припадајућој парцели за редовну употребу објекта. Парцеле за 

изградњу су оивичене  јавним простором. Ограђивање парцела према 

јавном простору није дозвољено па околна површина парцеле са  

суседним јавним површинама чине, у функционалном смислу, 

заједнички отворен простор блока. 

 ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови) 

Садржај Вишеспратни  слободностојећи  објекат (П+2+Пк)  

 

(граф. прилог  бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са 

наменом објеката) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Слободностојећи објекат на припадајућој парцели за редовну употребу 

објекта.  

Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,0. 

Грађевинске линије су према околним  јавним површинама  од  

регулационе линије увучена у унутрашњост парцеле  5m.  

Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле 

породичног становања, блок е1, постављена тако да је међусобна 

удаљеност планираних објеката 10m. 

Габарит слободностојећег  објекта је дефинисан у графичком прилогу, 

приближно 12x40m.  

 

Спратност:  Максимална спратност  објеката до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк;   

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са  наменом објеката, а 

минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне. 

 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 0,2 m од коте тротоара ако је у приземној етажи пословна 

намена; 

Максимално 1,2 m од коте тротоара, ако је становање у приземљу 

објекта; 
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( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења 

за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

 Максимална висина кровног венца  планираног објекта дефинисана 

је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око 

објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m 

          П+2+Пк                                            max. висина = 12m        

    

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на 

постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта парцелације и 

препарцелеције за  формирање парцела према планираној намени 

површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима 

при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну 

потребног броја паркинг места, с тим да се потребан  број паркинг 

места умањује за једно  паркинг место на сваких, започетих 30m² 

површине ново формиране парцеле која је овим Планом  

предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од 

укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг 

места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из 

чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице 

и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно 

обезбедити површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је 

обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или пословни 

простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина  

пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са 

гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе 

парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у 

етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем 

завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и 

плафона, односно међуспратних конструкција.  
 

 

Правила Међусобна удаљеност слободностојећих објеката  износи најмање 



103 

 
 

грађења 10m, у свему према графичком прилогу.  

На зиду вишепородичног објекта  према суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен 5,5m и више   - дозвољени су отвори 

стамбених виталних просторија. 

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата 

не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 

1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  

(рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције 

испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта 

оријентисаном на регулациони појас ободних саобраћајница, - укупна 

површина испада не може прећи  50% уличне фасаде изнад приземља;  

2.на делу објекта према блоку е1, тј. према суседним парцелама 

породичног становања и према суседним објектима у припадајућем  

блоку нису  дозвољени испади. 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

отвореном блоку је  500m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m. 

 

   

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  само према суседном 

блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним 

јавним површинама није дозвољено. 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели. 

 

Изградња 

другог објекта 

Није дозвољена изградња других  објекта на парцели.   
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на парцели 

 

 

 

 

 

Блок f2 

 

Локација:  

 

Централна зона унутарблоковског простора уз сабирну блоковску 

саобраћајницу. 

Блок f2 је западни  део просторне целине F. /граф прилог бр.05- Подела 

на зоне и целине/  

Намена:  

 

Намена објекта је стамбено-пословна или стамбена.  

Становање је вишепородично. У приземној етажи објекта су 

дозвољени пословни садржаји али нису обавезни;   

У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекат и нови делови постојећег објекта нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

, као и друге намене), могу се градити унутар ове зоне са  претежном  

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне 

намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, 

животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа 

изграђености. 

Тип блока: Отворени стамбени или стамбено-пословни блок  појединачно 

изграђених зграда на одговарајућим парцелама. Планирани објекат је  

на припадајућој парцели за редовну употребу објекта. Парцеле за 

изградњу су оивичене  јавним простором. Ограђивање парцела према 

јавном простору није дозвољено па околна површина парцеле са  

суседним јавним површинама чине, у функционалном смислу, 

заједнички отворен простор блока. 

 ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови) 

Садржај Вишеспратни  слободностојећи  објекат (П+2+Пк)  

 

(граф. прилог  бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са 

наменом објеката) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Слободностојећи објекат на припадајућој парцели за редовну употребу 

објекта.  

Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,0. 

Грађевинске линије су према околним  јавним површинама  од  

регулационе линије увучена у унутрашњост парцеле  на северној 

страни 5m, на јужној страни 3m и на западној страни 1m.  

Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле 

породичног становања, блок f1, постављена тако да је међусобна 

удаљеност планираних објеката 12m. 

Габарит слободностојећег  објекта је дефинисан у графичком прилогу, 

приближно 10x40m.  

 

Спратност:  Максимална спратност  објеката до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк;   

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 
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дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  

Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са  наменом објеката, а 

минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 0,2 m од коте тротоара ако је у приземној етажи пословна 

намена; 

Максимално 1,2 m од коте тротоара, ако је становање у приземљу 

објекта; 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења 

за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

 Максимална висина кровног венца  планираног објекта дефинисана 

је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око 

објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m 

          П+2+Пк                                            max. висина = 12m        

    

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на 

постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта парцелације и 

препарцелеције за  формирање парцела према планираној намени 

површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима 

при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну 

потребног броја паркинг места, с тим да се потребан  број паркинг 

места умањује за једно  паркинг место на сваких, започетих 30m² 

површине ново формиране парцеле која је овим Планом  

предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од 

укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг 

места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из 

чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице 

и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно 

обезбедити површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је 

обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или пословни 

простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина  

пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са 
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гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе 

парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у 

етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем 

завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и 

плафона, односно међуспратних конструкција.  
  

Правила 

грађења 

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката  износи најмање 

10m, у свему према графичком прилогу.  

На зиду вишепородичног објекта  према суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен 5,5m и више   - дозвољени су отвори 

стамбених виталних просторија. 

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата 

не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 

1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  

(рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције 

испада), и  то на свим фасадама укупна површина испада не може 

прећи  50% уличне фасаде изнад приземља. 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

отвореном блоку је  500m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m. 

 

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  само према суседном 

блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним 

јавним површинама није дозвољено. 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели. 

 

Изградња Није дозвољена изградња других  објекта на парцели.   
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другог објекта 

на парцели 

 

 

 

 

 

1.5.  МЕШОВИТИ  БЛОКОВИ  ВИШЕСПРАТНИХ   ОБЈЕКАТА 

 

Блок g2 

 

Локација:  

 

Јужна зона ободног  простора блока, уз регулациони појас сабирне 

саобраћајнице у блоку и улице Арсенија Чарнојевића.  

Блок g2 или источна зона блока G (површина око 1,36ha) 

Намена:  

 

Намена објеката према унутарблоковској саобраћајници је стамбено-

пословна или стамбена. Становање је претежно вишепородично.  У 

целој ширини главне фасаде уз регулацију улице, у приземној етажи 

објекта  обавезујући  су пословни садржаји. 

 

У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Мешовити стамбени блок са пословањем, скупови појединачно 

изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове 

међусобне повезаности и регулације. Оивичен је јавним простором, 

улица Арсенија Чарнојевића и регулациони појас планиране 

унутарблоковске сабирне саобраћајнице.  

Налази се  у широј  зони градског центра. Објекти су постављени 

паралелно са   регулационим линијама. ( део текста :ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ 

Садржај Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк): 

-у непрекинутом низу паралелно са регулационом линијом улице 

А.Чарнојевића; 

-слободностојећи (2 објекта), унутар блока уз регулациони појас 

унутарблоковске сабирне саобраћајнице.  

(граф. прилог  бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са 

наменом објеката) 

  

Тип  објеката у 

блоку: 

Непрекинути и прекинути низ објеката вишепородичног становања и 

слободностојећи објекти. 

Урбанистички 

параметри  

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,5. 

Грађевинска линија низа објекта у улици Арсенија Чарнојевића је 

увучена у унутрашњост парцеле 4m од регулационе линије на јужној 

страни , а 2,5m од западне границе парцеле  на улазу у блок. 

Слободностојећи објекти су постављени уз регулациони појас 
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унутарблоковске саобраћајнице (према графичком прилогу бр.3-

организација простора са наменом објеката) 

Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до 

ње  је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина 

планиране изградње  непрекинутог низа је 15 m. 

Габарити слободностојећих објеката су 10x48m објекта на регулацији 

и 14x26m унутар блока. 

Дозвољена је изградња дворишног анекса П+Пк уколико су 

задовољени сви урбанистички параметри. 

Спратност:  Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк. 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама) 

  

Максимална спратност дата је на граф. прилог-03 ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ организација простора са наменом објеката, а минимална 

спратност је за једну етажу мања од задате максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Минимално 0,2m, а максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним 

објектима оријентисаним према унутрашњости блока; 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења 

за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

 Висина кровног венца  планираног објекта мора бити усклађена са 

висином кровног венца постојећег објекта на суседној парцели  и 

дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни 

тротоар око објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m        

          П+2+Пк                                            max. висина = 12m        

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на 

постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта парцелације и 

препарцелеције за  формирање парцела према планираној намени 

површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима 

при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну 

потребног броја паркинг места, с тим да се потребан  број паркинг 

места умањује за једно  паркинг место на сваких, започетих 30m² 

површине ново формиране парцеле која је овим Планом  
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предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од 

укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг 

места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из 

чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице 

и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно 

обезбедити површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је 

обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или пословни 

простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина  

пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са 

гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе 

парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у 

етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем 

завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и 

плафона, односно међуспратних конструкција.  

 

Правила 

грађења 

Непрекинути низ 

Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у 

систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна 

објекта је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе 

спојнице као  и термичка ,тј. звучна изолација. 

На месту контакта новог и постојећег објекта  грађевинска линија 

треба да буде континуалана  у ширини везног елемента на бочној 

фасади новоизграђениог, постојећег објекта  и неопходних растојања 

(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта. 

За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колско-

пешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,  

минималне  ширине 3m, минималне висине 3m, уколико 

противпожарним условима није  другачије одређено.  Максимално 

растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 

18m, тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m  

максимална удаљеност од суседног пролаза  је 24m. На објекту, или 

делу објекта,  мање ширине од  12m  дозвољена је  изградња  само 

једног колско пешачког пролаза ширине 3m.   

Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се 

без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску 

разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија 

или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање 

светларника.  

 

Слободностојећи објекти 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница  износи 

најмање половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m.  

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних 

просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе 

парцеле је  5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на 

бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 3m. 

На зиду вишепородичног објекта  према суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

 5,5m и више   - дозвољени су отвори стамбених 
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виталних просторија; 

 од 3m до 5,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  фиксни, 

непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за 

комуникацију; 

 мање од 3m или ако је објекат на граници 

парцеле  – нису дозвољени никакви отвори према суседној 

парцели. 

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата 

не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 

1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  

(рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције 

испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта према 

предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи  50% 

уличне фасаде изнад приземља; 

2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле – 

укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља; 

3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од задње  границе парцеле – укупна 

површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

Испади на деловима објеката оријентисани према улици не 

смеју угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана 

пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 степени 

од најближег отвора на суседном објекту. 

 

 

Правила 

парцелације 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

непрекинутом низу је  600m², а породичних 200m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног 

објекта 6m. 

Посебна 

правила, 

Непрекинути низ 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  и то: 
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ограђивање 

парцеле 

-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на 

регулационој линији постављање непрозирне ограде  до висине 1,80m; 

-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се 

отварати ван регулационе линије парцеле. 

 

Ограђивање није дозвољено на регулационој линији уколико је 

грађевинска линија повучена у унутрашњост парцеле.  Ограде и улазне 

капије се у том случају постављају на грађевинској линији. 

Слободностојећи објекти 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  само према суседном 

блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним 

јавним површинама није дозвољено. 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Дозвољена је изградња другог  објекта на парцели стамбене намене 

или помоћног објекта уколико су испуњени сви наведени 

урбанистички параметри. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој 

катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се 

изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. 

Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле.  

Помоћни објекти  су: 

 гараже до 20m²; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²; 

 простор у функцији главног објекта- остава, летња 

кухиња, санитарни чвор до   10m². 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. 

Нису дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели. 

Кровне равни формирати тако да слив воде  буде једноводни  ка 

припадајућем  дворишту.  

Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на 

графичком прилогу. 

Помоћни објекат се не може градити уз постојећи главни објекат на 

парцели.  

   

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима. 

 

 

 

Блок i2 

 

Локација:  

 

Југозападни део простора у обухвату плана уз улицу Ратарска и  

Арсенија Чарнојевића 
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Намена:  

 

Намена објеката према ободним улицама  је стамбено-пословна. 

Становање је претежно вишепородично.  У целој ширини главне 

фасаде уз регулацију улице, у приземној етажи објекта обавезни су 

пословни садржаји; на делу приземља ка дворишту је дозвољена, али 

не и обавезујућа стамбена намена простора. 

У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.   

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене 

(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални 

објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени), 

могу се градити унутар ове зоне са  претежном  стамбеном наменом, 

ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као 

ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока: Компактни стамбени блокови са пословањем, скупови појединачно 

изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове 

међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором, 

улица Ратарска. Налази се  у широј  зони градског центра. Објекти су 

постављени на регулационој линији . По правилу двојно су узидани  са 

изузецима на почетку и на крају низа. ( део текста :ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ/ Индивидуални 

стамбени блокови) 

Садржај -Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у непрекинутом низу 

по ободу блокаса акцентом у виду повећане спратности  П+3+Пк на 

делу објекта на укрштању улица Ратарска и Васе Пелагића.  

-Унутарблоковски низ  од П+Пк до П+1+Пк у непрекинутом низу 

 

(граф. прилог  бр.02b- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора и 

намена објеката) 

 ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/ Непрекинуту низ) 

Тип  објеката у 

блоку: 

Непрекинути низ објеката вишепородичног становања 

Урбанистички 

параметри  

 

Максимални индекс изграђености парцеле  је  2,5. 

Улица Ратарска- предње регулационе линије су уједно и грађевинске, 

тј. обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока осим 

на појединим локацијама у простору где је грађевинска линја 

дефинисана у графичком прилогу . 

У унутрашнјости блока грађевинске линије непрекинутог низа су 

постављене на удаљености од 5m од регулационе линије. 

Улица Арсенија Чарнојевића – грађевинска линија планираног низа 

објеката је на удаљености од 4m од регулационе линије. 

 Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до 

ње  је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина 

планиране изградње је 15 m. 

 

Спратност:  Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк у улици Ратарска и 

Арсенија Чарнојевића;  Максимално П+1+Пк  унутар блока, 

минимално П+Пк. 

Максимално  једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег 

дела приземља код објеката са смакнутим етажама)  
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Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ организација простора и намена објеката, а минимална 

спратност је за једну етажу мања од задате максималне. 

Висина коте 

приземља: 

Максимално 0,2 m од коте тротоара у стамбено пословним објектима 

на регулацији ободних саобраћајница; 

Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима 

оријентисаним према унутрашњости блока; 

 

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења 

за зграде/ Кота приземља) 

Висина кровног 

венца: 

 Висина кровног венца  планираног објекта мора бити усклађена са 

висином кровног венца постојећег објекта на суседној парцели  и 

дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни 

тротоар око објекта: 

     спратност објекта                           висина кровног венца                

          П+0                                                   max. висина =   4m        

          П+Пк                                                max. висина =   6m        

          П+1                                                   max. висина =   7m        

          П+1+Пк                                            max. висина =   9m        

          П+2                                                   max. висина = 10m        

          П+2+Пк                                            max. висина = 12m        

     ( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила 

грађења за зграде/ Висина кровног венца) 

 

Паркирање  

возила: 

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте 

на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја 

паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар 

граница плана, а  према Одлуци о мерилима и критеријумима за 

одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг 

односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

 

Посебна 

правила: 

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на 

постојећим парцелама обавезна је израда  Пројекта парцелације и 

препарцелеције за  формирање парцела према планираној намени 

површина.  

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима 

при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну 

потребног броја паркинг места, с тим да се потребан  број паркинг 

места умањује за једно  паркинг место на сваких, започетих 30m² 

површине ново формиране парцеле која је овим Планом  

предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од 

укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг 

места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из 

чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице 

и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно 

обезбедити површину од 30m².  

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је 

обезбеђење по једног паркинг места  на један стан или пословни 

простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина  
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пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са 

гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе 

парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у 

етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем 

завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и 

плафона, односно међуспратних конструкција.  
 

На грађевинској парцели бр.1997/2 планиран је колско пешачки 

пролаз, са јавном функцијом на нејавном земљишту, од улице 

Ратарска  до планиране јавне површине унутар блока, ширине 3m, 

уз северну границу парцеле. Неопходно је закључење уговора о 

успостављању права службености пролаза на парцели бр.1997/2, у 

складу са планским решењем у графичком прилогу,  између 

власника повласног добра и власника послужног добра пре 

издавања грађевинске дозволе за изградњу нових објеката на 

парцели  или реконструкцију постојећих. 

Правила 

грађења 

Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у 

систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна 

објекта је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе 

спојнице као  и термичка ,тј. звучна изолација. 

На месту контакта новог и постојећег објекта  грађевинска линија 

треба да буде континуалана  у ширини везног елемента на бочној 

фасади новоизграђениог, постојећег објекта  и неопходних растојања 

(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта. 

У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова 

максимална дубина објеката у непрекинутом низу је 15m.  

У случају изградње објеката већих висина, планирати мању висину 

дворишних трактова (анекс главног објекта) у односу на висину 

уличног дела објекта. Дозвољена је изградња дворишних објеката 

спратности П+По на једној бочној граници парцеле  уз минималну 

удаљеност  од друге бочне границе од 5,5m , обавезно у правцу 

колског пролаза (ајнфорта) објекта у непрекинутом низу. У случају 

када је  дворишни објекат удаљен од обе бочне границе са суседним 

парцелама мин. 5,5m дозвољена максимална спратност је П+Пк, уз 

усаглашавање намене објеката (стамбени или пословни) и услова 

минималне осунчаности стамбених објекта. 

За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колско-

пешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,  

минималне  ширине 3m, минималне висине 3m, уколико 

противпожарним условима није  другачије одређено.  Максимално 

растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 

18m, тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m  

максимална удаљеност од суседног пролаза  је 24m. На објекту, или 

делу објекта,  мање ширине од  12m  дозвољена је  изградња  само 

једног колско пешачког пролаза ширине 3m.   

Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се 

без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску 

разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија 

или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање 

светларника.  

На грађевинској парцели са бројем парцеле 1997/2 пре издавања 
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грађевинске дозволе неопходно је  

 

Архитектонско 

обликовање и 

материјализаци

ја: 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом 

објекта. Начин обраде фасаде  ускладити са непосредним окружењем.  

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски 

елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач  прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб 

кровних равни је од 15° до максималних  35°.  

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне 

надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата 

не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону линију више од 

1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  

(рачунајући од основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције 

испада), и  то: 

1.на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта према 

предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи  50% 

уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину 

појаса регулације мању од 12m нису дозвољени испади преко 

регулационе линије; 

2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле – 

укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља; 

3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија 

објекта најмање 5,5m удаљена од задње  границе парцеле – укупна 

површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју 

угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана пројекција 

линије испада може бити највише под углом од 45 степени од 

најближег отвора на суседном објекту. 

 

Правила 

парцелације 

 

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III 

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила 

парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља  и породичне 

градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и 

насеља средњих густина: 

 

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у 

непрекинутом низу је  600m², а породичних 200m² ;                             

-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног 

објекта 6m. 

 

   

Посебна 

правила, 

ограђивање 

парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати  и то: 

-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на 

регулационој линији постављање непрозирне ограде  до висине 1,80m; 

-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до 

висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 



116 

 
 

ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном 

оградом  од min 0,50m до max 2,20m; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) 

ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској 

парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не могу се 

отварати ван регулационе линије парцеле. 

 

Изградња 

другог објекта 

на парцели 

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели стамбене намене 

или помоћног објекта ако планиом није дефинисана могућност његове 

изградње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ОТВОРЕНИ  БЛОК  ВИШЕСПРАТНИХ, ЈАВНИХ  ОБЈЕКАТА 

 

            Блок ј1 

 

кација 
Централна зона у обухвату плана, средишни део  зоне уз планирану 

сабирну саобраћајницу. 

димензије 

комплекса 

Основа комплекса  (максималне димензије) 30 x 40 m  

Укупна површина комплекса 1200 m² 

намена Јавна намена  

тип блока Отворени комплекс, сложене структуре 

тип  објеката у 

блоку 

Слободностојећи објекат са јавном садржином и отвореном, 

уређеном, парковском површином; 

урбанистички 

параметри блока 

Максимални индекс изграђености парцеле под габаритом је до 2. 

Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 1. 

Регулациона и грађевинске  линије су дефинисана планом 

спратност 

Максимални број етажа:  једна подземна етажа + 

 један објекат  П+1 (према граф. прилогу); 

 

висина коте 

приземља 
Максимално 1,2 m од коте тротоара. 

висина кровног 

венца 

спратност објекта 
максимална висина кровног 

венца 
П+1 7 m 

архитектонско 

обликовање и 

обрада 

фасаде 

фасада објекта је урађена прсканом, тонираном фасадном 

бојом. 
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материјализација 

кров 

Кров је косог облика покривен профилисаним лимом у 

благом нагибу или опекарским елементима са нагибом до 

35º 

 

паркирање возила 
Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван граница 

комплекса, а у границама плана.   

посебна правила 

Неопходна је израда  пројекта парцелације и препарцелације у 

складу са планским решењем хоризонталне регулације и 

парцелације.  

 

 

Блок ј2 

 

 

локација 

Југозападна  зона унутарблоковског простора у обухвату плана, 

уу непосредној близини новоформиране  раскрснице улице 

Арсенија Чарнојевића и планиране сабирне саобраћајнице у  

блоку.  

димензије 

комплекса 

Основа комплекса  (максималне димензије) 50 x 55 m  

Укупна површина комплекса 2750 m² 

намена Јавна намена  

тип блока Отворени комплекс, сложене структуре 

тип  објеката у 

блоку 
Слободностојећи објекти са јавном садржином; 

урбанистички 

параметри блока 

Максимални индекс изграђености парцеле под габаритом је до 

2. 

Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 1. 

Регулациона и грађевинске  линије су дефинисана планом 

спратност 

Максимални број етажа:  једна подземна етажа + 

 објекат  П+3 (према граф. прилогу); 

 објекат  П+2 уз планирану сабирну саобраћајницу 

висина коте 

приземља 
Максимално 1,2 m од коте тротоара. 

висина кровног 

венца 

спратност објекта 
максимална висина кровног 

венца 

П+1 7 m 

П+2 10 m 

П+2+Пк 12 m 

П+3 13 m 

архитектонско 

обликовање и 

материјализација 

обрада 

фасаде 

фасада објекта је урађена прсканом, тонираном 

фасадном бојом. 

кров 

Кров је косог облика покривен профилисаним лимом 

у благом нагибу или опекарским елементима са 

нагибом до 35º 
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паркирање возила 
Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван 

граница комплекса, а у границама плана.   

посебна правила 

Неопходна је израда  пројекта парцелације и препарцелације у 

складу са планским решењем хоризонталне регулације и 

парцелације и Урбанистичког пројекта за урбанистичко- 

архитектонску разраду локације. 

Дозвољена је изградња два слободностојећа објекта на парцели 

или јединственог комплекса два објекта паовезана пасарелом на 

нивоу првог и другог спрата.    

ограђивање парцеле 

Дозвољено је ограђивање комплекса транспарентном оградом до 

висине 1,8m по планираној унутарблоковској регулационој 

линији.  

 
 

1.7. ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОБУХВАТУ 

 

Планом су обухваћене  ободне улице Арсенија Чарнојевић која представља 

насељску деоницу државног пута IIА реда реда број 120 и улица Васе Пелагић. 

 Регулациони појас улице Арсенија Чарнојевић је реконструисан са проширењем 

саобраћајнице са по две саобраћајне траке у два смера. Реконструисана је 

саобраћајница зеленило и комплетна инфраструктура укључујући расвету и 

саобраћајну сигнализацију.  

             Регулациони појас улице Васе Пелагић је реконструисан са проширењем 

коловоза са две саобраћајне траке. Реконструисана је саобраћајница без остале 

саобраћајне инфраструктуре.  

Улице Ратарска и Петра Прерадовић, односно јавне саобраћајне површине 

наведених улица су детаљно разрађене Планом детаљне регулације просторног 

блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса Шевченка, 

Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у Сремској 

Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и ПЛАНОМ 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА 

ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА, 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица 

бр.350-59/2013-I од 11.07.2013.г.). 

 

 1.7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ 

НАМЕНИ 

 

Општа правила 
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Приликом  изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели 

("СП"), изузев ако овим планом за неке локације није другачије дефинисано – 

могућност паркирања на сопственој парцели, део на сопственој и део на јавној 

површини ("ЈП") или на јавној површини , у складу са Одлуком о мерилима и 

критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан 

паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по 

једног паркинг места "ПМ" на један стан. За пословни простор критеријум за 

утврђивање потребног броја паркинг места је, једно паркинг место на сваких 70м2 

збира нето површине пословних јединица. 

Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или 

пословних простора, обававезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале 

стамбене/пословне просторе, приоритетно на сопственој парцели или 

алтернативно на јавној површини према наведеним критеријумима и мерилима. 

Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање возила 

димензионисане су према напред наведеним вредностима: 

•  коловоз за мировање возила – отворена паркиралишта 

 димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице и 

паркинг места дати су у табели П.1.; Шеме за површинска паркиралишта – 

графички прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна 

лица – графички прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта на сопственој 

парцели користе се вредности из табеле П.1. које се односе на дуготрајно 

паркирање; 

•   паркинг гараже 

димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице, 

паркинг места и бочних ограничења дати су у графичким прилозима Г.3.,Г.4. и Г5 

( у случају одступања од задатих граничних вредност обавезно је у пројекту 

приказати проверу проходности за меродавно возило – путнички аутомобил) и 

Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и 

Х.2.; 

савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи. 

Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 метра. Код кружних рампи обавезан је 

приказ проходности за меродавно возило; 

подужни нагиби наткривених рампи за мале гараже намењене за познате 

кориснике ( становање, запослени)  су максимално 15% за наткривене рампе са 

обавезном применом елемената заобљења на вертикалним кривинама и 

максимално 12% за откривене рампе;  

планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким 

захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 

("Сл. Лист СЦГ", број 31/05).  

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи: 

• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са 

јавним саобраћајницама,  

•  саобраћајне површине намењене за кретање пешака, 

•  саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила. 

 

1.7.1. Правила за изградњу мрећже и објеката  

саобраћајне инфраструктуре  
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Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици уз формирање 

нових унутарблоковских саобраћајница. Предвиђена је изградња саобраћајних 

површина у целој ширине планиране регулације, са циљем формирања 

геометријских профила који испуњавају савремене стандарде и прописе везане за 

саобраћајну инфраструктуру. Планиране регулационе – грађевинске линије, 

елементи нивелационог и ситуационог плана и попречни профили регулације 

саобраћајница приказани су на графичком прилогу (граф. прилог: ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ/ бр. 07 – саобраћајнице са уређењем слободних површина. 

Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине: 

а. Ободне саобраћајнице 

б. Унутарблоковске саобраћајнице. 

а. Ободне саобраћајнице представљају део примарне градске путне мреже 

и саобраћајни прстен на границама предметног плана. Траса ових саобраћајница 

се поклапа са улицама Ратарска, Арсенија Чарнојевић, Петра Прерадовић и Васе 

Пелагић. Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и 

истовремено се путем њих врши повезивање унутарблоковских саобраћајница са 

градском мрежом путева.  

б. Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице које представљају 

део секундарне путне мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје 

намењене искључиво стамбеном, снабдевачком и услужном саобраћају. 

 

Планиране интервенције на саобраћајним површинама: 

 

 Планира се изградња нових унутарблоковских саобраћајних површина 

дефинисаних теменим тачкама од темена Т0 до темена Т20. Поред 

дефинисаних пешачких, остале саобраћајнице имају ранг приступних 

улица и на тај начин се допуњују саобраћајне везе у постојоћој мрежи 

саобраћајница, повећава се саобраћајни капацитет мреже и омогућује 

приступ новопланираним садржајима. 

 У улици Васе Пелагић планира се  реконструкција саобраћајних површина 

у смислу усклађивања са савременим захтевима и стандардима, што 

подразумева да се примењују сегрегатне саобраћајне површине намењене 

за кретање моторних возила, немоторизовани саобраћај ( бициклистички и 

пешачки) и стационарни саобраћај.  

 У улици Арсенија Чарнојевић задржава се постојеће стање саобраћајних 

површина, изузев у делу где се формира четворокрака раскрсница. 

 Улице Ратарска и Петра Прерадовић су разрађене поменутим плановима 

детаљне регулације.  

 

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

односно непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за 

проходност меродавног возила, а  за објекте повећаног ризика од пожара 

приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 

возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 

8/95). 

За прикључак на унутарблоковску, новопланирану саобраћајну инфраструктуру, 

односно колско – пешачки прилаз до парцеле за вишепородичне и објекте са 

претежном пословном наменом, потребно је прибавити услове и сагласност од  

управљача пута. 
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Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина 

 

Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и 

планираних објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно 

повезивање унутрашњих садржаја у блоку са улицама примарне саобраћајне 

мреже (Арсенија Чарнојевић и Васе Пелагић). Димензионисање саобраћајних 

површина зависи од саобраћајног значаја и ранга поједине улице. 

 

Улица Арсенија Чарнојевић- државни пут IIА реда број 120 

 

Планом је предвиђено формирање четворокраке семафоризоване, уместо 

постојеће несемафоризоване трокраке раскрснице, на стационажи км 42+834. 

Пошто је на целом правцу  државног пута IIА реда број 120 кроз насељено место 

Сремска Митровица, примењен принцип тзв. „зелени талас“, пројектним решењем 

ће се и новоформирана раскрсница ускладити са наведеним регулисаним 

системом. 

Планским решењем, на нофоформираној раскрсници, на правцу државног пута 

IIА реда број 120, предвиђене су додатне саобраћајне траке за лева скретања. 

Пројектним елементима усклађено је планско и постојеће стање са раскрсницом 

државног пута и улице Ратарска, а на раскрсници државног пута и улице Петра 

Прерадовић остаје постојеће стање.  

Планом је предвиђено једно аутобуско стајалиште (локација се поклапа са 

постојећим стањем), како је приказано на графичком прилогу. 

Пешачки саобраћај се одвија по постојећим пешачким стазама уз регулациону 

линију-задржава се постојеће стање. 

Бициклистички саобраћај се одвија по коловозу за кретање моторних возила. 

Израдом будуће планске документације биће примењен услов ЈП Путеви Србије:  

 „Стечена обавеза је усмерити израду планске документације детаљне 

урбанистичке разраде за деоницу предметног државног пута у оквиру 

грађевинског подручја насеља Сремска Митровица у циљу побољшања попречног 

профила ДП, увођења континуалног разделног острва, планирања пешачких и 

бициклистичких стаза и сл.“ 

 

Извод из Плана генералне регулације града Сремска Митровица, Лаћарка и 

Мачванске Митровице, („Службени лист Града сремска Митровица“, број 

11/2009) – Одредбе које се односе на саобраћајне прикључке, ширину заштитног 

појаса и грађевинске линије за деонице државних путева кроз насеља:  

„Ширина заштитног појаса једнака је ширини појаса регулације јавног пута. 

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију 

саобраћајница. 

Саобраћајно прикључење општинских путева и улица на коловоз државних 

путева унутар насељених места врши се путем прикључних саобраћајница и 

саобраћајних прикључака са минималним ширинама саобраћајних трака од 2,75 

м.“ 

 

Грађевинска линија планираних објеката је померена за 4м у односу на 

регулациону линију пута. 
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Извод из услова ЈП „Путеви Србије“ 

 

Геометрију раскрснице, полупречнике закривљења у складу са меродавним 

возилом, дужина траке за лево скретање, хоризонтална и вертикална 

сигнализација на предметном путу и прикључним саобраћајницама у широј зони 

прикључења комплекса, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за 

пројектовање у складу са важећом законском регулативом. 

Аутобуска стајалишта, планирати према захтевима будућих корисника простора у 

складу са саобраћајно-безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, 

ван коловоза јавног пута,  смакнута, у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним 

путевима. Положај и димензионисање аутобуских стајалишта предвидети у 

складу са рачунском брзином на деоници и важећим прописима, након обављене 

сарадње са надлежном Дирекцијом за јавни превоз. 

Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети 

са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз државног пута. 

Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл.гласник 

РС”,бр.50/2011), Поглавље 3., Одељак 3.5.7.Бициклистички и пешачки саобраћај. 

Објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој 10,00м поред 

предметног државног пута, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса 

(регулационе линије,односно путне парцеле ) предметног државног пута, односно 

у складу са важећим планским документом вишег реда. 

Решити прихватање и одводњавање површинских вода са простора који је 

третиран предметним Планом и ускладити са системом одводњавања предметног 

државног пута. 

Према члану 31.Закона о јавним путевима, ограде и дрвеће поред јавних путева 

подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас 

(парцелу пута) државног пута потребно је да се обратите управљачу државног 

пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације 

изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом.“ 

 

 

Коловоз за кретање возила 

 

Сабирна саобраћајница - улица Васе Пелагић 

 

 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m; примењује се ВР 

≤ 50 km/час.  

 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско 

оптерећење од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 

 Приликом реконструкције коловоза предвидети гравитационо 

одводњавање са једностраним или двостраним попречним нагибом до 

сливника затворене атмосферске канализације. 

 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 

 

Приступне (унутарблоковске) улице 
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 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се 

ВР ≤ 40 km/час.  

 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско 

оптерећење од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 

 Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним 

нагибом до сливника затворене атмосферске канализације.  

 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 

 

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

Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и 

графичким прилозима: графички прилог ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 07 - 

саобраћајнице са уређењем слободних површина,Геометријски попречни профили; 

Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и П.3. и 

Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2. 

За отворена паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле 

П.1. које се односе на краткотрајно паркирање. 

Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом 

појасу саобраћајница, ивично или сепарисано. 

Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, 

оспособљен за истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне 

саобраћајнице. 

Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено 

оивичење, осим у изузетним случајевима када се оивичење мора користити у 

функцији контролисаног одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама 

оивичење коловоза за мировање превиђено је са бетонским ивичњацима 

издигнутим максимално +4cm у односу на коту коловоза намењеног за кретање 

возила. 

Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким 

стазама или са зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима 

издигнутим за максимално +10cm у односу на коту коловозног застора паркинга, 

а за подужно паркирање за максимално +12cm у односу на коту коловозног 

застора паркинга. 

Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог 

зеленила. При реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим 

зеленилом, планираним и постојећим колским приступима до парцеле/објекта, као 

и са диспозицијом планиране и постојеће инфраструктуре.  

 

Бициклистичке стазе 

 

 Проритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са 

граничним условом да им се саобраћајни профили додирују.  

 Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног 

за кретање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити 

мања од 0,50m. Слободни профили коловоза намењеног за кретање возила 

и бициклистичке стазе могу улазити један у други али је тада обавезна 

примена издигнутих ивичњака за оивичење коловоза.  

 Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног 

за мировање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може 

бити мања од 0,75 m. 
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  Минимална ширина бициклистичких стаза за једносмерни саобраћај је 1,5 

m за слободни профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил. 

 

Пешачке саобраћајне површине - ( важи за све улице) 

 

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру 

регулације саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним 

пешачким стазама вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање 

пешачких стаза приказано је на Графичком прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 07 - 

саобраћајнице са уређењем слободних површина. 

 

 Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум 

1,6m за саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни 

профил. 

 Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5 m за 

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

m за слободни профил(изузетно 1,2 m за једносмерни саобраћај),. 

 Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% 

усмереним ка осовини саобраћајнице. 

 Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима: 

 а) максимално +12cm - на месту контакта са  коловозом намењеном за 

кретање возила 

                                       - на месту контакта са подужним паркингом 

 б) максимално +10cm  - на месту контакта са управним и косим 

паркинзима. 

 При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о 

техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, број 19/2012).  

 

 

 

Нивелациони план јавних површина 

 

На графичком прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 07 - саобраћајнице са 

уређењем слободних површина приказане су оквирне планиране коте 

саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних саобраћајних 

површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке 

документације. 

Кота терена, односно кота колско – пешачког прилаза на грађевинској 

парцели не сме бити нижа од коте тротоара на регулационој линији. Правило је да 

се кота заштитног тротоара око објекта и кота тротоара на месту улаза у објекат 

нивелационо ускладе са котом тротоара на регулационој линији, на начин да се 

обезбеди одводњавање површинских вода слободним падом према ка улици. 

Кота пода приземља утврђује се у односу на коту тротоара на месту улаза 

у објекат, и то: 

кота пода приземља за објекте који у приземљу имају стамбену намену 

може бити максимално 1,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат; 

кота пода приземља за објекте који у приземљу имају нестамбену 

(пословање) намену може бити максимално 0,20м виша од коте тротоара на месту 

улаза у објекат. 
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Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске 

линије није дозвољена. Денивелација се савладава унутар објекта. 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати 

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

парцелама. 

 

Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему 

затворене атмосферске канализације, са нагибом усмереним од 

грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ за утврђивање 

нивелационог плана су постојеће коте терена,  колских прилаза, пешачких стаза 

на регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални 

попречни нагиби на пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу 

граничних вредности које испуњавају услов за површинско одвођење 

атмосферских вода и од техничко-технолошких ограничења.  

 При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о 

техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, број 46/2013). 
 

 

1.7.2. Правила грађења мреже и објеката комуналне инфраструктуре 

Снабдевање  водом - правила градње водоводне мреже 

Постоје технички услови продужетка водоводне мреже на предметној 

локацији уз обезбеђење редовног водоснабдевања планираних корисника са 

потребним притиском за противпожарну хидрантску мрежу. 

ОПШТИ УСЛОВИ: Код пројектовања и извођења радова придржавати се 

свих услова према важећим нормативима и техничким прописима за изградњу 

објекта ове намене.При паралелном вођењу мора се придржавати минималног 

растојања осовински од 1,0м између инсталација, због отклањања кварова код 

интервенција на водоводној и канализационој мрежи.Приликом укрштања 

инсталација потребно је поштовање висинског услова од мин 3ДН између 

инсталација(надслој земље мин.30цм), уз обавезно зацевљење инсталација и 

постављање трака за обележавање. 

Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у 

уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране 

улице или обострано зависно од ширине уличног фронта). 

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да 

водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и 

објекте инфраструктуре.  

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. 

Минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0m, али тако да не угожава 

стабилност објеката.   

Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0m  мерено од горње 

ивице цеви, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину 

прикључка свести на дубину постојећег цевовода. 
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На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини 

већој од ширине пута за min 1,0m са сваке стране.  

На траси предвидети постављање довољног броја надземних 

противпожаних хидраната.  

Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа 

за пројектовање, извођење, и одржавање мреже.  

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити 

катастарско снимање изграђене мреже. Добијене податке унети у катастарске 

планове подземних инсталација у РГЗ Сремска Митровица.  

Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након 

завршених радова. 

Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП "Водовод", а 

на пројекте наведених хидротехничких објеката пробавити сагласност истог.  

 

 

Услови прикључења објеката на водоводну мрежу  

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на 

јавни водовод. 

Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП "Водовод" Сремска 

Митровица, а почиње од споја са водоводном мрежом и  завршава се у склоништу 

за водомер закључно са мерним уређајем.  

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује 

ЈКП, а у складу са техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и 

Правилником ЈКП. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан 

прикључак. Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 

25mm. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у стамбеним 

објектима, пословним просторијама, гаражама, по правилу постављају се у 

засебно изграђена склоништа ван објекта или унутар објекта у вишестамбеним 

објектима у заједничким просторијама у специјално изграђеним касетама за 

смештај водомера. Код стамбено пословних објеката обавезно је раздвајање 

инсталација са монтажом засебних водомера за стамбени и за пословни део 

објекта. 

Код изградње нових зграда колективног становања потребно је обезбедити 

да свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који се мора 

поставити у заједничке просторије уз монтажу заједничког водомера у шахту 

којим би се мерила кумулативна потрошња воде. Индивидуални водомер са 

арматуром у вишестамбеном објекту по правилу мора бити смештен у касети - 
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ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног 

материјала, а лоциран у заједничким просторијама. 

Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван 

објекта на парцели корисника, мора се изградити од цигле или бетона 

мин.димензија 100x120x150cm. 

Код надградње и реконструкције зграда колективног становања 

водоснабдевање нових стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег 

водомера уз израду нових унутрашњих исталација тако да се омогући постављање 

водомера за сваку нову стамбену јединицу приликом реконструкције комплет 

унутрашњих инсталација објекта. 

Код изградње пословних објеката површине преко 150m2 код којих је 

потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према Правилнику и 

условима  противпожарне инспекције) израђује се прикључак пречником ДН 

63mm и монтажом водомера ДН 50mm.  Код изградње пословних објеката код 

којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа (према Правилнику о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара изашлој у "Сл. лист СФРЈ 

бр.30/91") врши се прикључење објеката пречником max ДН110mm са монтажом 

водомера ДН100.   

 

Одвођењење  вода-правила  градње  мреже  фекалне  канализације 

 

Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе 

линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас, или алтернативно, 

средином саобраћајне траке, како је и приказано на графичком прилогу (трасу 

полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног 

фронта). Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају 

тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је 1,0m, изузетак се 

врши у зонама где није могуће испуњење услова али тако да не сме угрожавати 

стабилност осталих  инсталација.  

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката 

високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0m, али тако да 

не угожава стабилност објеката.  Минимална дубина изнад канализационих цеви 

износи 1,5m мерено од горње ивице цеви, (уз испуњење услова прикључења 

индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи 

цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода. Водоводне 

инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању 

min 2ДН.  На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини 

већој од ширине пута за мин.1,0m са сваке стране.  

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на 

прописаном растојању од 160-200ДН, max 45m.  

Приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати 

техничких прописа за пројектовање, извођење, и одржавање мреже. По 
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завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити 

катастарско снимање изграђене мреже. Добијене податке унети у катастарске 

планове подземних инсталација у РГЗ Сремска Митровица. Све асфалтиране и 

зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова. 

Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове 

мреже. Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП "Водовод", а 

на пројекте наведених хидротехничких објеката пробавити сагласност истог.   

 

Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације   

Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону 

мрежу или путем септичких јама.  Прикључак на фекалну канализацију врши 

искључиво ЈКП "Водовод" Сремска Митровица. Прикључак на фекалну 

канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту. 

Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, 

техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом, за коју постоје 

технички услови, мора се прикључити на канализациону мрежу. 

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 

160mm.  

 Услови Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 

ишумарство  : 

 Предвидети потпуну заштиту земљишта и површинских и подземних вода 

од загађивања. 

 Планирати уређење парцела и њихово коришћење на начин који не ремети 

водни режим, функционисање и одржавање водних објеката. Обезбедити 

слободан протицајни профил канала, стабилност дна и косина канала и 

несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних 

објеката. 

 Забрањено је у површинске и подземне воде испуштање било каквих вода, 

осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, чији 

квалитет обезбеђује одржавање II класе воде у реципијенту, према Уредби о 

категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода („Службени 

гласник СРС“, број 5/68).Квалитет ефлуента мора одговарати 

критеријумима постављеним Правилником о опасним материјама у водама 

(„Службени гласник СФРЈ“, број 31/82) и Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, број 67/11 и 48/12). 

 Планом предвидети сепаратни тип интерне канализационе мреже, посебно 

за сакупљање условно чистих атмосферских вода, посебно зауљених 

атмосферских вода, посебно санитарно-фекалних и посебно технолошких 

отпадних вода. 

 Условно чисте атмосферске воде са крова, настрешнице  и других чистих 

површина, чији квалитет одговара II класи воде (Уредба о класификацији 

вода), могу се, без пречишћавања, испуштати у атмосферску канализацију, 
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канал, на зелене површине и сл., односно према условима надлежног 

јавног комуналног предузећа. 

 Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина ( манипулативне 

површине,паркинг и сл.), могу се испуштати у реципијент само након 

третмана на уређају за издвајање масти, минералних и других уља и 

брзоталоживих честица (сепаратор-таложник). Квалитет ефлуента наведен 

је тачком 6.диспозитива. 

 Санитарно-фекалне и технолошке воде се могу испуштати у јавну 

канализацију или водонепропусне септичке јаме без упојног бунара које ће 

по потреби празнити надлежно јавно комунално предузеће до изградње 

јавне канализације насеља,а све према условима надлежног јавног 

комуналног предузећа. 

 Пројектом дати решење за чишћење уређаја за издвајање масти, 

минералних и других уља и брзоталоживих честица (сепаратор-таложник) 

и за манипулацију са издвојеним материјама (уље, седимент), на начин 

којим ће се у потпуности обезбедити заштита земљишта, површинских

 и подземних вода од загађивања, у складу са прописима. 

 

 

 

 

1.7.3. Правила за изградњу мреже и објеката  електроенергетике  

Да би се обезбедили услови за прикључење будућих објеката у оквиру 

планираног стамбеног блока потребно је изградити следеће ЕЕО: 

 МБТС 20/0.4кVA за коју је потребно предвидети и обезбедити локацију на 

погодном месту унутар блока (у прилогу је дата орјентациона локација ТС) 

 Кабловски вод 20кV (двоструки) од постојећег кабловског вода 20 кV у 

улици Арсенија Чарнојевића о будуће МБТС. 

 Нисконапонску ел.мрежу 0,4кV у зависности од потреба за прикључење 

будућих објеката унутар блока. 

 Јавну расвету у складу са потребама будућег стамбеног блока. 

Укрштање кабловске трасе са саобраћајницама унутар насеља извршити 

подбушивањем испод саобраћајница, или у немогућности подбушивања, 

просецањем саобраћајница и увлачењем електрокабла у заштитну јувидур цев 

пречника 110 мм. Трасу електрокаблова удаљити од корена дрвећа минимално 1,5 

м. 

По полагању кабловских водова извршити геодетско снимање њихових 

траса као и картирање на геодетске планове и подлоге. 

            У свим новим објектима, приликом градње, обавезна је уградња темељног 

уземљивача објекта ради каснијег доследног спровођења мера изједначења 

потенцијала у целом објекту. 
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У циљу заштите од атмосферских пражњења и пренапона атмосферског 

порекла, на свим објектима је обавезна изградња класичне громобранске 

инсталације у виду Фарадејевог кавеза. 

Јавну расвету изградити на канделаберским стубовима висине 5,0 м са 

светиљкама стандарне снаге и  изведбе у циљу унификације расветних тела. 

По обављању свих радова извршити геодетско снимање кабловских траса и 

стубова јавне расвете, а податке нанети на катастарске подлоге. 

  ЈАВНА РАСВЕТА: Јавну расвету у делу насеља који је не поседује, 

изградити на челичним цевастим стубовима висине 5 м. 

У исти ров са кабловским водом јавне расвете положити и гвоздену поцинковану 

траку, одговарајућег пресека, коју је потребно свести у све стубове јавне расвете. 

Тип и снага светиљке треба да буду као и у околном делу овог стамбеног насеља. 

      

1.7.4. Правила за изградњу мреже и објеката  телекомуникационе 

инфраструктуре  

Планом детаљне регулације је потребно предвидети коридоре за 

телекомуникациону инфраструктуру до нових објеката.Телекомуникациони 

каблови се углавном полажу у зони путева, а на основу услова које прописују 

надлежне институције.Зато је потребно планирати нове телекомуникационе 

коридоре, на подручју који обухвата план детаљне регулације, и то од трасе 

постојеће телекомуникационе инфраструктуре, до планом предвиђених нових 

објеката намењених за пословни простор или становање.У зависности од потреба 

будућих корисника телекомуникационих услуга, биће могућа реализација кроз 

бакарну или кроз оптичку телекомуникациону мрежу. 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви пречника 110мм на местима 

укрштања траса телекомуникационих каблова са коловозом, као и испод 

бетонских и асфалтних површина на трасама каблова, како би се избегла накнадна 

раскопавања. 

Приликом планирања нових саобраћајних коридора, планирати полагање 

одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникаоционих каблова, а у 

оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. 

У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих каблова, као и 

у циљу дефинисања услова за израду телекомуникаоционих инсталација у 

објектима, потребно је, пре почетка израде пројектне документације за изградњу и 

било каквих радова на предметном подручју, прибавити сагласност „Телеком 

Србија“. 

 

1.7.5. Топловодни  систем 
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Траса постојећег топловода не прелази преко предметних парцела тако да нема 

могућности укрштања нити блиског вођења са мрежом топловода у обухвату ПДР-

а. 

За објекте чија се  изградња планира унутар обухвата плана постоји 

могућност прикључења на топлификациони систем прикључењем на магистрални 

топловод у улици Арсеније Чарнојевић на пречнику ДН400, под условом да се 

одобри прелазак топловода испод коловоза државног пута IIА реда број 120. 

Потенцијално место прикључења је означено на ситуацином плану у прилогу 

услова ЈКП „Топлификације“. 

1.7.6. Правила за изградњу мреже и објеката  гасоводне инфраструктуре 

Унутар обухвата плана постоје услови за проширење ПЕ ДГМ и прикључење 

будућих објеката.Услови за изградњу гасне мреже су следећи: 

 

 Подземни полиетиленски дистрибутивни гасовод поставља се испод јавне 

површине између коловоза и регулационе линије на дубини укопавања од 

0,6м до 1м. 

 При паралелном вођењу са другим подземним водовима, минимално светло 

растојање треба да износи 40цм, а при укрштању минимално растојање је 

20цм. Укрштање са канализацијом мора да се изведе проласком 

дистрибутивног гасовода изнад канализације. 

 При укрштању са путевима и улицама гасовод се поставља у заштитну 

полиетиленску или челичну цев под углом од 60 степени до 90 степени у 

односу на осу пута а минимална дубина укопавања од горње површине 

саобраћајнице до горње ивице заштитне цеви је 1м.По потреби се 

постављају одушне луле или одушни шахтови. 

 Дистрибутивни гасовод се не поставља испод зграда и других објеката 

високоградње а при проласку поред темеља минимално светло растојање је 

1м. 

 

Предходни услови за прикључке планираних објеката су: 

 

 Објекат мора да има одобрење за изградњу односно употребну дозволу, 

 У односу на одобрени капацитет за објекат, изводи се подземни прикључни 

гасовод од уличног вода до објекта,најкраћим путем на дубини укопавања од 

0,6-1м , тако да траса прикључка остане трајно приступачна, 

 Растојање гасног прикључка од других подземних водова је минимално 0,3м 

при паралелном вођењу и 0,2м при укрштању, 

 Локација кућног мерно регулационог сета (КМРС) или мерног сета (МС) за 

притиске гаса од 100mbar је на спољњем зиду објекта на минималној висини 

од 0,5м, од тла са минималним одстојањем од отовра на фасади по 

хоризонтали 0,2м а по вертикали 1м или на унутрашњем зиду у добро 

вентилираном ходнику вишестамбеног објекта. Минимално хоризонтално 

растојање од електро ормана и других електро инсталација не сме бити мање 

од 1м по хоризонтали и вертикали. Ако се регулациона линија поклапа са 

грађевинском линијом МС-е се могу поставити у ниже уличне фасаде. 

 Регулационе станице (РС) за притиске >1 bar <4 bar  се постављају на 

спољњем зиду објекта на минималној висини од 0,5м, од тла са минималним 
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одстојањем од отвора на фасади по хоризонтали 0,2м а по вертикали 1м или 

у слободном простору са минималним растојањем од 3м од отвора у зиду, 

електричних инсталација, и коловоза улица. Ако су пролазна места, морају 

се механички заштитити оградом минималне удаљености 1м,од РС колико 

износи зона опасности. 

 

Предходни услови за унутрашње гасне инсталације постојећих или планираних 

објеката су: 

 Унутрашња гасна инсталација(УГИ) представља гасну инсталацију од МС 

и у зависности од пројектног решења за вишестамбене,пословне или 

појединачне објекте мора бити изведена у складу са „Правилником о 

техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације“(„Сл.лист СРЈ“ 

број 20/1992) 

 Уколико се изводи УГИ за гасну котларницу вишестамбеног објекта,она 

мора бити изведена у складу са „Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање,грађење,погон и одржавање гасних котларница“(„Сл.лист 

СФР“број 10/1990,измене и допуне у броју 52/1990). 

 

1.7.7. Правила за озелењавање јавних површина  

Уређење зелених и слободних површина, минимални проценат озелењених 

површина је 25%. 

Планирано је да се допуни постојеће квалитетно зеленило садницама 

дрвећа и шибља које је прилагођено амбијенту и условима. Планиран је садни 

материјал који је отпоран на негативне услове животне средине и оне које 

изазивају повишене алергијске реакције код становништва. 

 Становање у постојећем блоку се састоји од постојећег фонда зеленила 

који је сачињен од дрвореда, групних аранжмана дрвећа и шибља, као и партерног 

зеленила испред објеката становања. Неопходно је редовно одржавање и допуна 

по потреби озелењених простора новим садницама, а травњаке обновити сетвом и 

редовно одржавати . 

За остваривање блоковског зеленила  погодне су следеће врсте: Picea abies, 

Picea omorica, Pinus silvestris, Abies alba, Pseudutsuga menziesii, Larix decidua, Tilia 

cordata, Corylus avellana, Platanus acerifolia, Sophora japonica, Quercus robur, 

Elaeagnus angustifolia, Ligustrum vulgare, Euonymus europaea,  Buxus sempervirens , 

Juniperus ( razne sorte) , Berberis vulgaris и сл.Од укупне површине под 

саобраћајницама, око 30% треба да је под зеленилом.  

У улицама предвидети садњу школованих садница (висина садница око 3,5 

m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника око 10 cm 

најмање, 0,7 m од ивице коловоза. Приликом садње у узаним уличним 

профилима,садити кугласте форме лишћара са мањим кореном ,а садњу вршити у 

јаме које имају противкоренску заштиту ( геотекстил или бетонске цеви пречника 

1м). 

  

 2. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
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Фазност реализације елемената планираних овим ПДР-ом подразумева 

условну самосталност целина (функционалну и просторну).  

            Имајући у виду да ПДР у обухвату на правцу ободних улица има изграђену 

комплетну инфраструктуру, а да је унутар обухвата потпуно неуређен простор 

постоји могућност истовремене реализације планираних решења у различитим 

функционалним групама.    

Такође за реализацију овим ПДР-ом предвиђених мера урбане обнове за 

ободне просторе мини блокова затвореног типа, планира се неопходна 

реализација  Предфазе плана. Предфаза плана подразумева да се појединачне 

локације који деценијама коегзистирају са околином, а немају дефинисан 

статусни оквир једнопородичних стамбених или стамбено-пословних објеката на 

припадајућим парцелама и пријављени су за легализацију, могу обавити све 

неопходне процедуралне радње (парцелација, додела, и др..). Након реализације 

Предфазом плана дефинисаних елемената и формирање  парцела са јасним 

статусом земљишта и објеката могу бити предмет планираних решења задатих 

овим ПДР-ом  у смислу раздвајања јавног од осталог земљишта као и реализације 

планираних грађевинских целина. 

Прва фаза реализације плана  подразумева зону А  у јужном делу обухвата 

плана са продором унутарблоковску површину из ул. А Чарнојевића. 

Друга фаза реализације плана  подразумева зону Б1 – продор 

унтарблоковску површину из ул. В.Пелагића и Б2 – формирање парковске 

површине унутар блока. 

Трећа фаза реализације плана  подразумева од зоне  С1 до зоне С4 – 

подразумева реализацију унутраблоковских сервисних саобраћајница. 

Четврта фаза реализације плана  подразумева зону D1 – колскопешачки 

продор у блок из ул. Ратарска  и D2 из ул. В.Пелагића. 

Улице Ратарска и Петра Прерадовић, односно изградња јавних 

саобраћајних површина и комплетне комуналне инфраструктуре наведених улица 

спроводиће се на основу одредби дефинисаних Планом детаљне регулације 

просторног блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса 

Шевченка, Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у 

Сремској Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и 

ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА 

ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА, 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица 

бр.350-59/2013-I од 11.07.2013.г.). 
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 На основу члана 35 став 7  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- 

одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града 

Сремска Митровица на седници одржаној 05.07.2017. године донела је   

О Д Л У К У  

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРОСТОРНОГ БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА,  ПЕТРА 

ПРЕРАДОВИЋА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА, НАСЕЉА 25 МАЈ 

УЛИЦЕ БАТУТОВЕ И УЛИЦЕ ПАЛАНКА  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Члан 1.  

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Петра Прерадовића Краља Александра Карађорђевића, насеља 25 Мај, улице 

Батутове и улице Паланка, Град Сремска Митровица, (у даљем тексту: План детаљне регулације).  

Члан 2.  

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког дела.   

  ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  
  ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА   

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ   

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ  

ПАРЦЕЛА   

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА   

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И  

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА   

4.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА   

4.1.1. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МИКРОРЕЉЕФ  

4.1.2. МЕТЕРЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ   

4.1.3. ХИДРОЛОГИЈА И ХИДРОГЕОЛОГИЈА   

4.2. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА   

4.2.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКЕ         

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА   

4.2.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

4.2.3. ЕВИДЕНТИРАНА И ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА   

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   

1.1. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ, ЗОНЕ И БЛОКОВЕ   

1.2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋЕ  

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ   

1.2.1. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА   

1.2.2. ЗОНЕ МОГУЋЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТ У ГРАНИЦАМА БЛОКА   

1.2.3. ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА – ВРСТА И НАМЕНА   

1.3. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈИ И ОБЈЕКТИ   

1.3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ   

1.3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ СА БИЛАНСОМ   

1.3.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ   

1.3.4. ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ   
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1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА СА  

ЈАВНОМ НАМЕНОМ   

1.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

1.5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА   

1.5.2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ   

1.5.3. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА   

1.5.4. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА   

1.5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА   

1.5.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   

1.5.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ   

1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА   

1.6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА   

1.6.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

1.6.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА   

1.6.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, НЕСРЕЋА  

И РАТНИХ ДЕЈСТАВА   

1.6.5. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И  

СТАРИМ  ЛИЦИМА   

1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ   

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА   

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА   

2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ   

2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ   

2.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗГРАДЕ   

2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ БЛОКОВИМА   

2.2.1. БЛОК А1  2.2.2. БЛОК А2  2.2.3. БЛОК А3   

2.2.4. БЛОК А4   

2.2.5. БЛОК Б   

2.2.6. БЛОК В   

2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ   

2.3.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ 72  

2.3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ   

2.3.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ   

2.3.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ   

2.3.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ   

2.3.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ГАСОВОДНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ   

2.3.7. ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

2.4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

2.5. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ   
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ГРАФИЧКИ ДЕО  

01 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – шира локација (Р 1:25 000)  

02 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – намена површина (Р 1:1000)  

03 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – намена површина (Р 1:1000)  

04 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – подела на карактеристичне зоне и целине (Р 1:1000) 05 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење 

простора са јавном наменом (Р 1:1000)  

06 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – план мрежа и објеката инфраструктуре (Р 1:1000)  

07 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – план грађевинских парцела (Р 1:1000)  

  

Члан 3. 

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

примерка у дигиталном облику.  

Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и председник Скупштине Града.  

Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.   

Члан 4.   

Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику 

и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви  Скупштине Града.  

Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и 

два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за спровођење 

плана.  

Један примерак донетог  Плана детаљне регулације у дигиталном облику  чува се у 

Покрајинском секретаријату  надлежном за послове урбанизм.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се 

Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.   

Члан 5.  

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката  Града Сремска Митровица.   

Члан 6.  

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

Митровица“.   

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 350-153/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

            Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 



 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА 

ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, ПЕТРА 

ПРЕРАДОВИЋА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА, 

НАСЕЉА 25. МАЈ, УЛИЦЕ БАТУТОВЕ И УЛИЦЕ ПАЛАНКА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

На основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица бр. 350-83/2013-1 од 

11.07.2013. године („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 8/2013), ЈП 

„Урбанизам“ израдило је План детаљне регулације блока између улица Арсенија 

Чарнојевића, Петра Прерадовића, Краља Александра Карађорђевића, насеља 25. Мај, 

улице Батутове и улица Паланка, Град Сремска Митровица. 

1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки 

ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист 

Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009.), који подразумева првенствено планирање трасе 

Примарне градске саобраћајнице у предметном блоку, на правцу север-југ улица 

Кузминска - улица Петра Прерадовића, као и  на правцу исток-запад, спој ул. Васе 

Пелагића и ул. Мирослава Антића, урбанистичко обликовање слободних - неизграђених 

унутарблоковских простора за потенцијалну градњу породичног становања са 

компатибилним комерцијалним и јавним наменама у овом блоку који припада централној 

градској зони. 

Планира се замена постојећих слободних-пољопривредних површина (око 47 %) 

регулационим појасевима јавних саобраћајница, просторима намењеним становању са 

компатибилним делатностима и површинама намењеним комерцијалним делатностима. 

Повећава се удео површина намењених становању са постојећих 19 % на 47 %. 

Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење услова за даљи урбани 

развој централне градске зоне са елементима одрживог развоја. Такође ПДР обезбеђује 

услове за прибављање земљишта у приватној својини за организацију простора јавних 

садржаја важног градског саобраћајног чворишта са новим (раскрсницама „Каменита 

ћуприја“ и „Код католичког гробља“. Планом се детаљно опредељују правила за градње 

нових објеката, односно реконструкцију постојећих, са наменама и условима уређења 

простора. Ово се односи пре свега за ободне, већ изграђене појасеве уз постојеће 

саобраћајнице за које се очекује да ће бити изложени скорој урбано-архитектонској 

трансформацији у складу са планираним наменама простора и урбанистичким 

параметрима. 

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. Ово се првенствено 

односи на синтезу саобраћајних и водопривредних уводних података и планираних 

решења на средњи и дуги рок реализације и употребе простора. 

Негативног ефекта реализације планских поставки ПДР нема. 

 



 

ОПШТИ ДЕО 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Изради Плана приступа се на основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица 

бр. 350-83/2013-1 од 11.07.2013. године („Службени лист Града Сремска Митровица“, 

бр. 8/2013), а у складу са: 

 чланом 48 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014); 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015); 

 Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). 

Плански основ за израду Плана је: 

 Планом генералне регулације града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и 

Лаћарак („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009). 

Након усвајања овог Плана детаљне регулације, у обухваћеном простору, важе и 

примењују се само правила уређења и грађења дефинисана овим ПДР-ом. 

При пројектовању и реализацији планираних стамбених објеката обавезујућа је 

примена Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и 

станова („Сл. гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015). 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Граница планског подручја обухвата простор од око 15,15 ha и полази из: 

Тачке 1 која се налази на јужној страни регулационог појаса улице Арсенија 

Чарнојевића у висини улице Петра Прерадовића. Граница прелази улицу и иде на север 

западном страном регулационог појаса улице Петра Прерадовића до тачке 2 која је на углу 

улица Петра Прерадовића и Васе Пелагића. Одатле наставља на запад јужном страном 

регулационог појаса улице Васе Пелагића до тачке 3 где прелази улицу до тачке 4. Из 

тачке 4 граница иде западном страном улице Петра Прерадовића до тачке 5 где прелази на 

источну страну регулационог појаса ул. Петра Прерадовића до тачке 6. Из тачке 6 иде до 

тачке 7 која се налази на североисточном углу раскрснице улица Петра Прерадовића - 

улица Краља Александра Карађорђевића. Од тачке 7 граница иде до тачке 8 северном 

страном регулационог појаса улице Краља Александра Карађорђевића где код тачке 9 

прелази на јужну страну улице. Граница затим из тачке 9 креће на југ пратећи источну 

страну регулационог појаса канала Стари Чикас и пољског пута до тачке 10. Тачке 10, 11, 

12 и 13 ограничавају источну границу обухвата у зони приступа улице Батутове у насеље 

25. Мај (раскрсница). Од тачке 13 граница иде на југ, источном страном регулационог 

појаса Улице Батутове до тачке 14. Тачке 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 уоквирују регулациони 

појас – зону, раскрснице улица Паланка, Кузминска, Арсенија Чарнојевића, која је у 

обухвату плана. Граница из тачке 20 иде јужном страном регулационог појаса улице 



 

Арсенија Чарнојевића и долази у тачку 1 затварајући границу обухвата Плана. 

У обухвату Плана су следеће парцеле: 1829/132, 1829/133, 1829/134, 1829/135, 

1829/136, 1829/137, 1829/138, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/6, 1844/8, 1844/9, 

1844/10, 1845/1, 1845/2, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 

1865/2, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877/1, 1877/2, 1878, 

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 

1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1896/1, 1896/2, 1897/1, 1897/2, 1898, 1899, 1900, 1901/1, 

1901/2, 1901/3, 1901/4, 1902, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 

1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 

1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 5425/2, 5580/1, 5580/5, 

5581/6, 5582/2, 5584/2, 5586/2, 5588/3, 5964, 6032/3, и делови парцела 1829/1, 2054, 5963, 

5965/1, 5967, 5969, 5972, 6032/1, 6032/2, све К.О. Сремска Митровица. 

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

Обухваћени простор овог Плана детаљне регулације је одређен Планом генералне 

регулације града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист 

Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009) као Типична градска целина 3ц - ТГЦ3ц (блокови 

са слободним унутрашњим просторима за потенцијалну градњу у централној градској 

зони). 

 (стр. 28) „Матрица ТГЦ3 ужег центра је настала у органској вези са историјском 

урбаном еволуцијом градског ткива и хидролошким приликама у овом простору. ТГЦ3 

чини мешовита, приватно-јавна намена, коју карактерише неопредељена урбана матрица 

са значајним неактивним површинама у унутрашњости блокова великих димензија 

(недефинисане и неодговарајуће површине: забарени простори у унутрашњости блока и 

запарложене баште). 

Блокови ТГЦ3 су изграђени ивично са садржајем у контексту урбаног окружења 

Градског језгра, како садржајима тако и морфологијом (мешавина ТГЦ1 и ТГЦ2). 

Блокове ТГЦ3 окружују јавне површине прве категорије као што су трг Житна пијаца, 

трг Св. Стефана, ул. Краља Петра Првог, Шећер сокак, Рибарска обала. Приметна је 

изградња на угловима блокова која поприма знатне димензије (стамбено-пословни објекат 

П+5).  

План генералне регулације Града Сремске Mитровице, Лаћарка и Мачванске 

Митровице за наредни средњорочни период (2009-2012), ТГЦ3 је проширена у циљу 

стварања просторног појаса око просторне целине градског језгра (ТГЦ1-2) контролисане 

морфологије и садржаја. Такође, проширени простор ове ТГЦ3 се формира са израженом 

планском намером да се очувају неизграђени унутарблоковски простори који би 

Плановима детаљне регулације били дефинисани на релацији раздвајања јавног од осталог 

грађевинског земљишта, као и плански оквири за формирање потенцијалне површине за 

јавне намене - улични коридор у унутарблоковском простору.  

Типологија блокова ТГЦ3: 

блокови 3ц: треће локацијске категорије (4 блока): шире окружење централне зоне за 

планирану градњу претежне намене породичног становања са компатибилним и јавним 

наменама у унутарблоковском простору блокова. плански оквири реализација дугорочна.“ 

 (стр. 61) „У овом блоку је планирана будућа траса главне градске саобраћајнице 

(планирани путни појас знатне ширине) од раскрснице ул. Кузминска – „Каменита 

ћуприја“ до раскрснице ул. Петра Прерадовића – „Код Католичког гробља“ што је 



 

обавезујући елемент у простору који подразумева уклањање низа објеката у блоку из 

ул. Паланка и ул. Петра Прерадовића који се налазе у планираном јавном путном појасу.“ 

 



 

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

4.1. Природне карактеристике простора 

4.1.1. Геоморфолошке и геолошке карактеристике и микрорељеф 

4.1.1.1. Микрорељеф 

Постојећа нивелација терена простора у обухвату ПДР-а се генерално може 

дефинисати као релатвно раван терен са просечном котом терена на око 82,0 мНВ. Трасе 

ободних градских саобраћајница, које су такође релативно равне у својој целини, у зони 

предметног простора имају нивелације: 

Ул. Арсенија Чарнојевића – Ул. Паланка од 82,5 мНВ на западу до 81,0 мНВ на 

источној страни, а у зони Ул. Батутове 79,0 мНВ  на размаку од око 350 m. 

Ул. Петра Прерадовића од 82,5 мНВ на јужној страни, преко 81,0 мНВ на раскрсници 

са Ул. Васе Пелагића, а у зони раскрснице са Ул. Краља Александра Карађорђевића 

82,0 мНВ, на растојању од око 650 m. 

Ул. Краља Александра Карађорђевића од 82,0 мНВ на раскрсници код католичког 

гробља, до мостовске конструкције преко канала Стари Чикас и раскрснице са 

Ул. Новосадска на коти 81,0 мНВ, на растојању од око 300 m. 

Траса канала Стари Чикас је нивелисана од 80,50 мНВ на ободу каналског земљишта, 

на северу, до 79,0 мНВ на јужној страни, а Ул. Батутова паралелна каналу од 81,0 мНВ на 

северу, до 79,0 мНВ на југу, на растојању од око 600 m. 

Унутарблоковски простор је нивелисан идентично са котом улице у којој је лоциран у 

појасу од 35 - 60 m. Остали средишњи празан простор је активно пољопривредно 

земљиште, површине око 6,0 ha и представља релативно раван, валовит терен са котама од 

80,50 мНВ до 82,0 мНВ. 

4.1.1.2. Геологија и геоморфологија 

У геоморфолошком погледу простор се налази на сремској лесној тераси.  

У геолошком погледу терен је састављен од квартарних творевина, седимената, 

релативно мале дебљине. Минеролошки састав терасног леса, због блиске подземне воде, 

подсећа на глину. Испод леса се јављају супескови и суглине. 

Подручје града није у потпуности детаљно испитано у геомеханичком погледу. На 

основу искуствених података и расположивог Извештаја о инжењерско-геолошким и 

инжењерско-сеизмолошким испитивањима у ширем градском подручју Сремске 

Митровице (Завод за геолошка и геофизичка истраживања Београд 1966. год.) носивост 

терена износи од 1,0 kg/cm
2
 до 2,0 kg/cm

2
. 

4.1.1.3. Сеизмика 

Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° MCS сеизмичког интезитета, а 

према карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине („Сл. лист САПВ“, бр. 20/79). 



 

Дати коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.  

4.1.1.4. Педологија 

Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког атласа 

Војводине, који је урадио Институт за пољопривредна истраживања у Новом Саду. 

Заступљени су следећи педолошки типови: Алувијалноиловасто земљиште и Ливадска 

црница бескарбонатна. 

4.1.2. Метереолошке карактеристике  

4.1.2.1. Клима 

Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама планинског 

простора.  

Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је топлија од 

пролећа. Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим падавинама локалног 

карактера. Зиме су хладне са снежним падавинама. 

4.1.2.2. Температура ваздуха 

Средња годишња температура ваздуха је 10,8°C. Најхладнији месец је јануар а 

најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,6°C, што 

клими овог подручја и даје континетално обележје. 

годишње доба месец у години T(°C) 

зима децембар - фебруар 0,4 

пролеће март - мај 11,1 

лето јун - август 20,7 

јесен септембар - новембар 11,5 

вегетациони период април - септембар 17,8 

Табела 1 – Температура ваздуха 

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне температуре испод 0°C 

просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно грејање стана је 187 

дана (октобар - април). Први мраз јавља се у октобру (од 16.10.), а последњи у априлу (до 

16.04.). Трајање мразног периода је од 150 до 200 дана. У вегетационом периоду мраз се 

јавља просечно 1,3 дана годишње. 

Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако топлих дана 

је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана. 

4.1.2.3. Влажност ваздуха 

Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са температурним 

током. Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је од децембра до марта, 

веома свеже у новембру, свеже од априла до октобра и пријатно од марта до септембра. 

4.1.2.4. Облачност 



 

Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те ублажава 

дневна колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, у августу. У 

вегетационом периоду износи 48%. Мали је број облачних дана у периоду сазревања (јули 

- септембар). Број ведрих дана је 61. Просечан број облачних дана је 106. 

4.1.2.5. Осунчање 

Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од могуће. 

Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање показује децембар 

са 52 часа односно 21% од укупне суме годишње осунчаности. 

У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од укупног 

годишњег осунчања. 

(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане површине, 

пример - зидови, имају различито осунчање у зависности од експозиције - оријентације 

према страни света). 

4.1.2.6. Падавине 

Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средње-

европског (подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је неравномерна 

расподела падавина по месецима и појава летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана 

годишње. Висина падавина у вегетационом периоду износи 341mm, што се сматра 

релативно повољним. Забележени  годишњи екстреми су од 395 mm (1961. год.) до 1006 

mm (1954. год.). 

Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа. 

Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 28. фебруара 

до 20. марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана са колебањем од 20 

до 80 дана. Максимална констатована висина снежног покривача је 78 cm. 

Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом учесталошћу у 

децембру, просечно 8 дана. 

4.1.2.7. Ветар 

Најизразитији ветар овог подручја је источни, заступљен са 243 ‰, који истовремено 

има и највећу средњу годишњу брзину 3,42 m⁄s. Најмању учесталост има јужни ветар са 

свега 21 ‰ у годишњој расподели. Око 40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3 m⁄s 

односно 44,3 km⁄h. 

4.1.3. Хидрологија и хидрогеологија 

Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама подземних 

вода и реке Саве. Састав тла (лес) омогућује вертикално кретање подземне воде, док је 

хоризонтално кретање мање изражено.  

Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода 

у Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,5 – 2,5 m испод коте терена. 

Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода. Минимални 

и максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају са минималним и 

максималним водостајима реке Саве. Утицај реке се осећа до 500 m од обале, удаљавањем 



 

слаби, а на 2000 - 3000 m се практично се не осећа. 

Најближа тачка обухваћеног подручја је на око 500 m од обале реке Саве. 

У границама обухвата Плана налази се једним својим делом канал Стари Чикас од 

стационаже km 1+430 – km 2+013. 

4.2. Створене вредности у подручју плана 

4.2.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике простора 

Предметни блок карактерише мешовита приватно-јавна намена, са значајним 

неактивним површинама како у унутрашњости блока тако и на његовој северној страни 

(простори који се користе у функцији пољопривреде - њиве, воћњаци и баште). Ови 

простори заузимају око 50 % површине блока. Дуж источне стране блока протеже се канал 

Стари Чикас (608 m) који је зацевељен у једној краћој деоници (дужине око 116 m) на 

југоисточној страни блока. 

Блок у постојећем стању карактеришу реализовани породични стамбени објекти, 

ободна изградња претежно руралног типа, индивидуалних стамбених објеката, спратности 

од П до П+1+Пк, на припадајућим парцелама површине од 200 до 4000 m². 

Јужни део простора обухвата плана захвата простор раскрснице „Каменита ћуприја“ и 

садржи низ кућа – Просторно-културно-историјску целину која је под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица. Ова локација је бивши источни улаз - 

капија града Сирмијума са видним узвишењем на западној страни – према бившој 

унутрашњости града урбани насип античке улице Декуманус. Раскрсница ул. Паланка-

Арсенија Чарнојевића и ул. Кузминска „Каменита ћуприја“ је доминантно саобраћајно 

чвориште, раскршће где се укрштају правци север-југ и исток-запад. Целина је 

дефинисана објектима насталим у размерно дугом временском периоду, почев од 

војнограничарских земљорадничких кућа из друге половине XVIII века све до 

једноспратнице настале у духу градитељства модерне у првим деценијама XX века. 

Задржана је улична регулација из периода Војне границе (вероватно из прве половине XIX 

века). Такође, водоток канала Стари Чикас (траса дуга око 100 km из правца Фрушке горе) 

на овој локацији се укршта са путем. Раскрсница нема северни крак што је евидентни 

саобраћајни недостатак на нивоу града у целини, који је евидентиран у свим 

урбанистичким плановима модерног доба од средине XX века. 

4.2.2. Постојеће стање инфраструктуре 

Подаци о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату Плана и услова 

планирања истих добијени су од надлежних институција: 

 Електромрежа постојећа и планирана – ЕПС Дистрибуција д.о.о (услови бр. УТД-

4144/2013 од 09.01.2014. год., и потврда истих бр. 89.1.0.0-Д-07.06-35186912-16 од 

29.12.2016. год.); 

 ТТ мрежа постојећа и планирана - Телеком Србија а.д. (услови бр. 377324/1-2013 од 

26.11.2013. год., и потврда истих бр. 7069-521044/1-2016 од 27.12.2016. год.); 

 Водоводна мрежа постојећа и планирана – ЈКП Водовод СМ (услови бр. 2024/2 од 

09.01.2017. год.); 

 Гасна мрежа средњег притиска – ЈП Срем гас (услови бр. 25-12-1/13 од 27.11.2013. 

год., и потврда истих бр. 25-7-1/16 од 29.12.2016. год.); 



 

 Топловодна мрежа – ЈКП Топлификације СМ (услови бр. 3181/13 од 04.12.2013. 

год., и потврда истих бр. 3037/16 од 28.12.2016. год.); 

 Мрежа фекалне и атмосферске канализације, постојећа и планирана - ЈКП Водовод 

СМ (услови бр. 2024/2 од 09.01.2017. год.); 

 Услови у погледу мера заштите од пожара – Одељење за ванредне ситуације СМ, 

МУП Републике Србије (услови бр. 217-13859/16 од 04.01.2017. год.); 

 Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП Комуналије СМ (услови бр. 5209-1/16 

од 29.12.2016. год.); 

 Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица (услови бр. 559-03/13-3 од. 13.02.2014. године); 

 Саобраћајни услови - ЈП Путеви Србије (услови бр. 953-25480/16-1 од 30.12.2016. 

год.) 

4.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти 

Саобраћајна путна мрежа дефинисана је ободним саобраћајницама које представљају 

део основне градске путне мреже - саобраћајни прстен у оквиру границе предметног плана 

дефинисан улицама Арсенија Чарнојевићи Паланка које представљају насељску деоницу 

државног пута IIА реда реда број 120, сабирним саобраћајницама на правцу улица Петра 

Прерадовић и Краља Александра Карађорђевића и јужним краком приступне улице Петра 

Прерадовић. 

Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и истовремено се путем 

њих врши повезивање сабирних и приступних саобраћајница са градском мрежом путева. 

Улица Петра Прерадовић, односно јавне саобраћајне површине на јужном делу, 

изграђене су у претходном периоду, и то, коловоз за кретање возила и двостране пешачке 

стазе. Северни део ове улице захтева реконструкцију и доградњу неопходних саобраћајних 

површина. 

Улице Арсенија Чарнојевић и Ратарска представљају део примарне градске путне 

мреже у којој је у претходном периоду реконструисан коловоз за кретање моторних 

возила, односно изведена је доградња коловоза у смислу проширења на четири 

саобраћајне траке. 

Улица Краља Александра Карађорђевића се протеже северном границом обухвата 

плана, такође је део примарне путне мреже и њом се одвија локални саобраћај. На правцу 

ове улице неопходно је извршити реконстукцију и изградњу недостајућих саобраћајних 

површина, првенствено бициклистичких стаза. 

Унутар обухвата плана не постоје изграђене саобраћајне површине. 

4.2.2.2. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом 

У свим ободним улицама у обухвату овог Плана постоји изграђена водоводна мрежа на 

коју је могуће извршити надоградњу у функцији потреба будућих корисика унутар 

обухвата плана. 

Одвођење воде - канализациона мрежа 

У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних вода. 



 

Фекална канализација 

Фекална канализација постоји у свим ободним улицама у обухвату овог Плана. 

Атмосферска канализација 

Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама у обухвату овог Плана. 

Планом се планира реализација система евакуације атмосферских вода унутар блока у 

складу са фазном реализацијом јавних простора. 

4.2.2.3. Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска мрежа и објекти 

По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел. Мрежа (углавном 

надземна) са које се напајају постојећи објекти у улицама Арсенија Чарнојевића, Петра 

Прерадовића, Краља Александра Карађорђевића и Батутовој. Такође у овим улицама 

постоји и изграђена јавна расвета. 

Гасоводна инфраструктура 

У просторном обухвату ПДР постоји изграђена полиетиленска дистрибутивна мрежа и 

то у улицама које описују обухват ПДР. 

Топловодна инфраструктура 

Траса постојећег магистралног топловода се налази у улици Кузминској на крајњем 

јужном делу простора у обухвата Плана. За евентуално проширење топловодне мреже 

постоје техничке могућности под условом да се одобри прелазак топловода преко 

државног пута IIА реда реда број 120. 



 

4.2.2.4. Телекомуникациона инфраструктура 

У ободним улицама урађена је или реконструисана надземна и подземна ТТ мрежа која 

у потпуности задовољава потребе постојећих стамбених и других објеката у ободним 

улицама. Унутар обухвата плана не постоје ТТ инсталације. 

4.2.2.5. Зеленило 

Постојеће стање зеленила - дрвореда у обухвату овог ПДР-а је разнолико. У делу улице 

Петра Прерадовића и у Батутовој од је током 2014. извршена замена комплетног дрвореда 

садњом младих садницама кугластог јасена. 

Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама (део улице 

Краља Александра Карађорђевића – поред католичког гробља и део улице Петра 

Прерадовића од улице Васе Пелагића до раскрснице код католичког гробља) извршити 

делимичну реконструкцију, која би у једном краћем периоду омогућила извесно увећање 

функционалности појединих стабала до њихове коначне замене. То је могуће учинити 

извођењем биолошко-техничких мера неге  на појединим стаблима. 

4.2.3. Евидентирана и заштићена културна добра 

Прегледом непокретих културних добара у обухвату предметног плана дефинисан је 

списак свих категорија и врста добара на основу комплетно расположиве документације 

Завода за заштиту споменика културе. 

① Објекти народног градитељства - споменици културе 

①.① Војнограничарска кућа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 53 

(категорисана као кућа у Лењиновој бр. 51) - непокретно културно добро 

од великог значаја. 

Решењем Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 108 од 

07.04.1966. године објекат је проглашен за споменик културе. Одлуком Извршног већа 

Скупштине АП Војводине од 12.12.1991. године утврђен је за непокретно културно добро 

од великог значаја („Службени лист АПВ“ бр. 28/91). 

Опис: Саграђена у другој половини XVIII века као типичан пример куће граничарског 

земљорадника. Постављена на регулационој линији улице, окренута ужом трапом ка 

улици. Једноставним просторним распоредим правоугаоне основе и масивним зидовима 

од мешаног материјала, објекат нам презентује тип породичне куће које су се тада градиле 

по строго утврђеним нормама. Висок двоводан кров покривен је црепом. Улична фасада са 

два симетрична прозора једноставно је обрађена са плитком малтерском пластиком 

сведених облика. 

② Објекти народног градитељства - евидентирана добра која уживају 

претходну заштиту 

②.① Кућа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 51; 

②.② Кућа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 55; 

②.③ Кућа у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 57. 

③ Објекти грађанске архитектуре - евидентирана добра која уживају претходну 

заштиту 

③.① Стамбено-пословни објекат у Булевару Арсенија Чарнојевића бр. 49 



 

Опис: Објекат је, према подацима добијеним од наследника, подигнут 1939-1940. 

године за Наума Трајковића, познатог митровачког посластичара и бонбонџију. На 

плановима, које се чувају у породици, забележено је да је објекта грађен према пројекту 

Јосипа Крауса, познатог земунског предузимача и грађевинара. Његово предузеће „Краус, 

Катинчић и комп“, било је регистровано у Земуну и осим грађевинских радова се бавило и 

пројектовањем објеката. Наручила градње, Наум Трајковић, намеравао је да у 

новоподигнутој згради обезбеди у приземљу два локала и радионицу за производњу и 

продају својих посластичарских производа, док је спратни део био искључиво стамбеног 

карактера. Објекат је у готово неизмењеном облику сачуван до данашњих дана и у њему 

живе потомци првог власника. 

Зграда је лоцирана на углу улице Петра Прерадовића и Булевара Арсенија 

Чарниојевића. Пространа парцела на некадашњој градској периферији омогућила је 

инвеститору да подигне размерно велики објекат стамбенопословне намене. Зграда је 

обликована у духу модерне и верно одсликава дух и укус тога доба. Изведен је као 

једноспратница са карактеристичном модернистичком редукцијом свих елемената у 

обради фасада. Једноставност, склад и симертрија су главне карактеристике овог здања. 

Улаз у објекат је позициониран у средишњем делу приземља и има једноставну 

надсрешницу. На улазу су постављена метална врата од којих је горњи део изведен у 

стаклу. Лево и десно од улаза, са сваке стране, налази се по један локал. Иза улаза се 

пружа узани ходник из којег се пење до просторија за становање на спрату. Једини детаљ 

који се издваја у геометризованој обради фасаде је једноставно обликовани окулус изнад 

улазних врата. 

У архитектури Митровице је сачуван мали број објеката који су грађени у стилу 

модерне. Није био редак случај да се старији објекти, подигнути крајем XVIII и током XIX 

века, током З0-тих година прошлог века преправљају у духу модернистичких утицаја, али 

тако да ново фасадно платно у ствари сакрије неизмењену структуру старијег здања. У том 

смислу је кућа Наума Трајковића значајна и по томе што је изворно пројектована и 

изведена у духу градитљске традиције модерне архитектуре. С обзиром на то да је у 

архитектури града сачуван мали број репрезентативних примера модерне, кућа породице 

Трајковић представља значајан пример архитектуре тог времена и репрезент културе и 

обичаја становања имућнијих грађана Митровице. 

④ Спомен обележја - евидентирана добра која уживају претходну заштиту 

④.① Спомен обележје Крст Светог Ивана Непомука 

Заветни Крст Св. Ивана Непомука постављен је на углу улица Кузминске и Булевара 

Арсенија Чарнојевића, посвећен је једном од најпоштованијих светитеља римокатоличке 

цркве - Св. Ивану Непомуку. Овај светитељ је заштиник Чешке и града Прага, заштитник 

исповедника, краљица, мостова и чува од поплава. Симбол је сакрамента свете исповести. 

Спомен обележје се састоји од постамента, нише са остацима камене статуе светитеља и 

постоља некадашњег крста који је чинио горњи, завршни део. На предњем делу 

постамента уочавају се остаци данас тешко читљивог натписа на немачком језику. Из њега 

се разазнаје да заветни крст посвећен Св. Ивану Непомуку и да је, како се предпоставља, 

подигнут залагањем Ignjaza Jurishica, 16. маја 1861. године. 

Заједно са оближњим култним местом Калваријом, овај крст је утиснуо препознатљив 

печат у верској и духовној традицији овог дела Митровице. Крст је 2002. године, уз 

сагласност локалне управе и Жупног уреда римокатоличке цркве измештен са оригиналне 

локације. У условима за дислокацију спомен обележја Крст Св. Ивана Непомука (предмет 

бр. 197-07 од 05.09.2002. године) стручна служба Завода је дефинисала услове и мере 

заштите за дислокацију наведеног добра на постојећу локацију, а у склопу реконструкције 



 

раскрснице булевара Арсенија Чарнојевића и Кузминске улице, уз сагласност 

представника Жупног уреда из Сремске Митровице. Условима су дефинисане и мере за 

реконструкцију споменика након дислокације што није реализовано до данас. Спомен 

обележје је данас у изузетно лошем стању и захтева конзеваторско-рестаураторски 

третман. 

⑤ Просторно-културно-историјске целине - евидентирана добра која уживају 

претходну заштиту 

⑤.① Просторно-културно историјска целина Каменита ћуприја 

Просторно културно-историјска целина Каменита ћуприја обухвата зону обухваћену 

следећом границом: западна ивица улице Петра Прерадовића (КП 5963) до пресека са 

правцем северне ивице КП 1933, северна ивица КП 1933 и 1931 до пресека са западном 

ивицом КП 1917, западна ивица КП 1917, северна и источна ивица КП 1917 до пресека са 

северном ивицом КП 1914, северна и источна ивица КП 1914 до пресека са северном 

ивицом КП 1912, северна ивица КП 1912 до пресека са западном ивицом КП 1910, западна 

и северна ивица КП 1910, источна ивица КП 1910 у правцу до пресека са јужном ивицом 

улице Арсенија Чарнојевића (КП 5969), јужна ивица улице Арсенија Чарнојевића до 

пресека са источном ивицом КП 4462, источна, јужна и западна ивица КП 4462, јужна 

ивица улице Арсенија Чарнојевића (КП 5969) до пресека са правцем западне ивице улице 

Петра Прерадовића до почетне тачке. 

Опис: Зона целине Каменита ћуприја чини изразито саобраћајно чвориште, на 

раскрсници и завршетку два карактеристична правца која урбану структуру пресецају са 

истока на запад. Целина је дефинисана објектима насталим у размерно дугом временском 

периоду, почев од војнограничарских земљорадничких кућа из друге половине XVIII века 

све до једноспратнице настале у духу градитељства модерне у првим деценијама ХХ века. 

Задржана је и улична регулација из периода Војне границе (вероватно из прве половине 

XIX века). 

У саставу ове целине налазе се следећа непокретна културна добра - реперни објекти: 

војнограничарска кућа на адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 53 - непокретно 

културно добро од великог значаја, стамбенопословни објекат на адреси Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр. 49 - евидентирано добро под претходном заштитом, кућа на адреси 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 51 - евидентирано добро под претходном заштитом, 

кућа на адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 55 - евидентирано добро под претходном 

заштитом, кућа на адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 57 - евидентирано добро под 

претходном заштитом, Спомен обележје Крст Светог Ивана Непомука - евидентирано 

добро под претходном заштитом. 

⑥ Археолошка налазишта 

Цео простор обухваћен Планом налази се у зони Сирмијума, непокретног 

културног добра од изузетног заначаја („Службени гласник РС“ бр. 16/1990) 

Предметно подручје третирано је у оквиру Студије заштите непокретног културног 

насеђа за потребе израде Генералног урбанистичког плана Града Сремске Митровице 

(књиге 1 и 2) бр. 322-03/2010 од 16.03.2011. године на основу Услова чувања, одржавања и 

коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђених мера 

заштите за израду ГУП Града Сремска Митровице Републичког завода за заштиту 

споменика културе - Београд бр. 4/836 од 29.04.2011. године. 

Увидом у расположиву литературу и документацију Завода можемо констатовати да се 

на предметном подручју налази Североисточна некропола Сирмијума. У оквиру поменуте 

Студије североисточна некропола Сирмијума (означена као зона БЗ) третирана је као зона 



 

III заштите Сирмијума. Такође, у обухвату Плана, северно од поменуте некрополе, 

констатоване су бројне керамичке пећи. На раскрсници улица Кузминске и Арсенија 

Чарнојевића налази се локалитет 9. 

Североисточна некропола 

Североисточна некропола захвата простор дуж улице Ратарска (некада М. Иванића). 

Јужна граница тече дуж улице Арсенија Чарнојевића (некада Лењинова улица) и Паланка, 

а источну границу представља поток Чикас. Протеже се у линији северозапад-југоисток, у 

дужини од око 600 m и ширини од 250 m. 

Са североисточне некрополе потиче велики број уништених или полупорушених 

гробова и гробница са дислоцираним гробним прилозима, што сведочи о интензивном 

сахрањивању током III и IV века. На предметном подручју вршена су сондажна 

истраживања мањег обима у односу на површину читавог блока. На делу простора 

североисточне некрополе која се нашла у обухвату предметног Плана истражена су два 

археолошка локалитета (9 и 24) и отворено је 25 сонди
i
: V/148, V/193, V/190, V/196, V/113, 

V/210, V/137, V/130, V/112, V/129, V/195, V/191, V/192, V/194, V/198, V/187, V/148, V/108, 

V/155, V/107, V/135, V/136, V/139, V/140, V/143.
ii
 

Сондажна истраживања која су вршена у сондама 137, 190, 210, открила су лончарске 

пећи које маркирају северну периферију североисточног гробља. Откривено је укупно 

дванаест пећи у непосредној близини гробова или директно изнад њих.
iii

 

Највећи број гробница пронађен је у северозападном делу блока где је и терен највиши. 

У сонди 191 пронађена је засвођена гробница која најближе аналогије има на гробљу 

светог Синерота
iv

. Из сонде 192 потиче двочлана и трочлана гробница које се могу 

датовати у III и IV век. Сводна гробница са сполијама у сонди 137 откривена је са три 

новца Констанција II (337-361)
v
. Гробнице су откривене и у сондама: 112, 130, 135, а у 

осталима бројни покретан археолошки материјал.
vi

 Дубине гробница се крећу од 0,70 - 

0,97 m. 

Што се тиче пронађеног покретног археолошког материјала на простору североисточне 

некрополе, међу керамичким налазима заступљене су скоро све познате форме домаћих 

радионица из IV века
vii

. Пронађени новац откривени приликом истраживања су примерци 

новца Констанса, Констанција II, Валенса, Валентинијана I, Јулијана и Теодосија, као и 

већи број неодређених примерака из IV века
viii

. 

Са овог простора потиче 60 случајних налаза новца који обухватају период од 

Максимијана до Теодосија I
ix

. 
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Приликом извођења археолошког надзора, целом дужином улице Арсенија 

Чарнојевића констатовани су остаци архитектонских објеката. 

Локалитет 9 

Локалитет се налази на раскрсници између улица Кузминска и Арсенија Чарнојевића, 

на тзв. Каменитој ћуприји
x
. Заштитно археолошко ископавање извршено је 1959. године на 

површини од 900 m
2
. На локалитету је откривено више међусобно правоугаоних и 

квадратних просторија које су вероватно сачињавале фортификациони објекат или 

бенефицијар у близини источне капије града. Пронађени покретни археолошки материјал 

се може датовати у II, III и IV век. Након истраживања локалитет је затрпан. 

Локалитет 24 

Локација се налази у улици Петра Прерадовића бр. 2, Заштитно археолошко 

ископавање извршено је 1960. и 1976. године, у дворишном простору на површини од 

450 m
2
.
xi

 На локалитету је констатован део североисточне некрополе са налазима који се 

датују од II до краја IV века. На локалитет у је пронађен саркофаг из радохришћанског 

периода, керамика и теракоте из кремираних и скелетних гробова и др. Након извршених 

истраживања локалитет је предат грађевинском предузећу. 
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ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1. Подела на урбанистичке целине, зоне и блокове 

Простор у обухвату ПДР може се генерално раздвојити на две планиране урбанистичке 

целине, Јужну - према Ул. Паланка (7,38 ha) и Северну према Ул. Краља Александра 

Карађорђевића (7,77 ha), које су углавном истоветне по планираним функционалним 

садржајима. Међутим ове урбанистичке целине садрже елементе условне просторне 

самосталности у погледу реализације планираних садржаја, да би се у коначној 

реализацији формирала складна целина у границама обухвата плана и у шири контекст 

урбаног уређења овог дела града. 

 Јужна урбанистичка целина - према Ул. Паланка (7,38 ha) подразумева 

простор зоне А и зоне Б. 

 Северну урбанистичке целине - према Ул. Краља Александра Карађорђевића 

(7,77 ha), подразумева простор зоне А и зоне В. 

Зона А (6,56 ha) је простор који садржи блок А1 (2,68 ha) и блок А2 (1,28 ha) у јужној 

урбанистичкој целини, и блок А3 (1,44 ha) и блок А4 (1,16 ha) у северној урбанистичкој 

целини, и подразумева зону слободностојећих породичних стамбених и стамбено-

пословних објеката, са паркирањем и слободним површинама на припадајућим стамбеним 

парцелама  

Зона Б (0,58 ha) је карактеристичан постојећи-формиран простор слободностојећих и 

двојних, породичних стамбених објеката (између канала Стари Чикас и Ул. Батутове), са 

паркирањем и слободним површинама на припадајућим стамбеним парцелама 

Зона В (6,56 ha) је карактеристичан део простора уз северну границу обухвата плана 

(Ул. Краља Александра Карађорђевића) за који обавезна урбанистичко-архитектонска 

разрада локације урбанистичким пројектом, у контексту Пословно – Комерцијалног 

комплека са паркирањем и слободним површинама на сопственој парцели. 

Простор у обухвату Плана садржи и зону Г (6,87 ha) која подразумева површине за све 

градске саобраћајне, каналске и парковске мреже са пратећом инфраструктуром. 

1.2. Детаљна намена површина и објеката и могуће компатибилне 

намене 

1.2.1. Биланс намене површина 

 намена површина 
постојеће 

стање 

планирана 

намена 

 
становање са компатибилним делатностима 1,86 ha 12,2 % 6,47 ha 42,7 % 

 
становање 0,96 ha 6,3 % 0,58 ha 3,8 % 



 

 
комерцијалне делатности 0,27 ha 1,8 % 1,14 ha 7,5 % 

 
јавне делатности / здравствена заштита 0,09 ha 0,6 % 0,09 ha 0,6 % 

 
регулациони појас саобраћајница 3,58 ha 23,6 % 5,23 ha 35,3 % 

 
уређене зелене површине 0,95 ha 6,3 % 0,95 ha 6,5 % 

 

површине у функцији водопривреде 

(каналско земљиште) 
0,53 ha 3,4 % 0,53 ha 3,5 % 

 

површине у функцији пољопривреде 

(њиве, повртњаци и воћњаци) 
7,00 ha 46,2 %   

Табела 2 – Упоредни биланс постојеће и планиране намене површина 

Процена укупне планиране бруто развијене грађевинске површине са задатом 

планираном типологијом градње је око 120 хиљада метара квадратних, односно око 10 

пута више од постојећег стања изграђености у обухвату плана. Неопходно је напоменути 

да је реализација највећег дела будућих нових објеката везана за реализацију планираних 

нових саобраћајница. 

 

зона блок 
типологија 

објеката 

површина 

(ha) 

укупна 

површина 

(ha) 

% од 

укупног 

обухвата 

намена 

А 

А1 
слободностојећи 

објекти 
2,68 

6,56 43,3 % 

становање са 

компатибилним 

делатностима 

А2 
слободностојећи 

објекти 
1,28 

А3 
слободностојећи 

објекти 
1,44 

А4 
слободностојећи 

објекти 
1,16 

Б  
слободностојећи 

и двојни објекти 
 0,58 3,8 % становање 

В  
слободностојећи 

објекти 
 1,14 7,5 % 

пословно-

комерцијална 

Г    6,87 45,4 % 

саобраћајна 

инфраструктура, 

каналска у 

парковска мрежа 

укупно  15,15 100 % 
простор у 

обухвату ПДР-а 

Табела 3 – Биланс планиране намине површина према урбанистичким зонама 

1.2.2. Зоне могуће изградње објекат у границама блока 

На графичким прилозима нису дефинисани обавезни габарити планираних грађевина 



 

већ зоне у оквиру којих је могућа изградња одређеног типа објекта. Уједно је дефинисана 

и могућност изградње максималног габарита планираног објекта уз услов да су сви задати 

урбанистички параметри задовољени. 

Предња грађевинска линија уз регулациони појас ободне саобраћајнице је обавезујућа, 

док је задња грађевинска линија, граница до које је могућа градња. 

За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња објеката са 

садржајима и наменом који не производе буку и сметње за зоне у којима се налазе. 

Стамбени и стамбено-пословни објекти могу садржати и више функционално одвојених 

простора (станова и локала). Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у 

приземљима стамбено-пословних објеката као претпоставке за развој приватног 

предузетништва, услуга, трговине и других садржаја имајући у виду атрактивност 

положаја блока. 

1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена – врста и намена 

Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама, према графичком прилогу 

бр. 03 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – намена површина, су објекти: 

СВЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА: објекти за које се ради или за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не 

обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију 

процене утицаја на животну средину; 

ЗОНА СТАНОВАЊА: објекти за производњу и остали пословни објекти који нису 

компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење отпадака, објекти 

у којима се у технолошком процесу врши испуштање и просипање материја које су по 

свом саставу опасне и штетне за подземне и површинске воде, објекти у којима се 

производи бука и вибрације који нису у границама дозвољених вредности за стамбено 

окружење и слично. 

КОМЕРЦИЈАЛНО – ПОСЛОВНА ЗОНА: објекти за становање, објекти за производњу, 

објекти у којима се врши прерада меса, објекти намењени за складиштење отпадака и 

слично. 

ЗОНА САОБРАЋАЈА: објекти свих врста и намена осим објеката путне 

инфраструктуре и путне привреде, мањих монтажних објеката и комуналне 

инфраструктуре. 

1.3. Јавне површине, садржаји и објекти 

1.3.1. План регулације 

План регулације површина са јавном наменом 

Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица са 

саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковске саобраћајне и 

зелене површине. То је простор од општег интереса намењен за изградњу саобраћајнице, 

паркинга, пешачких површина, уређене зелене површине, комуналне инфраструктуре и 

разделних зелених површина.  

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела 

образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не подразумева 

формирање јединствене парцеле са јавном наменом унутар блока већ парцијално 



 

решавање пратећи динамику фаза реализације плана. 

Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле  

и делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под постојећим 

саобраћајним коридорима – улицама, унутарблоковска јавна површина и простори са 

осталим, нејавним наменама и планираним јавним функцијама као јавно грађевинско 

земљиште.  

Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене  

Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана утврђена је 

у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране 

саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже и линијског зеленила, али и у складу са 

наменом простора и естетским критеријумима који се постављају за овај простор. 

Регулациона линија улица утврђује линију разграничења јавних и осталих површина и 

представља границу грађевинских парцела намењених за јавне површине.  

Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће, у складу са прописима и 

норамтивима, за сваки вид инфраструктурне мреже, несметану изградњу: 

 планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, а у  

складу са наменом простора;  

 неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја; 

 дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као и 

простора за изградњу инфраструктурних објеката; 

 уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група зеленила 

и партерног зеленила, а у циљу стварања посебних микроклиматских услова, 

заштите непосредног стамбеног окружења и стварања естетског угођаја 

простора. 

Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или 

изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу 

са посебним законом. 

Површине јавне намене 

Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе линије 

коридора дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у квалитативном и 

квантитативном смислу. 

1.3.2. Одређивање површина у јавној намени са билансом 

Укупна површина обухвату ПДР је 15,15 hа.  

Постојеће земљиште у јавној намени чине: 

 саобраћајне површине 3,58 hа, 

 уређене зелене површине 0,95 hа, 

 каналско земљиште 0,53 ha, 

укупно 5,06 hа, што је приближно 33,40 % земљишта у обухвату Плана. 

  постојеће планирано 

  површина 

(ha) 

површина 

(%) 

површина 

(ha) 

површина 

(%) 

јавно саобраћајне 3,58 23,64 5,35 35,32 



 

грађевинско 

земљиште 

површине 

уређене 

зелене 

површине 

0,95 6,27 0,99 6,54 

каналско 

земљиште 
0,53 3,49 0,53 3,49 

укупно 5,06 33,40 6,87 45,35 

остало 

грађевинско 

земљиште 

10,09 66,60 8,28 54,65 

укупно у обухвату Плана 15,15 100,00 15,15 100,00 

Табела 4 – биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта 

Овим планом простор за јавно грађевинско земљиште се проширује: 

 саобраћајне површине 5,35 hа, 

 уређене зелене површине 0,99 hа, 

 каналско земљиште 0,53 hа, 

и заузима укупну површину од 6,87 hа што је приближно 45,35 % земљишта у обухвату 

Плана. 

1.3.3. Попис парцела у јавној намени 

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата: 

Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом: 

Катастарска парцела бр. 1829/1, 1829/138, 1844/1, 1895/2, 1896/2, 1897/2, 1901/4, 

1903/3, 2054, 5425/2, 5580/5, 5581/6, 5582/2, 5584/2, 5586/2, 5588/3, 5963, 5964, 5965/1, 

5967, 5969, 5972, 6032/1 и 6032/2. 

Парцеле и делове парцела за планирано јавно грађевинско земљиште: 

Катастарска парцела бр. део 1844/2, део 1844/3, 1844/4, 1844/5, део 1861, део 1862, део 

1863, део 1864, део 1865/1, део 1865/2, део 1867, део 1869, део 1872, део 1875, део 1877/2, 

део 1878, део 1880, део 1882, део 1884, део 1885, 1886, део 1887, део 1888, део 1893, 1906, 

1907, 1908, 1909. 

1.3.4. Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

У западном делу блока А1, у Ул. Петра Прерадовића бр. 2 налази се локација постојеће 

здравствене станице на парцели бр. 1930 К.О. Сремска Митровица, јавна својина града 

површине 871 m
2
, приземни објекат старе градње димензија 25×12 m, површине око 

300 m
2
 на којој је планирана изградња објекта јавне намене, спратности П+Пк са 

обезбеђењем простора за паркирање на сопственој парцели за половину потребних места. 

Овим планом предвиђа се обавезна урбанистичко-архитектонска разрада локације за 

објекат јавне намене урбанистичким пројектом. Уколико би се на постојећем објекту 

извршила само реконструкција није потребна израда урбанистичког пројекта, изузев у 

случају промене намене објекта у другачију јавну намену. Минимална површина под 

уређеним зеленим површинама je 15 %. У случају реконструкције не постоји обавеза 

додатног обезбеђења простора за паркинг места. 



 

1.4. Правила парцелације и препарцелације површина са јавном 

наменом 

За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је 

прибављање земљишта према плану. 

Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних површина. То 

подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене парцеле за 

унутарблоковску јавну површину, према фазама реализације и исказаним потребама града. 

У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и 

тротоари, у ширини како је то приказано у плану. Овим планом су одређене регулације за 

јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина и елементи нивелационог 

плана (коте на раскрсницама). 

1.5. Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре 

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Општа правила 

Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици уз формирање 

нових унутарблоковских саобраћајница. Предвиђена је изградња саобраћајних површина у 

целој ширине планиране регулације, са циљем формирања геометријских профила који 

испуњавају савремене стандарде и прописе везане за саобраћајну инфраструктуру. 

Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи нивелационог и ситуационог 

плана и попречни профили регулације саобраћајница приказани су на графичком прилогу 

(граф. прилог: бр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим 

планом и уређењем простора са јавном наменом). 

Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине: 

а. Ободне саобраћајнице, 

б. Унутарблоковске саобраћајнице. 

Ободне саобраћајнице представљају део примарне градске путне мреже и саобраћајни 

прстен на границама предметног плана. Траса ових саобраћајница се поклапа са улицама 

Паланка, Арсенија Чарнојевић, Петра Прерадовић и Краља Александра Карађорђевића. 

Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и истовремено се путем 

њих врши повезивање унутарблоковских саобраћајница са градском мрежом путева. 

Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице које представљају део секундарне 

путне мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје намењене искључиво 

стамбеном, снабдевачком и услужном саобраћају. 

Планиране интервенције на саобраћајним површинама: 

 Планира се изградња нових унутарблоковских саобраћајних површина 

дефинисаних карактеристичним пресецима В-В (приступна улица), Д-Д и Г-

Г (сабирне улице). Ове саобраћајнице допуњују саобраћајне везе у 

постојећој мрежи саобраћајница, и тиме се повећава саобраћајни капацитет 

мреже и омогућује приступ новопланираним садржајима. 

 У улицима Васе Пелагић, Петра Прерадовић-северни део и Краља 

Александра Карађорђевића  планира се  реконструкција саобраћајних 

површина у смислу усклађивања са савременим захтевима и стандардима, 



 

што подразумева да се примењују сегрегатне саобраћајне површине 

намењене за кретање моторних возила, немоторизовани саобраћај 

(бициклистички и пешачки) и стационарни саобраћај.  

 На раскрсници улица Петра Прерадовић - северни део и Краља Александра 

Карађорђевића формира се раскрсница са кружним током саобраћаја. 

 У улици Арсенија Чарнојевић и Паланка задржава се постојеће стање 

саобраћајних површина, осим на месту планиране четворокраке раскрснице 

где ће се пројектоват раскрсница према условима управљача државних 

путева. 

Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина 

Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и 

планираних објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно 

повезивање унутрашњих садржаја у блоку са улицама примарне саобраћајне мреже 

(Арсенија Чарнојевић, Паланка, Петра Прерадовић и Краља Александра Карађорђевића). 

Димензионисање саобраћајних површина зависи од саобраћајног значаја и ранга поједине 

улице. 

1.5.2. Зелене површине 

Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама (део улице 

Краља Александра Карађорђевића – поред католичког гробља и део улице Петра 

Прерадовића од улице Васе Пелагића до раскрснице код католичког гробља) извршити 

делимичну реконструкцију, која би у једном краћем периоду омогућила извесно увећање 

функционалности појединих стабала до њихове коначне замене. То је могуће учинити 

извођењем биолошко-техничких мера неге на појединим стаблима. 

ДРВOРEДИ: Кoд oбнoвe дрвoрeдa вaжe слeдeћи услoви: дрвoрeдe oбнaвљaти врстoм 

дрвeћa кoja дoминирa у дрвoрeду, укoликo сe пoкaзaлa aдeквaтнoм у дaтим услoвимa; 

прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницe (висинa сaдницa 3,5 m, стaблo чистo oд грaнa дo 

висинe oд 2,5 m и прснoг прeчникa нajмaњe 10 cm). 

1.5.3. Водна инфраструктура 

1.5.3.1. Снабдевање водом 

У оквиру обухвата Плана водоснабдевање корисника је решено водоводном мрежом 

којаје стара и до 50 година, тако да постоји реална потреба за реконструкцијом и заменом 

материјала уз избацивање старог азбестцементног цевовода. 

У оквиру планираних новоформираних улица за потребе водоснабдевања корисника 

потребна је изградња водоводне мреже пречником мин. ДН 100 mm према техничким 

условима и прописима за противпожарну мрежу, продужетком постојећих цевовода 

водоводне мреже, уз обезбеђење редовног водоснабдевања корисника и потребног 

притиска за ПП хидрантску мрежу. Уличну мрежу водовода предвидети у зеленим 

површинама поред саобраћајница и тротоара, на довољном растојању од осталих 

инсталација распоређених у простору, а према плану. Карактеристике објеката водоводне 

мреже дефинисати кроз израду  техничке документације. Израду пројектне 

документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења објеката на 

спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног и 

комуналног предузећа. 



 

1.5.3.2. Одвођење вода 

Фекална канализија 

На подручју предметног плана изграђена је примарна фекална канализациона мрежа по 

ободним улицама. 

Планира се измештање постојеће трасе фекалне канализацине мреже која није у складу 

са планским решењем (постојећа и измештена траса приказане су у графичком прилогу бр. 

06 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – план мрежа и објеката инфраструктуре). 

Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе линије у уличном 

фронту, по могућности у зелени појас, или алтернативно, средином саобраћајне траке, како 

је и приказано на графичком прилогу (трасу полагати са једне стране улице или обострано 

зависно од ширине уличног фронта). Трасе ровова за полагање цевовода фекалне 

канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге 

инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је 

1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење услова али тако да не сме 

угрожавати стабилност осталих инсталација. 

Атмосферска канализација 

На подручју предметног плана у ободним улицама изграђена је атмосферска 

канализација. ПДР-ом се планира реализација система евакуације атмосферских вода 

унутар блока у складу са фазном реализацијом јавних простора. Планира се одводњавање 

свих слободних површина и улица у обухвату плана, водећи рачуна о квалитету вода које 

се прихватају атмосферски канализациони систем. 

Планира се измештање постојеће трасе атмсферске канализацине мреже која није у 

складу са планским решењем (постојећа и измештена траса приказане су у графичком 

прилогу бр. 06 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – план мрежа и објеката инфраструктуре). 

Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације обавезно 

градити пре изградње саобраћајне мреже. 

Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према Закону о 

планирању и изградњи, а у складу са постојећим изведеном мрежом и расположивим 

простором. Неопходно је приликом израде пројектне документације урадити синхрон план 

уз тачно дефинисање трасе планиране инфраструктуре уз обезбеђење техничких услова 

код паралелног вођењаинсталација од мин. 1,0 m осовински између планираних траса 

инсталација. Приликом укрштања инсталација потребно је поштовање висинског услова 

од мин. 3ДН између инсталација (надслој земље од мин. 30 cm) уз обавезно зацевљење и 

постављање трака за обележавање. 

1.5.4. Енергетска инфраструктура 

1.5.4.1. Електроенергетски систем 

По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел. мрежа (углавном 

надземна) са које се напајају постојећи објекти у улицама Петра Прерадовића, Краља 

Александра Карађорђевића и Батутова. Такође у овим улицама постоји и изграђена јавна 

расвета. 

Да би се обезбедили услови за nрикључење будућих објеката у оквиру планираног 

стамбеног блока потребно је изrрадити cлeдeће ЕEO: 

 нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA на углу улица Петра Прерадовића и 



 

Васе Пелагића; 

 нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA на углу улице Батутова и планиране 

улице за будуће насеље; 

 нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA на углу улица Петра Прерадовића и 

Краља Александра Карађорђевића. Ова МБТС би се делом користила за 

потребе напајања будућег тржног центра а делом за напајање свих 

постојећих купаца који се сада напајају из МБТС 630 kVA „Петра 

Прерадовића“. Постојећа МБТС 630 kVA „Петра Прерадовића“ налази се 

у зони планиране кружне раскрснице тако да се иста мора искључити и 

демонтирати, а постојећи СН и НН расплет свести у будућу МБТС 2×630 

kVA; 

Локацију новопланираних ТС су дате на графичком прилогу бр. 06 ПЛАНСКО 

РЕШЕЊЕ - план мрежа и објеката инфраструктуре 

Такође је потребно изградити и: 

 Кабловске водове 20 kV (двоструке) од постојећег кабловског вода 20 kV 

у улици Петра Прерадовића и Батутова до будућих МБТС. 

 Нисконапонску ел. мрежу 0,4 kV у зависности од потреба за прикључење 

будућих објеката унутар блока. 

 Јавну расвету у складу са потребама будућег стамбеног блока. 

Планирана канделаберска јавна расвета на челичном цевастим стубовима висине 5 m 

напајаће се из планираних ТС из којих ће бити могуће и њено паљење односно гашење. 

Паљење и гашење јавне расвете предвидети ручно и аутоматски (помоћу фото ћелије). 

Изградња планиране електромреже пратиће динамику изградње планираних садржаја. 



 

1.5.4.2. Топловодни систем 

За објекте чија се изградња планира унутар обухвата плана постоји могућност 

прикључења на магистрални топловод у улици Кузминска на пречнику ДН400 под условом 

да се одобри прелаз топловда преко државног пута IIА реда реда број 120. 

1.5.4.3. Гасоводни систем 

У простору обухваћеном Планом детаљне регулације, постоји изграђена 

полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа пречника д90mm на парној страни улице Петра 

Прерадовића, на непарној страни улице Арсенија Чарнојевића пречник д90mm и пречник 

д160mm на непарној страни у улици Паланка. 

Унутар обухвата плана постоје услови за проширење ПЕ ДГМ и прикључење будућих 

објеката. 

Услови за изградњу гасне мреже унутар обухвата плана су следећи: 

 Подземни полиетиленски дистрибутивни гасовод поставља се испод 

јавне површине између коловоза и тротоара или испод тротоара на 

дубини укопавања од 0,6 m до l m. 

 При паралелном вођењу са другим подземним водовима, минимално 

светло растојање треба да износи 40 cm а при укрштању минимално 

растојање је 20 cm. Укрштање са канализацијом мора да се изведе 

проласком дистрибутивног гасовода изнад канализације. 

 При укрштању са путевима и улицама гасовод се поставља у заштитну 

полиетиленску или челичну цев под углом од 60° до 90° у односу на осу 

пута а минимална дубина укопавања од горње површине саобраћајнице 

до горње ивице заштитне цеви је l m . 

 Дистрибутивни гасовод се не поставља испод зграда и других објеката 

високоградње а при проласку поред темеља минимално светло растојање 

је l m. 

1.5.4.4. Обновљиви извори енергије 

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење 

природних ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори 

енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, хидропотенцијал 

текућих и стајаћих вода и други. 

Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена 

подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или 

соларних котлова) или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна 

примена соларне енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије 

одговарајућим техничким решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и 

застакљених површина, примена одговарајућих материјала итд.) 

Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово 

коришћење. Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се 

користити на мањим индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.  

Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима 

грејања или као допуна класичним системима грејања. 



 

1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура 

Планом детаљне регулације је потребно предвидети коридоре за телекомуникациону 

инфраструктуру до нових објеката. Телекомуникациони каблови се углавном полажу у 

зони путева, а на основу услова које прописују надлежне институције. Зато је потребно 

планирати нове телекомуникационе коридоре, на подручју који обухвата план детаљне 

регулације, и то од трасе постојеће телекомуникационе инфраструктуре, до планом 

предвиђених нових објеката намењених за пословни простор или становање. У зависности 

од потреба будућих корисника телекомуникационих услуга, биће могућа реализација кроз 

бакарну или кроз оптичку телекомуникациону мрежу. 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110 mm на местима укрштања траса 

телекомуникационих каблова са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина 

на трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања. 

Приликом планирања нових саобраћајних коридора, планирати полагање 

одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова, а у оквиру 

парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. 

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

дефинисања услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је, 

пре почетка израде пројектне документације за изградњу и било каквих радова на 

предметном подручју, прибавити сагласност „Телеком Србија“. 

1.5.6. Комунална инфраструктура 

Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима 

надлежног комуналног предузећа ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица (број услова 

5209-1/16, од 29. 12. 2016. године).  

Према наведеним условима за прикупљање и одношење комуналног отпада потребно 

је испунити следеће услове: 

 индивидуална домаћинства за одлагање комуналног отпада користе једну 

или више канти запремине 120 лит. З стамбено-пословне објекте, простор за 

одлагање комуналног отпада се прилагођава контејнерима запремине 1,1 m
3
. 

Предвиђена места морају бити у нивоу коловоза или са обореном ивицом 

према коловозу, због покретљивости контејнера или канте и лакше 

манипулације истим; 

 за новоизграђене стамбено-пословне објекте, на осам стамбених јединица 

неопходан је 1 контејнер запремине 1,1 m
3
, док је за пословне просторе број 

и врста судова за одлагање секундарних сировина (папир, пластика, метал) 

зависи од врсте делатности која се организује у тим просторима; 

 планом организације простора требало би предвидети посебан простор за 

постављање контејнера за примарно селектовање отпада (тзв. рециклажно 

острво) - по један контејнер запремине 1,1 m
3
 за пласитку, папир и картон. 

 саобраћајнице за прилаз контејнерском месту или канти за смеће, требало би 

да имају минималну ширину 3,6 m, висину пролаза 4,0 m и носивост 

коловоза већу од максималне носивости специјалних возила-смећара, чија је 

просечна бруто тежина 18 тона. 

Простор за постављање посуда и контејнера за прикупљање отпада инвеститори морају 

предвидети на сопственим парцелама.  



 

1.5.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за 

издавање локацијске и грађевинске дозволе 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање 

локацијске и грађевинске дозволе: 

 Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 

подразумевају доказе о могућем обезбеђењу капацитета за прикључке на 

комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче. Пре почетка 

изградње за парцеле намењене за изградњу у зони становања потребно је да 

су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну 

инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).  

 Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за 

појединачне локације су условни елементи за издавање локацијске и 

грађевинске дозволе, имајући у виду специфичности Сремске Митровице 

као макро археолошког локалитета и очување културно-архитектонске 

баштине постојеће урбаног окружења. 

 Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских услова 

и грађевинске дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани 

имовинско-правни односи на предметној парцели, дефинисане и 

реализоване регулационе линије парцеле у складу са овим ПДР-ом по 

зонама-блоковима, односно потврђени Урбанистички пројекти за локације 

предвиђене овим ПДР-ом. 



 

1.6. Услови и мере заштите простора у обухвату плана 

1.6.1. Заштита непокретних културних добара 

Услови и мере заштите за израду Плана детаљне регулације блока између улица 

Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића, Краља Александра Карађорђевића, насеља 25. 

Мај, улице Батутове и улице Паланка у Сремској Митровици 

а)  Објекти народног градитељства 

1. Услови и мере заштите се односе на објекте означене као ①.①, ②.①, 

②.②, и ②.③; 

2. Обавезно чување изгледа, конструктивних и декоративних елемената 

културног добра; 

3. Забрана радова на споменику и његовој околини који могу угрозити 

стабилност и споменичка својства културног добра; 

4. Дозвољава се извођење конзерватосрко-рестаураторских и других радова 

у циљу ревитализације културног добра; 

5. Дозвољава се промена намене, уколико нова функција не угрожава 

споменичка својства културног добра; 

6. Дозвољава се уклањање објеката који нису заштићена добра, а налазе се 

на парцели културног добра; 

7. Дозвољава се изградња нових објеката на парцели културног добра, који 

својим положајем, изгледом, габаритима и функцијом неће угрозити 

споменичка својства културног добра. 

б) Објекти грађанске архитектуре 

1. Услови и мере заштите се односе на објекат означен као ③.① и његову 

заштићену околину; 

2. Обавезно очување изворног изгледа спољашње архитектуре и енетријера, 

хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих 

конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, 

функционалних карактеристика; 

3. Забрана извођења радова који могу угрозити статичку безбедност 

споменика културе; 

4. Дозвољено урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно 

опремање и одржавање дворишта; 

5. Зону заштићене околине чине КП 1931, 1932, 1933, и парцеле улива 

Петра Прерадовића и Арсенија Чарнојевића наспрам наведених парцела; 

6. У зони заштићене околине забрањена градња објеката који својим 

архитектуром, габаритом, висином и наменом могу угрозити или 

деградирати добро под претходном заштитом; 

7. Дозвољава се урбанистичко уређење, хортикултурно опремање и 

одржавање простора заштићене околине; 



 

8. Забрањено је просипање, одлагање, складиштење и привремено или 

трајно депоновање отпадних и штетених материјала хемијски агресивних, 

експлозивних, отровних, радиоактивних у зони заштићене околине. 

в) Спомен обележја 

1. Услови и мере заштите односе се на објекте означене као ④.①; 

2. Дозвољава се конзервација и рестаурација делова или целине без 

угрожавања споменичких својстава по појединачним условима заштите; 

3. Забрањују се радови који могу угрозити статичку стабилност, 

карактеристичне конструктивне елементе, изглед и материјализацију 

спомен-обележја крст Св. Ивана Непомука; 

4. Забрањује се лоцирање штетних и запаљивих материја на удаљености 

мањој од 15 m од локације предметног спомен-обележја крст Св. Ивана 

Непомука; 

5. Обавезно применити све прописане мере обезбеђења од тоталног 

уништења спомен-обележја на постојећој локацији; 

6. У зони спомен обележја од око 5 m око самог објекта дозвољено само 

хортикултурно опремање ниским и сезонским растињем и поплочање. 

г) Просторно-културно-историјске целине 

1. Услови и мере заштите се односе на подручје дефинисано тачком ⑤.①; 

2. Обавезно прибављање услова и мера заштите за све врсте интервенција и 

изградње у предметном простору просторно-културно-историјске целине 

Каменита ћуприја; 

3. Обавезно очување постојеће регулационе линије, положаја грађевинске 

линије објекта у односу на регулациону линију улице, уличне матрице и 

нивелације, амбијенталних карактеристика простора и типа изградње, 

реперних објеката и визура; 

4. Обавезно очување постојеће висинске регулације, стилског израза, 

декоративних и конструктивниох елемента и материјализације објеката у 

статусу непокретних културнох добра и добра под претходном заштитом 

у саставу целине; 

5. Дозвољва се препарцелација у смислу заштите и презентације 

непокретних културних добара у сасатву целине, а према посебним 

условима заштите; 

6. Забрањује се депоновање штетних и запаљивих материја у зони 

обхваћеној целином; 

7. Забрањује се лоцирање производних делатности на предметном простору, 

осим оних за који постоји историјски контуниутет или која неће 

нарушити споменичка својсва објекта у статусу непокретних културних 

добара у саставу целине; 

8. Забрањује се лоцирање садржаја и делатности које повећавају карактер, 

структуру, оптерећење и динамику саобраћаја, односно ако то може 

угрозити споменичка својсва непокретних културних добара у саставу 

целине; 



 

9. У зони предметне целине дозвољва се замена, надградња у смислу 

реконструкције подкровља, санација, адаптација, промена намене и 

реконструкција постојећег анекса објеката у статусу непокретног 

културног добра или добра под претходном заштитом, без промене 

постојеће висинске регулације (висине слемена, подкровног венца и 

нагиба кровних равни) и спратности; 

10. У зони предметне целине дозвољава се градња другог објекта на парцели 

објекта у статусу непокретног културног добра и добра под претходном 

заштитом, на минималној удаљености од 10 m од најистуреније тачке 

дворишног дела предметног објекта, максималне спратности П+1, без 

кровног назитка; 

11. За објекте непокретних културних добра и добра под претходном 

заштитом у саставу целине дозвољава се конзервација, рестаурација, 

санација, адаптација, реконструкција и промена намене делова или 

целине, без угрожавања споменичких својстава предметног добра; 

12. За све објекте у саставу целине, а који нису у статусу непокреног 

културног добра или добра од преходном заштитом, дозвољава се 

укалањање, замена, санација, адаптација, реконструкција, промена 

намене или доградња по појединачним условима заштите која неће 

угрозити споменичка својства предметних културних добра. 

б) Археологија 

I За део предметног блока који обухвата јужни део блока између улица 

Петра Прерадовића, Арсенија Чарнојевића и потока Чикас, до северне 

ивице катастарских парцела 1885 и 1886 КО Сремска Митровица 

дозвољава се изградња уз строго поштовање услова и мера заштите 

стручне службе Завода; 

1. Дозвољава се изградња на подручу обухваћеним Планом уз обавезно 

прибављање услова и сагласности службе заштите утврђеним по 

сваком појединачном захтеву Инвеститора за изградњу; 

2. На локацијама будуће изградње за објекте чија дубина фундирања 

прелази 0,80 m у односу на нивелету постојећег терена, као и за све 

облике доградње постојећих објеката чији габарит прелази 20 m
2
 са 

дубином фундирања већом од 1 m, или уколико је предвиђена 

изградња подземних просторија (подрума, гаража и сл.) или њихово 

проширивање неопходно је извршити археолошка истраживања уз 

могућност конзервације и презентације по појединачним условима 

заштите; 

3. Након извршеног археолошког истраживања дозвољена је изградња 

уз обавезно документовање резултата археолошких истраживања, 

презентовања локалитета у оквиру простора јавне намене, односно 

дозвољено дислоцирање и конзервирање налаза, осим када се ради о 

налазиштима капиталне вредности у ком случају је обавезна 

презентација археолошких налаза ин ситу по принципима крипто 

заштите, осим ако посебна валоризација не утврди другачије; 

4. Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода 

уколико дубина фундирања приликом изградње или доградње 

објеката не прелази 0,80 m и приликом изградње инфрастуктурних 



 

прикључака; 

5. Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на 

археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је 

дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести 

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

предузме мере да се налаз не уништи и неоштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. 

став 1. Закона о културним добрима; 

6. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, 

заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну 

заштиту, а према програму и предрачуну за археолошка истраживања; 

7. Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка 

пријави овом Заводу извођење земљаних радова. 

II Северно и источно од горе дефинисаног простора, на преосталом делу 

обухвата предметног Плана, важе општи услови заштите: 

8. Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода; 

9. Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на 

археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је 

дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести 

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

предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 

месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. 

став 1. Закона о културним добрима; 

10. Уколико се наиђе на архитектонске остатке приликом ископа, 

извођење земљаних радова мора се наставити ручно; 

11. Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на 

археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, 

ради истраживања локације; 

12. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, 

заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну 

заштиту; 

13. Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка 

пријави овом Заводу извођење земљаних радова. 

1.6.2. Услови и мере заштите животне средине 

ПДР-ом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за  заштиту 

животне средине.  

За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено пословна  и друга изградња 

објеката са садржајима и наменом који не производе буку и сметње за стамбене зоне у 

којима се налазе. Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржавати и више 

функционално одвојених простора (станова или локала). Планира се пословање, 

комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбених објеката као претпоставке 

за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и других садржаја имајући у виду 

атрактивност положаја блока.  

На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу утврђивања 



 

квалитета  ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство потенцијалних 

загађивача, може се проценити да се радно и стамбено функционисање људи у простору у 

обухвату плана одвија без значајних негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште. 

Емисија загађивача на обухваћеном простору је минимална и ублажава се предвиђеним 

техничким интервенцијама као и планираним зеленилом у уличним коридорима. 

У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату плана 

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

У контексу заштите воде од загађења предвиђено је: 

 обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко насељског 

водоводног система; 

 сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до 

реципијента. 

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

решено је техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса улице и 

пројектовање саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са прописима и 

стандардима. Заштита ваздуха предвиђена је правилним избором дендролошких врста које 

ће утицати, пре свега, на побољшање микроклиматских услова (смањење инсолације, 

снижење екстремних температура, заштиту од ветра и изравњавање дефицита кисеоника), 

на смањење негативних ефеката саобраћаја. 

Коришћењем природног гаса као енергента за обезбеђење топлотне енергије простора 

заштитиће се ваздух, као природни ресурс, од загађења. 

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

контејнере, а потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне 

комуналне организације на предвиђен простор за одлагање. 

Адекватним уређењем јавних зелених површина унапредиће се микроклиматски и 

санитарно хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у функцији 

заштите ваздуха од загађења и буке. 

1.6.3. Услови и мере заштите природних добара 

У обухвату ПДР-а не постоји природни споменик ботаничког карактера као ни 

заштићених дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе. 

У обухваћеном подручју нема природних добара под надзором Завода за заштиту 

природе Републике Србије из Новог Сада. 



 

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

дејстава 

1.6.4.1. Заштита од земљотреса 

На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета 

7˚MCS за повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. Мере 

заштите подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите приликом 

планирања, пројектовања и изградње објеката, као и реконструкцију постојећих објеката, 

које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 

8˚MCS. 

1.6.4.2. Заштита од пожара 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 

заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз 

урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и 

правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност 

објекта од суседних, ширина саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке 

мере заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 

електроенергетских и гасних постројења. 

Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 

дефинисани су Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке 

аутомобиле од пожара и експлозија, „Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2005. 

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

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

свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применти мере 

заштите од пожарар утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и 

другим актима којима је уређена област заштите од пожара. 

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

издаје решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од пожара 

сходно чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) и Правилника о поступку спровођења 

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

1.6.4.3. Заштита од удара грома 

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

од једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са 

Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996), односно одговарајућим стандардима за 

громобранске инсталације. Примена техничких прописа знатно смањује ризик од 

оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат. 

Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације. 

Спољашња громобранска инсталација 

Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални 



 

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

Унутрашња громобранска инсталација 

Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији. 

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

атмосферских пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња 

громобранска инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја 

електромагнетних поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара 

и варничних прескока између неповезаних металних маса унутар објеката.  

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

одабрани у зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996. 

Заштита од пренапона 

При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију 

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

појавити индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају 

осетљиву опрему, компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових 

претњи због утицаја електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, 

по водовима који повезују две структуре могу се преносити пренапонски таласи празног 

хода и струјни таласи кратког споја (транзитни таласи).  

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

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

места удара грома; утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему. 

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

односу на индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у 

рачунарима, као и штете због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани 

пренапони и сви транспортовани пренапонски таласи и таласи струја кратког споја 

представљају примарну претњу изолацији нисконапонских пријемника, нисконапонске 

опреме, инсталације и опреме малог напона као и осетљиве електронске опреме за 

управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу "допутовати" 

електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом због 

директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у суседству. Ради 

тога је законодавац и цео технички развијени свет, заштиту скупоцених и незамењивих 

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

постављањем довољног броја и одговарајућих врста одводника пренапона на улазе 

инсталације. 

1.6.4.4. Заштита од поплава 

Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, предметно 

подручје чија надморска висина варира од 78,80 – 83,12 мНВ налази се изнад коте. 

Напомена: Приобално подручје Општине Сремска Митровица брани се од великих 

вода реке Саве системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. Почетак изградње 

ових насипа датира још од почетка прошлог века. На подручју Општине Сремска 

Митровица, средином седамдесетих година прошлог века (почетак реконструкције 1972. 

год.), левообални и деснообални Савски насипи реконструисани су на 1 % велику воду тј. 

насипи су рачунати на велике воде које се појављују једном у 100 година. Кота круне 

левообалног насипа креће се од 81,40 до 82,30 мНВ. 



 

1.6.4.5. Заштита од ратних дејстава 

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и 

материјалних добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља 

Министарство одбране.  

За простор који је предмет израде плана, нема посебних услова за прилагођавање 

потребама одбране земље. Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и подземне 

просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и 

материјалних добара. 

1.6.5. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим 

лицима 

С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број корисника са 

посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на местима 

денивелације између разних категорија саобраћајних површина чиме би били обезбеђени 

услови за несметано кретање ових лица. Из истих разлога, код грађевинских објеката, чија 

кота пода је денивелисана у односу на коте околних тротоара, треба предвидети, поред 

степеника, и рампе преко којих би се омогућило несметано кретање хендикепираних лица. 

Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске 

објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су: 

изградња интерних рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на 

објектима, као и одређени број паркинг места за хендикепирана лица на планираним 

паркинг површинама.     

Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких 

прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са 

посебним потребама у простору, извести у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. 

гласник РС“, бр. 22/2015). При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних 

површина није дозвољено формирање вертикалних препрека на правцима кретања пешака. 

То подразумева изградњу пешачких површина са континуалним попречним и подужним 

падовима, без нагле промене висине, при чему су нагиби ограничени са следећим 

максималним вредностима: 

 подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на 

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

растојања, 

 највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања 

пешака износи 2 %. 

1.7. Мере енергетске ефикасности 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и 

на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење и 

технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова (Правилник о 

енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011). 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 

комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, а 



 

све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса. 

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се: 

 изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења 

унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 

 подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни 

амбијент за шетњу и вожњу бицикла); 

 пројектовањем и позиционирањем објеката  према климатским аспектима 

изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као 

компензација окупираном земљишту; 

 сопственом производном енергијом и другим факторима; 

 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и 

обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора 

енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и 

хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере: 

 пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих 

уз поштовање принципа енергетске ефикасности; 

 реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење 

сунчеве енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, 

односно источној страни света), заштита од Сунца, природна вентилација и сл.; 

 омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); 

замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге 

мере); 

 систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација 

котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско 

грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, 

уградња термостатских вентила, делитеља мерача топлоте и друге мере); 

 унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, 

(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се 

температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са 

регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

 унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног 

квалитета осветљености). 

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције 

постојећих објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну површину 

објекта, треба задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност. 

Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 

намеравано коришћење објеката. 

2. Правила грађења 

2.1. Општа правила грађења 



 

2.1.1. Правила грађења за блокове 

Градски блок је површина у оквиру плана омеђена саобраћајним површинама 

(колским, пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким препрекама, 

другим наменама или дефинисаним границама. 

Хоризонтална и вертикална регулација блока 

Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и 

комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне 

површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта), 

локалног значаја имају своју парцелу и налазе се унутар регулационих линија блока. 

Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале намене. То је линија разграничења за 

површине и објекте од општег интереса, односно површина јавне намене, од парцела које 

имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта. 

Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и 

дефинисана је: 

 ширином улице; 

 висином постојећих објеката; 

 индексом заузетости или; 

 индексом изграђености; 

 капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену; 

 амбијенталним и естетским критеријумима. 

Планирани развој постојећег градског ткива у оквиру обухвата Плана развија се унутар 

два типа блокова: 

 мешовити градски блокови; 

 блокови индивидуалног становања. 

Типологија блокова 

Мешовити блокови у којима доминирају слободно постављени вишеспратни објекти 

у унутрашњости блока и породични објекти по ободу треба да се трансформишу у 

мешовите блокове са изграђеним и уређеним унутарблоковским површинама и 

компактним објектима вишепородичног становања по ободу. Реконструција формираних, 

постојећих стамбених блокова вршиће се увођењем јасних урбанистичких правила, а 

иницирана је повећаним  интересом за замену руинираних и старих објеката ободних 

улица као и погушћавањем централних градских блокова. Концепција мешовитог блока 

треба да омогући замену појединачних објеката, фазну изградњу и реконструкцију, као и 

трансформацију намене објеката. 

Предвиђа се трансформација блокова малих густина у блокове нове изградње виших 

густина.  

Индивидуалне стамбене блокове чини скуп појединачно изграђених породичних 

зграда на парцелама величине претежно од 300 m
2
 до 600 m

2
. Оивичен је улицама или 

другим јавним површинама. Објекти су изграђени по ободу блока на регулационој линији. 

Објекти су стамбене намене, са једним или више станова, претежне спратности од П до 

П+1+Пк. 



 

2.1.2. Правила грађења за парцеле 

Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је хоризонталана 

пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат изнад тла. Грађевински 

објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора 

оивиченог грађевинским линијама. 

Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта. 

Основа објекта може бити мања од максималне границе градње. Грађевинска линија је 

обавезујућа када се поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати 

дефинисано растојање од регулационе линије задато планом. 

Грађевинска линија дефинисана постојећим објектима који се задржавају, обавезујућа 

је за положај грађевинске линије планираних објеката. 

Одступања од грађевинске линије 

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску, односно 

регулациону линију више од 1,2 m и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 

3 m, (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

1. на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према предњем 

дворишту - укупна површина испада не може прећи 50 % уличне фасаде 

изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину појаса регулације 

мању од 12 m нису дозвољени испади преко регулационе линије; 

2. на делу објекта према бочном дворишту, ако је грађевинска линија објекта 

најмање 5,5 m удаљена од бочне суседне границе парцеле – укупна 

површина испада не може прећи 30 % бочне фасаде изнад приземља; 

3. на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија објекта 

најмање 5,5 m удаљена од задње границе парцеле – укупна површина испада 

не може прећи 30 % задње фасаде изнад приземља. 

Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју угрожавати 

приватност суседних објеката. Хоризонталана пројекција линије испада може бити 

највише под углом од 45 степени од најближег отвора на суседном објекту. 

Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију 

максимално 0,3 m, по целој висини пословног дела приземља, када најмања ширина 

тротоара износи 3 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога 

локала у приземљу. 

Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже могу прећи грађевинску линију до 

2 m, по целој ширини објекта на висини изнад 3 m. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњу фасаду објекта, испред 

грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3 m увучена у односу на 

регулациону линију и ако савлађују висину од максимално 1,2 m. У осталим случајевима 

степениште улази у габарит објекта. 

На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се постављати тако да 

не ометају пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5 m од бочне суседне 

границе парцеле. 

Код нових објеката на регулационој линији у блоковима са стамбено-пословном или 

пословно-стамбеном наменом, када је ширина тротоара мања од 2 m, обавезно је увлачење 

излога, минимално 1,2 m, и формирање колонада или аркада, с'тим да нема висинске 



 

разлике тротоара на регулационој линији и прилазне површине пословном простору 

приземне етаже. 

2.1.3. Правила грађења за зграде 

Под објектима се подразумевају грађевине високо и нискоградње и то: зграде свих 

врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, привредни објекти, елементи 

партерног уређења, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације, комунални 

објекти, гробља и сл. 

Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или 

компатибилне намене блока одређене типичне градске целине. У преовлађујућем броју 

случајева ради се о функцији становања односно становања са пословањем. 

Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се може 

уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта. 

Габарит објекта је одеђен: 

 висином зграде дефинисаној према блоковима типичних градских целина; 

 у односу на суседне објекте и парцеле; 

 степеном заузетости или индексом изграђености; 

 капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену; 

 амбијенталним и естетским критеријумима. 

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске 

парцеле. Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела. 

Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за све друге 

објекте на парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност 

суседа на такву диспозицију објекта. 

Обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели, изузев појединачних 

локација у обухвату Плана које су дата посебним правилима и дефинишу могућност 

паркирања или на сопственој парцели или на јавној површини. У случају обавезе 

паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по једног паркинг места на један 

стан или пословни простор, одн. у случају формирања већих пословних простора 

минимум је 1 паркинг место на (целих) 70 m
2
 збира нето површина пословних просторија. 

Могућа је изградња засебног објекта са гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен 

заузетости целе парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у 

етажи приземља је 240 cm, са минималним потребним одстојањем завршне облоге пода и 

плафона од конструктивних елемената пода и плафона, односно међуспратних 

конструкција. 

Површина новоформиране грађевинске парцеле се узима при обрачуну свих 

урбанистичких параметара као и при обрачуну потребног броја паркинг места. У случају 

када је новоформирана парцела део старе парцеле чији је део овим Планом предвиђен за 

јавну употребу, обавезан број паркинг места умањује за једно паркинг место на сваких, 

започетих 30 m
2
 површине предвиђене за јавну употребу. Наведени норматив проистиче из 

чињенице да је према саобраћајном решењу ПДР-а, за једно паркинг место, укључујући 

саобраћајнице и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно обезбедити 

површину од 30 m
2
. 

Максимална дозвољена светла висина пословног простора без галерије је 350 cm. 



 

Висина објекта је: 

1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за 

објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта; 

2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте 

заштитног тротоара на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте са 

косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом); 

3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од 

средње висине тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије 

терена до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за 

објекте са равним кровом). 

Висина вишепородичног стамбеног објекта, стамбено-пословног или пословно-

стамбеног објекта не може прећи 20 m . 

Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12 m. 



 

 

спратност објекта 
висина објекта (m) 

максимална минимална 

П+0 7,5 3 

П+Пк 8 4,5 

П+1 10,5 6 

П+1+Пк 11 7,5 

П+2 13,5 9 

П+2+Пк 14 10,5 

П+3 16,5 12 

Табела 5 – Висина објекта у зависности од спратности (максимална дозвољена висина је 

дефинисана за објекте са косим кровом, док је минимална висина дефинисана за објекте са равним 

кровом) 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (сутерен само испод 

вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама) ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе и ако је то у складу са условима ЗЗСК. 

Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 35 степени. Кровне равни 

формирати тако да слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде двоводни ка 

улици и ка дворишту, или сложени на објектима у прекинутом низу или слободностојећим 

објектима, са могућим детаљима у виду кровних баџа и другачијег слива. 

У поткровној етажи могућа је изградња максимално једне етаже. У циљу рационалног 

искоришћења таванског простора дозвољава се изградња галерије и дуплекс станова 

уколико нагиб кровних равни то омогућава. 

Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине 

трајања директног осунчања. 

Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са висином кровног 

венца постојећег објекта на суседној парцели и дефинисана је бројем нових етажа у 

односу на планирани заштитни тротоар око објекта. 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+Пк 6 4,5 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

П+2 10 9 

П+2+Пк 12 10,5 

П+3 13 12 

Табела 6 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта 

За објекте код којих је могуће висином акцентовати угао саобраћајница планира се да 

максимална дозвољена спратност буде заступљена највише на половини дужине зграде, 

односно максимално до 15 m. Услови за изградњу и све интервенције на угаоним 

објектима и објектима који су репери у простору морају бити високог стандарда у погледу 

обликовања, волумена, садржаја и материјализације. 

На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде, у 

висини кровног венца, максималне висине 120 cm, са могућим акцентима до максималне 

висине од 2 m. 



 

Усклађивање висине нових и постојећих објеката са одступањем од 1/5 спратне висине 

рачуна се у складно повезивање. 

Висина назитка поткровне етаже нових објеката свих врста износи највише 1,6 m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, у оквиру 

вертикалне равни постављене на грађевинској линији. Назидак у тавану нових 

вишепородичних објеката није дозвољен. Назидак у тавану нових породичних, 

вишеспратних објеката износи највише 0,6 m. 

На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе за 

осветљење корисног простора. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу 

или лођу. На једном објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а 

максимална дозвољена светла висина је 2,60 m од коте пода поткровља. Површина 

хоризонталне пројекције кровних баџа не може бити већа од 30 % површине хоризонталне 

пројекције основне кровне равни. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на 

терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. 

Кота приземља ново-планираних стамбених објеката, на равном терену, може бити 

максимално 1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа од нулте коте. 

На стрмом терену од или према улици кота приземља се мери од заштитног тротоара 

на предњој страни објекта. 

На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља се 

одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту. 

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 

приземља може бити максимално 0,2 m виша од нулте коте (за објекте на равном терену), 

тј. од коте заштитног тротоара на предњој старни објекта (за објекте на стрмом терену). 

Висинска разлика до 1,2 m се решава денивелацијом унутар објекта. 

Радови на постојећем објекту што важи и за изградњу нових објеката не смеју угрозити 

стабилност и начин коришћења предметног и суседних објеката. 

Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на 

сопствену или јавну парцелу, а не на суседне парцеле. 

Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у унутрашњи 

простор једне просторне целине-дела објекта. По правилу галерије се налазе у приземљу 

пословног или стамбено-пословног вишеспратног објекта чија структура је решена 

системом полунивоа. Није дoзвољено затварање делова галерије у односу на јединствени 

простор у којем се налази. Површина галерије не може прећи 50 % површине доњег нивоа 

просторије у којој се налази. Максимална висина пословног простора са галеријом, мерено 

од пода доњег нивоа до плафона горњег нивоа је 5 m. Висина простора испод галерије је 

минимално 2,4 m, а висина галерије до плафона просторије је минимално 2,0 m. 

Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране затворен 

сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи зграде одговара 

површина од 1 m
2
 светларника, при чему он не може бити мањи од 3 m

2
. Светларник новог 

објекта се мора ускладити са положајем светларника суседног објекта. Минимална 

ширина светларника је 1 m (растојање од објекта до границе суседне парцеле). 

Максимална дужина светларника је 5,5 m, а максимална површина 20 m
2
. Површина 

светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у 

светларнику је 1,8 m. Није дозвољено отварање прозора или вентилационих канала на 

светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ првој етажи светларника и 

одводњавање атмосферских вода. 



 

Атријум објекта је наткривени или ненаткривени простор са четири старне затворен 

сопственим зидовима минималне површине 20 m
2
. У атријуму објекта дозвољени су 

отвори стамбених и пословних виталних просторија. Одстојање наспрамних зидова са 

отворима виталних просторија не сме бити мање од 5,5 m. 

Полуатријум је наткривени или ненаткривени простор са три стране затворен 

сопственим зидовима. Могућа је изградња објеката са полуатријумом ако је планом 

детаљне разраде дефинисана изградња таквих објеката или уз претходно прибављену 

сагласност суседа. Полуатријум новог објекта се мора ускладити са положајем 

полуатријума суседног објекта. Минимална површина полуатријума је 15 m
2
, а минимално 

одстојање наспрамног зида од суседне границе парцеле је 3 m. Сва правила за 

непрекинути низ важе и за атријумске и полуатријумске објекте. 

Надзиђивање и доградња објеката 

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне измене 

стамбеног ткива у предметном блоку, дозвољена је реконструкција постојећих објеката у 

затеченом стању у оквиру постојећег габарита објекта уз мање измене као што је 

претварање таванског простора у користан простор и сл.. 

Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног крова 

Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за одређен тип 

блока према посебним правилима градње по целинама датим у плану, при чему се посебна 

пажња мора обратити на висински однос са суседним објектима. 

Доградња новог дела зграде 

Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима 

за парцеле типа блока у којем се интервенција изводи. 

За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је: 

 типом блока; 

 постојећим објектима на суседним парцелама; 

 статичким могућностима објекта и тла. 



 

Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове и 

постојеће капацитете према овим правилима. У припреми пројектне документације 

приказати све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и нето површине 

стамбеног и пословног простора. 

Дограђени део објекта у низу не сме прећи ширину калкана суседних објеката, и не сме 

бити сметња при функционисању постојећег и суседних објеката. 

Доградња елемената комуникација, лифтова и степеништа је дозвољена тако да не 

угрозе начин коришћења предметног и суседних објеката. Дограђене елементе 

комуникације планирати тако да омогуће прилаз возила објекту као и неометано кретање 

возила око објекта. 

Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја. 

Затварање пословног дела приземља са колонадама, постојећих пролаза и пасажа није 

дозвољено у смислу преграђивања и формирања корисног простора. 

Реконструкција постојећих објеката 

Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења намени 

простора на објекту се може изводити реконструкција и рестаурација. 

Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита објекта, без његове измене 

или било каквог проширења. 

Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у пословни 

простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа само ако је испуњен услов 

који се односи на потребан, минималан број паркинг места на парцели. 

Таван – код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања и 

побољшања услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако постоје 

поткровни и други услови. Дозвољено је претварање таванског простора у користан 

простор са истом нивелетом слемена, тј. без промене висине и других геометриских 

карактеристика крова, с тим да се у користан простор рачунају само они делови таванског 

простора чија је светла висина већа од 1,5 m. Формирање новог корисног простора 

подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места према планом задатим 

параметрима, на припадајућој парцели. 

Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије постојећег објекта 

повезују са спољним простором или другим деловима зграде са намером да се добије нови 

користан простор. Степеништа за приступ реконструисаном сутеренском делу објекта 

могу бити ван грађевинске линије на парцели и то максималне ширине 1 m, уз услов да не 

ремете колски пролаз објекту. Поменута степеништа не могу постављати ван регулационе 

линије блока. 

Приликом додавања било каквих нових делова на постојеће грађевине потребно је да 

сви нови делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у којем је изграђена 

постојећа зграда. Није дозвољена промена стила грађења. 

Назидак последњих етажа објеката 

Назидак таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања није 

дозвољен, а на новим породичним објектима максимално дозвољена висина назитка је 

0,6 m. 

На постојећим објектима, максимални назидак таванског простора на основној, 

вертикалној, фасадној равни без испада је 0,9 m. 

Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише 1,6 m. 



 

Назидак поткровља на постојећим објектима је последња етажа са назитком од 0,9 до 

1,6 m за породичне објекте, а за вишепородичне објекте од 0,9 до 2 m. Свака последња 

етажа или део етаже постојећег објекта чији је назидак на основној фасадној равни без 

испада већи од 1,6 m за породичне објекте и 2 m за вишепородичне објекте, чини 

последњу спратну етажу објекта. Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже 

на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне равни. 

Помоћни објекти 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на 

којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10 % 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже до 20 m
2
; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m
2
; 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор 

до 10 m
2
. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису дозвољени 

никакви отвори према суседној парцели. Ако фасада према суседу садржи отворе, 

минимална удаљеност од границе парцеле према суседу је 2,5 m. Кровне равни формирати 

тако да слив воде генерално буде једноводни ка припадајућем дворишту. 

Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том 

случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање 

помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од 

главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5 m. 

Помоћни објекат се може градити на задњој граници у целој ширини парцеле уколико 

не омета редовно коришћење суседних објеката. Могућа је изградња уз бочне границе 

парцеле уз поштовање услова међусобне удаљености од постојећих објеката на 

припадајућој и суседним парцелама, осим у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. 

У правцу колског прилаза могуће је поставити помоћни објекат само уз задњу границу 

парцеле. 

За помоћне објекте може се потврдити пријава градње у складу са наменом постојећих 

објеката на грађевинској парцели. 

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима. 



 

2.2. Посебна правила грађења по урбанистичким блоковима 

2.2.1. Блок А1 

Локација 

Југозападни део обухвата план. Блок омеђен улицама Петра Прерадовића, Арсенија 

Чарнојевића и двема новопланираним улицама (сабирном градском саобраћајницом 

правца север - југ и сабирном саобраћајницом правца исток - запад). 

Намена 

Доминантна намена је породично становање. Изузетак представља парцела бр. 1930 

К.О. Сремска Митровица на којој се у постојећем стању налазу објекат у јавној функцији 

(здравствена станица), а планираној намени површина јавна намена се задржава. 

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни, 

комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или 

делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са  претежном 

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони 

параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока 

Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на 

припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим парцелама. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије 

према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5. 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом, изузев на парцелама бр. 1910, 1912, 

1914, 1917, 1931, 1932 и 1933, које припадају зони заштићене просторно-културно-

историјске целине „Каменита ћуприја“, и на којима се грађевинска линија налази увучена 

мин. 10 m у односу на објекте под претходном заштитом (графички прилог бр. 05 – 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење 

простора са јавном наменом). 

Максимална дубина изградње је: 

 за објекте у улици Петра Прерадовића 25 m; 

 за објекте у новопланираној улици правца север-југ 20 m; 

 за објекте у зони заштићене просторно-културно-историјске целине 15 m. 

Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је: 

 за објекте у улици Петра Прерадовића и новопланираној улици север-југ: 

- од северне међе 0,6 m; 

- од јужне међе 2,5 m. 

 за објекте у зони заштићене просторно-културно-историјске целине 



 

- од источне међе 2,5 m; 

- од западне међе 0,6 m. 

Осим локација за које је грађевинска линија дефинисан на графичком прилогу. 

Спратност 

Максимална П+1+Пк, минимална П. Изузетак су објекти у зони заштићене просторно-

културно-историјске целине где и је максимална спратност П+1, и објекат на парцели бр. 

1930 за који је предвиђена израда урбанистичког пројекта где је максимална спратност 

П+Пк. 

Висина коте приземља 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара. 

Паркирање возила 

На сопственим парцелама за све објекте изузев објекта на парцели бр. 1930  за који је 

предвиђена израда урбанистичког пројекта и за који је потребно обезбедити простор за 

паркирање на сопственој парцели за половину потребних места. Неопходан је паркинг 

односно гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Висина кровног венца 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+Пк 6 4,5 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

П+2 10 9 

Табела 7 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А1 

Правила грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне 

спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 

минимална удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је 

могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 0,6 m. 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном 

стамбеном окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен: 

 2,5 m и више  - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија; 

 од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са 

минималним парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели. 

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена 

висина назитка је 0,6 m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка 

рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке 



 

прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско обликовање и материјализација 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин 

обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем. 

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 

15° до максималних 35°. 

Правила парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 

ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне 

градње: 

 најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је 300 m
2
 

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је 10 m 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина 

грађевинске парцеле и то 1500 m
2
 за изградњу планираног породичног стамбеног, 

стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним 

након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине 

мање од најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-

пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се може 

дозволити изградња 150 m
2
. 

Због затеченог стања геометрије парцела у овим блоковима, неопходно је лимитирати 

максималну ширину уличног фронта будућих парцела до 24,0 m ширине. 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, 

односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до 

висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само 

уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати 

транспарентном или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m; 

Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и 

регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости 

парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника 

парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском 

пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

Изградња другог објекта на парцели 



 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели, изузев на парцелама бр. 1910, 

1912, 1914, 1917, 1931, 1932 и 1933, које припадају зони заштићене просторно-културно-

историјске целине. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на 

којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже до 20 m
2
; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m
2
; 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор 

до 10 m
2
. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни 

формирати тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту. 

Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком 

прилогу. 

Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У 

том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање 

помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од 

главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5 m. 

 



 

2.2.2. Блок А2 

Локација 

Југоисточни део обухвата план. Блок омеђен улицом Паланка, двема новопланираним 

улицама (сабирном градском саобраћајницом правца север - југ и сабирном 

саобраћајницом правца исток - запад) и каналом „Стари Чикас“. 

Намена 

Доминантна намена је породично становање. Изузетак представља парцела бр. 1930 

К.О. Сремска Митровица на којој се у постојећем стању налазу објекат у јавној функцији 

(здравствена станица), а планираној намени површина та намена се задржава. 

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни, 

комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или 

делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са  претежном 

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони 

параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока 

Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на 

припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим парцелама. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије 

према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5. 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом. 

Максимална дубина изградње је: 

 за објекте у улици Паланка у распону од 15 m до 23 m (прецизно је 

дефинисана на графичком прилогу бр. 05 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – 

саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са 

јавном наменом); 

 за објекте у новопланираној улици правца север-југ 20 m; 

 

Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је: 

 за објекте у улици Паланка: 

- од источне међе 2,5 m; 

- од западне међе 0,6 m. 

 за објекте у новопланираној улици север-југ: 

- од северне међе 0,6 m; 

- од јужне међе 2,5 m. 

Осим локација за које је грађевинска линија дефинисан на графичком прилогу. 



 

Спратност 

Максимална П+1+Пк, минимална П. 

Висина коте приземља 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара. 

Паркирање возила 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни 

простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Висина кровног венца 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+Пк 6 4,5 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

Табела 8 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А2 

Правила грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне 

спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 

минимална удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је 

могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 0,6 m. 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном 

стамбеном окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен: 

 2,5 m и више  - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија; 

 од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са 

минималним парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели. 

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена 

висина назитка је 0,6 m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка 

рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке 

прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско обликовање и материјализација 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин 

обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем. 

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 

15° до максималних 35°. 

Правила парцелације 



 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 

ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне 

градње: 

 најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је 300 m
2
 

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је 10 m 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина 

грађевинске парцеле и то 1500 m
2
 за изградњу планираног породичног стамбеног, 

стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним 

након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине 

мање од најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-

пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се може 

дозволити изградња 150 m
2
. 

Због затеченог стања геометрије парцела у овим блоковима, неопходно је лимитирати 

максималну ширину уличног фронта будућих парцела до 24,0 m ширине. 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, 

односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до 

висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само 

уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати 

транспарентном или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m; 

Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и 

регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости 

парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника 

парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском 

пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

Изградња другог објекта на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на 

којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже до 20 m
2
; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m
2
; 



 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор 

до 10 m
2
. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни 

формирати тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту. 

Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком 

прилогу. 

Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У 

том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање 

помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од 

главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5 m. 



 

2.2.3. Блок А3 

Локација 

Северозападни део обухвата план. Троугаони блок омеђен улицама Петра Прерадовића 

и двема новопланираним улицама (сабирном градском саобраћајницом правца север - југ и 

сабирном саобраћајницом правца исток - запад). 

Намена 

Доминантна намена је породично становање. 

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни, 

комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или 

делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са  претежном 

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони 

параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока 

Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на 

припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим парцелама. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије 

према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5. Изузетак је локација у 

северном делу блока (парцеле бр. 1963 и 1965/1) за коју је због специфичног положаја и 

геометрије предвиђена израда урбанистичког пројекта, на којој је максимални индекс 

изграђености 2,0. 

Грађевинска линија: 

 за објекте у улици Петра Прерадовића је увучена 1,5 m у односу на 

регулациону линију, изузев на постојећим парцелама бр. 1866 и 1865/2 где је 

увучена у распону од 1,5 до 1,7 m у односу на регулациону линију (прецизно 

дефинисано на графичком прилогу бр. 05 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – 

саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са 

јавном наменом); 

 за објекте у новопланираној улици правца север-југ је увучена 7 m у односу 

на регулациону линију; 

 за објекат на локацији предвиђеној за даљу разраду кроз урбанистички 

пројекат, према улици Петра Прерадовића је увучена 1,7 m у односу на 

регулациону линију, на северној граници парцеле се поклапа са 

регулационом, док је на источној страни, према новопланираној улици 

правца север-југ, увучена 7 m у односу на регулациону линију (приказано на 

графичком прилогу бр. 05 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са 

регулационо-нивелационим планом и уређење простора са јавном наменом). 

Максимална дубина изградње је: 

 за објекте у улици Петра Прерадовића 24 m; 



 

 за објекте у новопланираној улици правца север-југ 15 m; 

 за објекта на локацији предвиђеној за израду урбанистички пројекат, у 

рапону од 6,5 до 23 m (прецизно дефинисано на графичком прилогу бр. 05 – 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом 

и уређење простора са јавном наменом). 

Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је: 

 за објекте у улици Петра Прерадовића и новопланираној улици север-југ: 

- од северне међе 0,6 m; 

- од јужне међе 2,5 m. 

Осим локација за које је грађевинска линија дефинисан на графичком прилогу. 

Спратност 

Максимална П+1+Пк, минимална П. Изузетак је објекат на локацији предвиђеној за 

даљу разраду кроз урбанистички пројекат (парцеле бр. 1963 и 1965/1) где је максимална 

спратност П+3, а минимална П+2. 

Висина коте приземља 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара. 

Паркирање возила 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни 

простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Висина кровног венца 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+Пк 6 4,5 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

П+2 10 9 

П+2+Пк 12 10,5 

П+3 13 12 

Табела 9 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А3 

Правила грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне 

спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 

минимална удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је 

могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 0,6 m. 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном 

стамбеном окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен: 

 2,5 m и више  - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија; 

 од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са 



 

минималним парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели. 

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена 

висина назитка је 0,6 m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка 

рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке 

прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско обликовање и материјализација 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин 

обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем. 

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 

15° до максималних 35°. 

Правила парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 

ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне 

градње: 

 најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је 300 m
2
 

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је 10 m 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина 

грађевинске парцеле и то 1500 m
2
 за изградњу планираног породичног стамбеног, 

стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним 

након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине 

мање од најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-

пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се може 

дозволити изградња 150 m
2
. 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, 

односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до 

висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само 

уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати 

транспарентном или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m; 

Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и 

регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости 

парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника 

парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском 

пројекту зграде на грађевинској парцели. 



 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

Изградња другог објекта на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на 

којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже до 20 m
2
; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m
2
; 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор 

до 10 m
2
. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни 

формирати тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту. 

Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком 

прилогу. 

Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У 

том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање 

помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од 

главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5 m. 

 



 

2.2.4. Блок А4 

Локација 

Средишње источни део обухвата план. Блок омеђен новопланираним саобрађајницама 

– према северу приступном улицом правца исток-запад, према западу сабирном улицом 

правца север-југ, према југу сабирном улицом правца исток-запад и према истоку каналом 

„Стари Чикас“. 

Намена 

Доминантна намена је породично становање. 

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни, 

комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или 

делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са  претежном 

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони 

параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока 

Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на 

припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим парцелама. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије 

према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5. 

Грађевинска линија се је увучена 3,5 m у односу регулациону. 

Максимална дубина изградње је 15 m. 

Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је: 

- од северне међе 0,6 m; 

- од јужне међе 2,5 m. 

Спратност 

Максимална П+1+Пк, минимална П. 

Висина коте приземља 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара. 

Паркирање возила 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни 

простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Висина кровног венца 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 



 

П+Пк 6 4,5 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

Табела 10 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А4 

Правила грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне 

спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 

минимална удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је 

могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 0,6 m. 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном 

стамбеном окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен: 

 2,5 m и више  - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија; 

 од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са 

минималним парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели. 

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена 

висина назитка је 0,6 m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка 

рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке 

прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско обликовање и материјализација 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин 

обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем. 

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 

15° до максималних 35°. 

Правила парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 

ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне 

градње: 

 најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је 300 m
2
 

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је 10 m 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина 

грађевинске парцеле и то 1500 m
2
 за изградњу планираног породичног стамбеног, 

стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих садржаја. 

На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним 

након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине 

мање од најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле 



 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-

пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се може 

дозволити изградња 150 m
2
. 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, 

односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до 

висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само 

уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати 

транспарентном или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m; 

Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и 

регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости 

парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника 

парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском 

пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

Изградња другог објекта на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на 

којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже до 20 m
2
; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m
2
; 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор 

до 10 m
2
. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни 

формирати тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту. 

Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком 

прилогу. 

Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У 

том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање 

помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од 

главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5 m. 

 



 

2.2.5. Блок Б 

Локација 

Југоисточни део обухвата план. Блок омеђен према истоку Батутовом улицом, према 

северу новопланираном сабирном улицом правца исток-запад, према југу и западу 

каналом „Стари Чикас“. 

Намена 

Доминантна намена је породично становање. 

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни, 

комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или 

делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са  претежном 

стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом 

изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони 

параметри конкретног типа изграђености. 

Тип блока 

Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих и двојних објеката 

на припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи и двојни објекти мале спратности на припадајућим парцелама. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије 

према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

Двојни објекти су они чије се грађевинске линије поклапају на средишњој међној линији.  

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5. 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом. 

Максимална дубина изградње је 15 m. 

Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је: 

 за слободностојеће објекте: 

- од северне међе 0,6 m; 

- од јужне међе 2,5 m. 

 за двојне објекте 2,5 m. 

Спратност 

Максимална П+1+Пк, минимална П. 

Висина коте приземља 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара. 

Паркирање возила 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни 

простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Висина кровног венца 



 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+Пк 6 4,5 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

Табела 11 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Б 

Правила грађења 

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне 

спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 

минимална удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је 

могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  

просторија и не може бити мања од 0,6 m. 

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном 

стамбеном окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен: 

 2,5 m и више  - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија; 

 од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са 

минималним парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

 мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели. 

Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена 

висина назитка је 0,6 m.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка 

рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке 

прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско обликовање и материјализација 

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин 

обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем. 

Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл. 

Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 

15° до максималних 35°. 

Правила парцелације 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 

ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне 

градње: 

 најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих 

објеката је 300 m
2
 

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 

породичних, слободностојећих објеката је 10 m 

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина 

грађевинске парцеле и то 1500 m
2
 за изградњу планираног породичног стамбеног, 

стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих садржаја. 



 

На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним 

након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине 

мање од најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле 

може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-

пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се може 

дозволити изградња 150 m
2
. 

У оквиру овог блоку на бившој траси канала „Стари Чикас“ заостале су каналске 

парцеле које су изгубиле функцију водног земљишта пре више деценија када је траса 

канала померена на исток у оквиру нових парцела каналског земљишта, а сам канал у овом 

делу трасе зацевљен. Неопходно је планирати пренамену културе и отуђење парцела које у 

нарави користе власници стамбених објеката у Ул. Батутовој. Стамбене парцеле у 

окружењу бившег каналског земљишта су субстандардне величини и тек доделом 

предметних површина могли би се успоставити уобичајени просторни односи парцела 

породичног становања. 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, 

односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до 

висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само 

уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати 

транспарентном или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m; 

Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и 

регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости 

парцеле. 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника 

парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском 

пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

Изградња другог објекта на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на 

којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже до 20 m
2
; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m
2
; 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор 

до 10 m
2
. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни 

формирати тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту. 

Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком 

прилогу. 



 

Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У 

том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање 

помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од 

главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5 m. 

 



 

2.2.6. Блок В 

Локација 

Североисточни део обухвата план. Блок омеђен према северу улицом Краља 

Александра Карађорђевића, према западу новопланираном сабирном улицом правца 

север – југ, према југу приступном улицом правца исток - запад) и према истоку каналом 

„Стари Чикас“. 

Намена 

Планирана намена је пословно-комерцијална (нема становања). Намене објеката 

комплекса су оне које неће угрожавати животну средину, природне и створене вредности. 

Планиране су следеће намене: продаја, услужне делатности, складишни простори, 

дистрибутивни центри и слично. Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката 

са штетним утицајем на животну средину. 

Тип блока 

Мешовити блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи објекти. Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске 

линије и грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије 

грађевинске парцеле. 

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5. 

Грађевинска линија се на северној страни – према улици Краља Александра 

Карађорђевића поклапа са регулационом, на западној страни према улици Петра 

Прерадовића је увучена 39,6 m у односу на идеални профил улице Петра Прерадовића, на 

јужној страни је увучена 5 m у односу на планирану регулациону линију, док је на 

источној страни дефинисана максималном ширином зоне за израдњу објекта од 110 m у 

односу на грађевинску линију на западној страни. 

За ову локацију је предвиђена даља разрада кроз урбанистички пројекат, тако да ће 

детаљни урбанистички параметри бити утврђени када буде био познат програмски задатак. 

Спратност 

Максимална П+2, минимална П (тип хале). 

Висина коте приземља 

Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара. 

Паркирање возила 

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни 

простор за сваку стамбену и пословну јединицу. 

Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Висина кровног венца 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+Пк 6 4,5 



 

П+1 7 6 

П+1+Пк 9 7,5 

П+2 10 9 

Табела 12 - Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку В 

Правила грађења 

Објекти се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, 

манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за 

пречишћавање и сл.) 

Минимална површина под уређеним зеленим површинама 25 %, од чега компактна 

пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила. 

Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине. 

Складишни и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није 

непосредно окренут потенцијалним корисницима. 

Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално 1/2 висине објекта, а 

не мање од 5 m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда. 

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

организовања противпожарног пута. 

Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4 m. 

У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити 

несметано континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и 

инвалидних лица. 

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од 

компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити 

између комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду Процене 

утицаја на животну средину, у односу на планирану делатност, по потреби одредити 

озелењавање као меру заштите. 

Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и функционисање 

свих делова комплекса. 

Паркирање се планира на парцели. Тачан број паркинг места одредити кроз израду 

пројектне документације, на основу датих норматива, према планираној делатности, 

очекиваном броју посетилаца и потребном броју запослених. Паркирање посетиоца треба 

да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде добро приступачно и сагледиво. 

На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда. У зависности од 

планиране делатности у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно-

манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. 

Архитектонско обликовање и материјализација 

Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну намену 

и примерено непосредном окружењу (Град Сремска Митровица), савременом начину 

живота и захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних 

савремених и квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката. 

Правила парцелације 

Минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња је 3000 m
2
, док је 

најмања ширина уличног фронта парцеле (према примарној градској саобраћајници) 

50,0 m. 



 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле морају се ограђивати према јавној површини уколико се 

Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 

0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 2,2 m; 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се транспарентном или непрозирном оградом од 

мин. 0,5 m до макс. 2,2 m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају 

ограђивати, тј. могу се ограђивати непрозирном оградом до висине 2,2 m.; 

Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника 

парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском 

пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

Изградња другог објекта на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели. 

Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као 

што су инфраструктурни - рекламни стубови. Изградња оваквих објеката је у оквиру 

грађевинских линија. Дозвољена висина за рекламне стубове је 30 m. Овакви посебни 

објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не ометају 

значајно сагледивост објеката. 



 

2.3. Правила грађења на површинама у јавној намени 

2.3.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и 

планираних објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно 

повезивање унутрашњих садржаја у блоку са улицама примарне саобраћајне мреже 

(Арсенија Чарнојевић, Паланка, Петра Прерадовић и Краља Александра Карађорђевића). 

Димензионисање саобраћајних површина зависи од саобраћајног значаја и ранга поједине 

улице. 

Коловоз за кретање возила 

Сабирне саобраћајнице - улица Васе Пелагић, Петра Прерадовић, Краља Александра 

Карађорђевића и нове саобраћајнице пресеци Д-Д, Г-Г 

 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m; примењује се 

ВР ≤ 50 km/час.  

 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење 

од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 

 Приликом реконструкције коловоза предвидети гравитационо одводњавање 

са једностраним или двостраним попречним нагибом до сливника затворене 

атмосферске канализације. 

 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 

Приступна (унутарблоковска) улица, пресек В-В 

 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се 

ВР ≤ 40 km/час.  

 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење 

од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 

 Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним 

нагибом до сливника затворене атмосферске канализације.  

 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 

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

Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. на илустрацији 

19 - Шеме за површинска паркиралишта и графичким прилозима: графички прилог бр. 05 

- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем 

простора са јавном наменом, Геометријски попречни профили; илустрација 19 - Шеме за 

површинска паркиралишта; илустрација 20 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна 

лица. За отворена паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле П.1. 

које се односе на краткотрајно паркирање. 

Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу 

саобраћајница, ивично или сепарисано. 

Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за 

истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице. 

Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у 

изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног 



 

одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање 

превиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим максимално +4 cm у односу на коту 

коловоза намењеног за кретање возила. 

Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама или са 

зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за максимално 

+10 cm у односу на коту коловозног застора паркинга, а за подужно паркирање за 

максимално +12 cm у односу на коту коловозног застора паркинга. 

Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При 

реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и 

постојећим колским приступима до парцеле/објекта, као и са диспозицијом планиране и 

постојеће инфраструктуре. 

Бициклистичке стазе 

 Проритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са граничним 

условом да им се саобраћајни профили додирују.  

 Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за 

кретање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања од 

0,50 m. Слободни профили коловоза намењеног за кретање возила и 

бициклистичке стазе могу улазити један у други али је тада обавезна примена 

издигнутих ивичњака за оивичење коловоза. 

 Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за 

мировање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања 

од 0,75 m. 

 Минимална ширина бициклистичких стаза за једносмерни саобраћај је 1,5 m за 

слободни профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил. 

Пешачке саобраћајне површине - (важи за све улице) 

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације 

саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким стазама 

вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање пешачких стаза приказано је на 

графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулационо-

нивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом. 

 Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум 1,6 m 

за саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни профил. 

 Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5 m за 

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

слободни профил(изузетно 1,2 m за једносмерни саобраћај). 

 Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2 % 

усмереним ка осовини саобраћајнице. 

 Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима: 

а) максимално +12 cm - на месту контакта са коловозом намењеном за кретање 

возила на месту контакта са подужним паркингом 

б) максимално +10 cm - на месту контакта са управним и косим паркинзима. 

Нивелациони план јавних површина 

На графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулационо-

нивелационим планом и уређење простора са јавном наменом приказане су оквирне 



 

планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних 

саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке 

документације. 

Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене 

атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка 

саобраћајници. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена,  

колских прилаза, пешачких стаза на регулационим линијама и заштитних тротоара око 

објеката. Максимални попречни нагиби на пешачким стазама су 2 %, а минимални су 

утврђени на основу граничних вредности које испуњавају услов за површинско одвођење 

атмосферских вода и од техничко-технолошких ограничења. 

Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити Правилник о 

техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

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

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

Улица Арсенија Чарнојевић и Паланка - државни пут IIА реда број 120 

Планом је предвиђено формирање четворокраке семафоризоване, уместо постојеће 

трокраке семафоризоване раскрснице, на стационажи km 43+114. Пошто је на целом 

правцу  државног пута IIА реда број 120 кроз насељено место Сремска Митровица, 

примењен принцип тзв. „зелени талас“, пројектним решењем ће се и новоформирана 

раскрсница ускладити са наведеним регулисаним системом. 

Предвиђеним решењем није нарушен континуитет државног пута. 

Планским решењем, на нофоформираној раскрсници, на правцу државног пута IIА 

реда број 120, предвиђене су додатне саобраћајне траке за лева скретања. 

Планом није предвиђена локација за аутобуско стајалиште. 

Пешачки саобраћај се одвија по постојећим пешачким стазама уз регулациону линију-

задржава се постојеће стање. 

Бициклистички саобраћај се одвија по коловозу за кретање моторних возила. 

Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 

11,5 тона. 

Израдом будуће планске документације биће примењен услов ЈП Путеви Србије: 

„Стечена обавеза је усмерити израду планске документације детаљне урбанистичке 

разраде за деоницу предметног државног пута у оквиру грађевинског подручја насеља 

Сремска Митровица у циљу побољшања попречног профила ДП, увођења континуалног 

разделног острва, планирања пешачких и бициклистичких стаза и сл.“ 

Извод из Плана генералне регулације града Сремска Митровица, Лаћарка и Мачванске 

Митровице, („Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009) – Одредбе које се односе 

на саобраћајне прикључке, ширину заштитног појаса и грађевинске линије за деонице 

државних путева кроз насеља: 

„Ширина заштитног појаса једнака је ширини појаса регулације јавног пута. 

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију саобраћајница. 

Саобраћајно прикључење општинских путева и улица на коловоз државних путева 

унутар насељених места врши се путем прикључних саобраћајница и саобраћајних 

прикључака са минималним ширинама саобраћајних трака од 2,75 m.“ 

Посебни услови ЈП Путеви Србије 



 

„Приликом реконструкције предметне раскрснице државног пута, и то са улицом 

Батутова и Петра Прерадовић дефинисати искључиво десна скретања са трасе државног 

пута. 

Како се у зони раскрснице налази бензинска станица са саобраћајним прикључком на 

трасу државног пута, као и на трасу општинске улице Кузминска, потребно је приликом 

планиране реконструкције дефинисати кретања возила са и из бензинске станице, односно 

планирати само десна скретања са и на трасу државног пута са бензинске станице.“ 

2.3.2. Правила грађења мреже и објеката комуналне инфраструктуре 

Општи услови прикључења корисника на комуналну инфраструктуру (водовод и 

фекалну канализацију) 

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

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

13/2009 и 5/2014, потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну 

канализацију у ЈКП „Водоводу“, на основу којег се издају Услови за раскопавање јавних 

површина у Градској управи за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица и 

Решење о прикључењу објекта које се издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено 

комуналне послове Града Сремска Митровица. Прикључење на комуналну 

инфраструктуру (водоводну и канализациону мрежу) изводи се на основу наведене 

техничке документације, Грађевинске дозволе издате у Градској управи Сремска 

Митровица, односно власничког листа са уписаним објектом и обострано потписаног 

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

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

регулационе линије изградити шахт за водомер (односно ревизиони шахт фекалне 

канализације), чије ће унутрашње димензије бити дефинисане у пројекту прикључка на 

водоводну мрежу, а у зависности од карактеристика мерача протока. Локација шахта са 

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

доступна контроли овлашћених радника ЈКП „Водовод“-а. 

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

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

канализационе инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП „Водовод“. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак. 

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 25 mm. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у стамбеним објектима, пословним 

просторијама, гаражама, по правилу постављају се у засебно изграђена склоништа ван 

објекта или унутар објекта у вишестамбеним објектима у заједничким просторијама у 

специјално изграђеним касетама за смештај водомера. Код стамбено пословних објеката 

обавезно је раздвајање инсталација са монтажом засебних водомера за стамбени и за 

пословни део објекта. 

Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта на 

парцели корисника, мора се изградити од цигле или бетона мин. димензија 

100×120×150 cm. 

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m
2
 код којих је потребна 

изградња само унутрашње хидрантске мреже (према Правилнику и условима  

противпожарне инспекције) израђује се прикључак пречником ДН 63 mm и монтажом 

водомера ДН 50 mm. Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња 

хидрантска мрежа (према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 



 

гашење пожара објављеном у „Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/1991) врши се прикључење 

објеката пречником макс. ДН 110 mm са монтажом водомера ДН 100 mm. 

Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе линије у уличном 

фронту, по могућности у зелени појас, или алтернативно, средином саобраћајне траке, како 

је и приказано на графичком прилогу (трасу полагати са једне стране улице или обострано 

зависно од ширине уличног фронта). Трасе ровова за полагање цевовода фекалне 

канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге 

инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је 

1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење услова али тако да не сме 

угрожавати стабилност осталих  инсталација. 

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње. 

Минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност 

објеката. Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m мерено од горње 

ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката) а на месту 

прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину 

постојећег цевовода. Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне 

канализације на одстојању мин. 2ДН. На проласку цевовода испод пута предвидети 

заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m са сваке стране. 

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном 

растојању од 160-200ДН, макс. 45 m. 

Приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати техничких прописа 

за пројектовање, извођење и одржавање мреже. По завршеним радовима на монтажи и 

испитивању мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже. Добијене 

податке унети у катастарске планове подземних инсталација у РГЗ Сремска Митровица. 

Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова. 

Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ предвидети 

њихово упуштање у атмосферску канализацију према условима Градске управе за 

инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица. Услове за изградњу атмосферске 

канализације не доставља ЈКП „Водовод“ којем је само поверено одржавање затворене 

атмосферске канализације. 

2.3.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетике 

Да би се обезбедили услови за nрикључење будућих објеката у оквиру планираног 

стамбеног блока потребно је изrрадити cлeдeће ЕEO: 

 нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA на углу улица Петра Прерадовића и Васе 

Пелагића; 

 нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA на углу улице Батутова и планиране улице 

за будуће насеље; 

 нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA на углу улица Петра Прерадовића и Краља 

Александра Карађорђевића. Ова МБТС би се делом користила за потребе 

напајања будућег тржног центра а делом за напајање свих постојећих купаца 

који се сада напајају из МБТС 630 kVA „Петра Прерадовића“. Постојећа 

МБТС 630 kVA „Петра Прерадовића“ налази се у зони планиране кружне 

раскрснице тако да се иста мора искључити и демонтирати, а постојећи СН и 

НН расплет свести у будућу МБТС 2×630 kVA; 

Локацију новопланираних ТС су дате на графичком прилогу бр. 06 ПЛАНСКО 



 

РЕШЕЊЕ - план мрежа и објеката инфраструктуре 

Такође је потребно изградити и: 

 Кабловске водове 20 kV (двоструке) од постојећег кабловског вода 20 kV у 

улици Петра Прерадовића и Батутова до будућих МБТС. 

 Нисконапонску ел. мрежу 0,4 kV у зависности од потреба за прикључење 

будућих објеката унутар блока. 

 Јавну расвету у складу са потребама будућег стамбеног блока. 

Укрштање кабловске трасе са саобраћајницама унутар насеља извршити 

подбушивањем испод саобраћајница, или у немогућности подбушивања, просецањем 

саобраћајница и увлачењем електрокабла у заштитну јувидур цев пречника 110 mm. Трасу 

електрокаблова удаљити од корена дрвећа минимално 1,5 m. 

По полагању кабловских водова извршити геодетско снимање њихових траса као и 

картирање на геодетске планове и подлоге. 

У свим новим објектима, приликом градње, обавезна је уградња темељног уземљивача 

објекта ради каснијег доследног спровођења мера изједначења потенцијала у целом 

објекту. 

У циљу заштите од атмосферских пражњења и пренапона атмосферског порекла, на 

свим објектима је обавезна изградња класичне громобранске инсталације у виду 

Фарадејевог кавеза. 

Јавну расвету изградити на канделаберским стубовима висине 5,0 m са светиљкама 

стандарне снаге и изведбе у циљу унификације расветних тела. 

По обављању свих радова извршити геодетско снимање кабловских траса и стубова 

јавне расвете, а податке нанети на катастарске подлоге. 

ЈАВНА РАСВЕТА: Јавну расвету у делу насеља који је не поседује, изградити на 

челичним цевастим стубовима висине 5 m. 

У исти ров са кабловским водом јавне расвете положити и гвоздену поцинковану траку, 

одговарајућег пресека, коју је потребно свести у све стубове јавне расвете. Тип и снага 

светиљке треба да буду као и у околном делу овог стамбеног насеља. 

2.3.4. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе 

инфраструктуре 

Планом детаљне регулације је потребно предвидети коридоре за телекомуникациону 

инфраструктуру до нових објеката. Телекомуникациони каблови се углавном полажу у 

зони путева, а на основу услова које прописују надлежне институције. Зато је потребно 

планирати нове телекомуникационе коридоре, на подручју који обухвата план детаљне 

регулације, и то од трасе постојеће телекомуникационе инфраструктуре, до планом 

предвиђених нових објеката намењених за пословни простор или становање. У зависности 

од потреба будућих корисника телекомуникационих услуга, биће могућа реализација кроз 

бакарну или кроз оптичку телекомуникациону мрежу. 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110 mm на местима укрштања траса 

телекомуникационих каблова са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина 

на трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања. 

Приликом планирања нових саобраћајних коридора, планирати полагање 

одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова, а у оквиру 



 

парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. 

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

дефинисања услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је, 

пре почетка израде пројектне документације за изградњу и било каквих радова на 

предметном подручју, прибавити сагласност „Телеком Србија“. 

2.3.5. Правила за изградњу мреже и објеката топловодне мреже 

Траса постојећег топловода не прелази преко предметних парцела тако да нема 

могућности укрштања нити блиског вођења са мрежом топловода у обухвату ПДР-а. 

За објекте чија се изградња планира унутар обухвата плана постоји могућност 

прикључења на магистрални топловод у улици Кузминска на пречнику ДН400 под условом 

да се одобри прелаз топловда преко државног пута IIА реда реда број 120. 

2.3.6. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре 

Предходни услови за прикључке планираних објеката су: 

 Објекат мора да има одобрење за изградњу односно употребну дозволу, 

 У односу на одобрени капацитет за објекат, изводи се подземни прикључни 

гасовод од уличног вода до објекта, најкраћим путем на дубини укопавања 

од 0,6-1 m, тако да траса прикључка остане трајно приступачна, 

 Растојање гасног прикључка од других подземних водова је минимално 

0,3 m при паралелном вођењу и 0,2 m при укрштању, 

 Локација кућног мерно регулационог сета (КМРС) или мерног сета (МС) за 

притиске гаса од 100 mbar је на спољњем зиду објекта на минималној 

висини од 0,5 m од тла, са минималним одстојањем од отвора на фасади по 

хоризонтали 0,2 m а по вертикали 1 m или на унутрашњем зиду у добро 

вентилираном ходнику вишестамбеног објекта. Минимално хоризонтално 

растојање од електро ормана и других електро инсталација не сме бити мање 

од 1 m по хоризонтали и вертикали. Ако се регулациона линија поклапа са 

грађевинском линијом МРС и МС се могу поставити у нише уличне фасаде. 

 Мерно регулационе станице (МРС) и регулационе станице (РС) за притиске 

> 1 bar, < 4 bar  се постављају на спољњем зиду објекта на минималној 

висини од 0,5 m од тла, са минималним одстојањем од отвора на фасади по 

хоризонтали 0,2 m а по вертикали 1 m или у слободном простору са 

минималним растојањем од 3 m од отвора у зиду, електричних инсталација, 

и коловоза улица. Ако су пролазна места, морају се механички заштити 

оградом минималне удаљености 1 m, од МРС или РС колико износи зона 

опасности 1. 

Претходни услови за унутрашње гасне инсталације постојећих или планираних 

објеката су: 

 Унутрашња гасна инсталација (УГИ) представља гасну инсталацију од МС и 

у зависности од пројектног решења за вишестамбене, пословне или 

појединачне објекте мора бити изведена у складу са „Правилником о 

техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације“ („Сл. лист 

СРЈ“ бр. 20/1992). 

 Уколико се изводи УГИ за гасну котларницу вишестамбеног објекта, она 



 

мора бити изведена у складу са „Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница“ („Сл. лист 

СФРЈ“ бр. 10/1990, измене и допуне у бр. 52/1990). 

2.3.7. Правила за озелењавање јавних површина 

ДРВOРEДИ 

Сaдњу дрвореда усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини 

објеката и ширини трoтoaрa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у jeднoсмeрним улицaмa; 

сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у пeшaчким улицaмa и зoнaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу 

сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa 

трaвних бaштицa сa дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe 

измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa; прeдвидeти 

сaдњу шкoлoвaних сaдницa (висинa сaдницa 3,5 m, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 

2,5 m и прснoг прeчникa нajмaњe 10 cm); 

Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; 

уклaњaњe стaбaлa у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; 

сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 

2.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације 

односно препарцелације и урбанистичког пројекта 

Овим планом се предвиђа обавезна урбанистичко-архитектонска разрада локације 

урбанистичким пројектом за простор дефинисан као Зона В - ① (делови парцела 

бр. 1861, 1862 и 1864 К.О. Сремска Митровица – укупне површине 6,56 ha) која је 

карактеристичан део простора уз северну границу обухвата плана (Ул. Краља Алексндра 

Карађорђевића – Саобраћајна теретна обилазница кроз град) за који је планирана намена 

Пословно – Комерцијалног комплекса са паркирањем и слободним површинама на 

сопственој парцели. Када буде била позната намена простора (нпр. супермаркет, 

дистрибутивни центар и сл.) Урбанистичким пројектом за дефинисани простор Зоне В 

(6,56 ha) биће обрађен јединствени комплекс са саобраћајним решењем прикључака на 

ободне саобраћајнице као и дефинисани сви планирани објекти као урбанистичко-

архитектонско-грађевинске целине унутар комплекса и са решењима за паркирање и 

прикључцима на инфраструктурне системе 

За карактеристичну локацију планиране парцеле стамбено-пословног објеката П+3 на 

углу Ул. Петра Прерадовића и нове саобраћајнице (северни угао блока А3 – делови 

парцела бр. 1863 и 1865/1 К.О. Сремска Митровица – укупне површине 1029 m
2
) ②, 

планира се обавезна урбанистичко-архитектонска разрада локације урбанистичким 

пројектом, обзиром да предметни простор са три стране окружен планираном јавном 

површином и са јасном експозицијом према будућој кружној раскрсници. 

У западном делу блока А1, у Ул. Петра Прерадовића налази се локација постојећег 

Дома здравља (парцела бр. 1930 к.о. Сремска Митовица – површине 871 m
2
) ③, на којој је 

планирана изградња објекта јавне намене, спратности П+Пк, те се oвим планом предвиђа 

обавезна урбанистичко-архитектонска разрада ове локације урбанистичким пројектом. 

За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом – улица у 

урбанистичким целинама (јужна и северна), односно просторно дефинисање нових 

регулационих линија раздвајање јавног од осталог простора, неопходна је једновремена 



 

реализација низа пројеката парцелације и препарцелације, у циљу прибављања земљишта 

у јавно власништво, обзиром да су све парцеле у постојећем стању у приватном поседу. 

Израду ових пројеката парцелације би иницирао орган градске управе, на основу усвојеног 

Плана детаљне регулације, а у свему према одредницама Закона о планирању и изградњи. 

Такође, овом поделом се формирају и просторни блокови за породично становање, који 

су у приватном власништву. Унутар ових грађевинских блокова, пре привођења намени, 

неопходно је израдити пројекте парцелације и препарцелације како би се формирале 

појединачне парцеле адекватне уобичајеним димензија за породично становање, што се 

пре свега, односи на блок А1 и блок А2. Због затеченог стања геометрије парцела у овим 

блоковима, неопходно је лимитирати максималну ширину уличног фронта будућих 

парцела до 24,0 m ширине за планирану изградњу слободностојећих стамбених објеката 

породичног становања, са максималном спратношћу до П+1+Пк. Израду пројеката 

парцелације и препарцелације за формирање грађевинских парцела за породично 

становања реализују власници парцела. 

2.5. Фазе реализације 

Реализација урбанистичких елемената планираних овим ПДР-ом подразумева фазе 

реализације које се могу дефинисати као: 

а) директна узрочно последична условљеност фаза реализације елемената плана и 

односи се првенствено на примарну реализацију планираних регулационих 

појасева нових улица, и након тога формирање грађевинских парцела породичног 

становања и привођење намени становања. 

б) међусобна условна самосталност простора урбанистичких целина (Јужна - према 

Ул. Паланка на 7,38 ha и Северна према Ул. Краља Александра Карађорђевића на 

7,77 ha) у функционалном и просторном смислу, која подразумева међусобно 

независно и парцијално, временски неусклађено привођење делова простора 

планираним наменама. 

Имајући у виду да се у обухвату овог плана на правцима ободних улица, које су 

снабдевене водовима градске инфраструктуре, постоји могућност да се реализују 

планирана решења из овог плана – замена старих приземних стамбених објеката на 

стамбене парцелама новим са одговарајућом спратношћу. 

Такође за реализацију овим ПДР-ом предвиђених мера урбане обнове за ободне 

просторе мини блокова затвореног типа, планира се неопходна реализација Предфазе 

плана. Предфаза плана подразумева да се појединачне локације који деценијама 

коегзистирају са околином, а немају дефинисан статусни оквир једнопородичних 

стамбених или стамбено-пословних објеката на припадајућим парцелама и пријављени су 

за легализацију, могу обавити све неопходне процедуралне радње (парцелација, додела и 

др.). Након реализације Предфазом плана дефинисаних елемената и формирање парцела 

са јасним статусом земљишта и објеката могу бити предмет планираних решења задатих 

овим ПДР-ом у смислу раздвајања јавног од осталог земљишта као и реализације 

планираних грађевинских целина. 
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156. 

На основу члана 35 став 7  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број: 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- 

одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града 

Сремска Митровица на седници одржаној 05.07.2017.године донела је   

О Д Л У К У  

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

СТАМБЕНОГ БЛОКА ЛЕДИНЕ 2  У К.О. ЛАЋАРАК  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Члан 1.   

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације стамбеног блока Ледине 2 у к.о. 

Лаћарак, Град Сремска Митровица, (у даљем тексту: План детаљне регулације).  

Члан 2.   

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког 

дела.     

  ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО 

I ОПШТИ ДЕО   

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ   

1.1. Правни основ   

1.2. Плански основ   

  

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА    

2.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике   

2.2. Постојећи биланс површина  

2.3. Објекти и површине јавне намене  

2.4. Трасе, коридори и регулација саобраћајница   

2.5. Привредни и други објекти   

2.6. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре   

2.8. Јавно и друго зеленило   

3. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ  

 

I I ПЛАНСКИ ДЕО   

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   

    ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА   

1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ  

ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  

1.1.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА   А  

1.1.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА   Б  

1.1.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА   Ц  

1.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ  ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И  НИВЕЛАЦИЈЕ   
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3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  У ЈАВНОЈ НАМЕНИ СА БИЛАНСОМ  

4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ   

4.1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

5. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

5.1. Саобраћајна инфраструктура   

5.2. Водоводопривредна инфраструктура   

5.3. Електроенергетска мрежа и постројења   

5.4. ТТ мрежа- постојећа и планирана   

5.5. Зелене површине   

5.6. Степен комуналне опремљености и грађевинског земљишта потребан за издавање 

локацијске и грађевинске дозволе  

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА   

6.1. Мере заштите   

6.2. Заштита природних добара   

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И 

РАТНИХ ДЕЈСТАВА   

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ   

  

I I ПЛАНСКИ ДЕО   

 

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ   

1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ –  

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА Б   

1.3.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне 

инфраструктуре   

1.3.2. Правила грађења мреже и објеката комуналне 

инфраструктуре   

1.3.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетике   

1.3.4. Правила за изградњу мреже и објеката 

телекомуникационе инфраструктуре   

1.3.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре   

1.3.6. Правила за озелењавање јавних површина   

1.4. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   

2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ   

  

ГРАФИЧКИ ДЕО  

 

01. ПОЛОЖАЈ ОБУХВАТА ПЛАНА  У  ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ     Р =1 : 1 000  

02. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА   

ПЛАНА             Р =1 : 1 000  

03. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА   Р =1 : 1 000  

04. ПОДЕЛА НА  ЦЕЛИНЕ  И  ЗОНЕ        Р =1 : 1 000  

05. ПЛАН  САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 
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ИНФРАСТРУКТУРЕ, РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА      Р =1 : 1 000  

06. ПЛАН   РЕГУЛАЦИЈЕ  И  НИВЕЛАЦИЈЕ       Р =1 : 1 000  

05. ПРЕДЛОГ  ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ         Р =1 : 1 000  

06. ПЛАН  УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА       Р =1 : 1 000  

  

Члан 3. 

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

примерка у дигиталном облику.  

Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и председник Скупштине Града.  

Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.  

Члан 4. 

Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику 

и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви  Скупштине Града.  

Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и 

два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за спровођење 

плана.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику  чува се у 

Покрајинском секретаријату  надлежном за послове урбанизма.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се 

Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.  

Члан 5. 

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката  Града Сремска Митровица.  

Члан 6. 

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

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 350-154/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                   Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 



У К.О. ЛАЋАРАК 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У В О Д

У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 
81/2009.- испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011. 121/2012, 43/2013– одлука УС 
и 50/2013. – одлука УС и 132/2014 и 145/2015. ) члан 48, по објављивању 
Одлуке о изради планског документа (бр. 350-317/2016-I), обрађивач Плана ЈП
за послове урбанизма ''УРБАНИЗАМ'' Сремска Митровица израдило је ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ БЛОКА ''ЛЕДИНЕ 2'' У К.О. ЛАЋАРАК 
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ( у даљем тексту : План ) у свему у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'', бр.31/2010, 69/2010 и 16/2011 и 64/2015).

План се израђује на основу исказаних потреба Града Сремска Митровица и 
становника насеља Лаћарак.

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.

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за 
формирање стамбеног блока са правилном насељском саобраћајном-уличном 
мрежом и правилном парцелациjом – правилним грађевинским парцелама за 
изградњу стамбених објеката. Препарцелацијом ће се уредити правилне 
грађевинске парцеле уз уважавање коришћења простора у затеченом стању.

Планирани обухват заузма површину од 6,52ha.

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. Правни основ 

 Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- 
испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011. и 121/2013, 43/2013– одлука УС и 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАМБЕНОГ БЛОКА ''ЛЕДИНЕ 2 ''



50/2013. – одлука УС и 54/2013. 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 
145/2014)

 Правилник о садржини, начину и поступку израде простонрних и 
урбанистичких планова (''Сл.гласник РС'', бр.64/2015.)

 Одлука о изради планског документа (бр. 350-317/2016-I) од 21.10.2016. 
године.

 Решење Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу 
објеката да се за ПДР не израђује стратешка процена утицаја плана на 
животну средину ( бр. 501-226/2016-VI од 20.10.2016. године ).

Наручилац израде Плана је Град Сремска Митровица, на основу Уговора о 
изарди Плана бр.404-285/2016- VI од 03.10. 2016. године закључен са ЈП за 
послове урбанизма ''Урбанизам'' Сремска Митровица.

1.2. Плански основ 

 Плански основ за израду Плана је ПГР града Сремска Митровица 
Лаћарак и Мачванска Митровица (''Сл.лист Града Сремска 
Митровица'', бр.11/2009.).

 Извод из ПГР     
Планом генералне регулације града планирано је да се планови са детаљном 
урбанистичком разрадом израђују за насељске блокове где је неопходно 
прибављање земљишта у јавној намени за потребе формирања нових улица и 
препарцелацију у циљу легализације објеката изграђених без одобрења.

Планира се да простор стамбеног блока буде чисто једнопородично становање 
руралног карактера. Намене других објеката на парцели су они које неће 
угрожавати животну средину, природне и створене вредности. Планиране су 
следеће намене објеката компатибилне становању : производња занатског 
карактера мањег обима која нема утицаја на окружење (бука, прашина исл.), 
трговина, услужне делатности, угоститељство и сличне делатности које 
неометају основну стамбену намену.

Правилима уређења и грађења биће дати урбанистички нормативи за уређење 
стамбеног блока. Планом се кроз правила уређења и грађења дају потребни 
елементи пре свега за формирање стамбеног блока, а затим и правила грађења 
за појединачне објекте и међусобних односа неопходне инфраструктурне 
мреже у блоку и ван блока.

План детаљне регулације  израђује се на овереном катастарско-топографском 
плану, а прибавља се и одговарајућа копија плана и извод из листа 
непокретности.

Простор обухвата Плана налази се у : 

ТИПИЧНОЈ ГРАДСКОЈ  ЦЕЛИНИ 7 

(СТАМБЕНИ БЛОКОВИ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА СЕОСКОГ ТИПА – 
ЛАЋАРАК )

Ову типичну градску целину 7 карактеришу велики блокови становања руралног
типа, мале густине са знатним окућницама и пољопривредним површинама. 



Карактеристично је да су бочне стране блокова, задње парцеле у блоку, по 
правилу издељене у парцеле са карактеристикама ТГЦ5- породично становање.

Према урбаним карактеристикама могуће је разликовати три варијетета 
блокова руралног становања, а према просторном размештају  евидентна је 
концентрација ових блокова у Лаћарку (од којих је Лаћарак сачињен) и 
местимично у Сремској Митровици.

Варијетете блокова са руралним обележјима чине блокови правилне геометрије
знатних димензија, ширине 400м и дужине 500м, парцела са окућницом дубине
200 м. По боковима (лево, десно и позади) уз саобраћајнице нижег ранга права
парцела се дели на парцеле уобичајене за урбано-ниско становање. Други 
варијетет блока са руралним карактеристикама је идентичан  првом, с тим што 
је извршена подела по средини те је блок ужи, ширине 200 м док је дужина 570
м иста као и распоред парцела са и без окућнице. Дужина парцеле са 
окућницом је сада 100м. Његовим цепањем формирају се парцеле за насеља 
породичног становања са развојем ка урбаном контексту простора са јавним 
садржајима и просторима.Такође, може се констатовати и постојање трећег 
варијетета руралних блокова који чине  бочни (завршни)  низови блокова 
према граници грађевинског подручја,  и садрже парцеле само са једне  стране
према улици. Димензије су им различите, али се уобичајено крећу у мери 
величина 2. типа блокова ( дужина 500м ширина 200 м ).

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Простор обухвата Плана налази се на западу насеља Лаћарак у грађевнском 
подручју.

Насељским саобраћајницама - улицама простор обухвата Плана је повезан са 
целим насељем. Улицом Сремском и Карађорђевом простор обухвта Плана је 
повезано са главном улицом насеља, а преко ње и са административним центром 
– градом Сремска Митровица.

Обухват Плана је са свих страна окружен грађевинским земљиштем, са 
изграђеним објектима мале густине становања.

Геолошке и геоморфолошке карактеристике

Рељеф насеља није изражен (алувијална раван) што му даје типичан равничарски 
карактер. Простор у обухвату Плана је такође веома раван са благим нагибом од 
севера ка југу са просечном надморском висином од 82мНВ .



У геолошком смислу на простору обухвата Плана се налази речна тераса са 
песковима, суглинама и шљунковима фација корита и поводња.

Хидролошке карактеристике

Хидрографију ширег подучја чини река Сава. Хидролошке карактеристике 
терена типичне су за просторе на алувијалној тераси. Подземне воде су високе. 
На овом терену долази до забаривања што доводи до повећања нивоа 
подземних вода.

Простор обухтава се у хидролошком погледу  налази  на алувијалној тераси 
реке Саве и под директним је њеним утицајем. Потхрањивање издани у време 
максималних водостаја  се налази испод нивоа реке. Хидрауличка веза између 
нивоа воде површинских токова и нивоа подземних вода је веома изражена. 
Максимални водостаји на реци се јављају у пролеће (април –мај) и у јесен 
(новембар – децембар). Минимални водостај је у лето (јули и август) и у зиму 
(јануар-фебруар). Средњи годишњи протицај реке је  Q=1561м3/s.

Климатске карактеристике

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

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

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

Кише падају у облику пљускова у јуну месецу. Просечна количина падавина је 
650л/м2. Падавине у облику снега су ограничене на период од децембра до 
половине марта.



Облачност, која спречава осунчање и смањује интезитет сунчеве инсолације,  је
најмања  у августу (3,6 десетина покривености неба или 36%) док је највећа 
облачност у децембру (75%) Просечна годишња облачност је 57% што не 
представља велику вредност. У величину облачности улазе и високи, танки и 
прозирни облаци а и они који нису у зениту и на путу сунчевих зрака, те 
добијене вредности тако треба и посматрати. Ведри дани су заступљени са 
16,3% и има их просечно годишње око 60 дана. Мутни дани, просечна годишња
учесталост је 28,8% или 105 дана. Највећи број дана у години долази на 
умерену облачност.

Учесталост дана са маглом која у току дана спречава осунчавање има просечну 
годишњу честину од око 35 дана са најчешћим јављањем у децембру. У 
вегетационом периоду,односно лети заступљеност је око 6 дана.

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

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

Најчешћи ветрови на овом подручју су источни – кошава у јесен, зиму и 
пролеће, а у летњем периоду преовладају западни и северозападни ветрови. 
Северац се јавља лети а јужни ветар у пролеће.

Сеизмика

Према карти макросеизмичке рејонизације издате од стране Сеизмолошког 
завода Србије у Београду 1987. године за повратни период од 100 и 200 година, 
подручје обухваћено планом се налази у зони од 7° МСS.

Педолошке карактеристике

На простору обухвата Плана је заступљен чернозем карбонатни  на лесној тераси. 
На основу својих морфолошких, метаболичких, хемијских и водно-физичких 
особина, ово земљиште је највеће производне вредности и даје уједначене 
приносе уколико има довољно влаге у вегетационом периоду.

2.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике

Простор обухвата Плана је 6,58hа 
грађевинског земљишта. Из ове површине 
издваја се део земљишта у јавној намени који 
у нарави чини путни-улични коридор и канал 
са каналским земљиштем. 

У обухвату Плана изграђене су у насељске 
саобраћајнице са асфалтним коловозом. Не 
постоје изграђене пешачке нити бициклистичке 
стазе. Опремљеност простора колским 
саобраћајницама задовољава и у 
квалитативном и у квантитативном смислу.



У простору обухвата Плана, према постојећем начину коришћења земљишта 
разликују се две  целине :

 Целина постојећег становања са изграђеним објектима породичног 
становања ( око 35 објеката  са и без одобрења за грађење), спратности 
П+0, изграђених на регулационој линији,а у унутрашњости парцеле 
изграђени су помоћни објекти.

 Целина слободних неуређених површина, претежно неизграђено 
грађевинско земљиште на којем се спорадично налезе изграђени објекти
индивидуалног становања без одобрења за изградњу, углавном уз 
регулациону линију постојећих улица. У унутрашњости блока је неуређен
терен. Највећи проблем у овој целини представља канал без сопствене 
парцеле и постојећи канал са парцелом са неуређеним коритом које је 
затрављено и засуто.

2.2. Постојећи биланс површинао

У простору обухвата плана живи око 130 становника.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА у ha POVRŠINA %
Улице 14.7 22.46%
Канали 0.33 4.47%
Породично становање 0.99 15.12%
Неизграђене површине 3.80 57.95%
УКУПНО 65.8 100%

Табела 2. Биланс постојеће намене простора

2.3. Објекти и површине јавне намене

У простору обухвата Плана не постоје објекти у јавној намени.

Површине у јавној намени су улични и каналски коридори. Површине у јавној 
намени заузимају укупну површину од 17.566 м2 или 26.93%. Јавне површине 
су делимично уређене, односно изграђене су само саобраћајнице, а јавно 
зеленило је решавано парцијално и неадекватно.

2.4. Трасе, коридори и регулација саобраћајница

У обухвату Плана налазе се насељске улице. Регулационе ширине улица су 
oko13 m и оне задовољавају и постојећа и планиране потребе  простора и 
корисника. 

У постојећим улицама је изграђен коловоз ширине 4 m са неадекватном 
техничком регулацијом саобраћаја.

Пешачке стазе и бициклистичке стазе не постоје, као ни простори за мирујући 
саобраћај, односно паркинг простори. 

2.5. Привредни и други објекти



У простору обухвата Плана, на парцели бр.3703/31 постоји породични 
стамбени објекат, а продужетку  њега је на парцели бр. 3703/158 изграђен 
пословни објекат ( власника стамбеног објекта ) за израду производа од дрвета 
као занатски (столарски) објекат.

2.6. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре

Електроенергетска мрежа

У обухвату Плана у делу улице Сремска и Карађорђева постоји изграђена  НН 
електромрежа 0,4кV на бетонским стубовима (АБС), проводником типа СТС 
Х00/0-А 3х70+50/8+2х16mm2.

У пролазу између улица Сремска и Карађорђева постоји надземни мешовити 
вод 20 кV на бетонским стубовима, изграђен проводником типа АlČe 
3х50+4х50+2х25 mm2.

Капацитет мреже одговара потребама постојећих корисника.

Телекомуникациона мрежа

У простору обухвата Плана корисници ТТ мреже су прикључени на 
телекомуникациону мрежу ИПАН Лаћарак – Сремска који капацитетом и 
квалитетом задовољава потребе садашњих и будућих корисника .

Примарна ТК мрежа је грађена  подземно, а секундарна ТК мрежа надземно 
по бетонским ТТ упориштима. Поред каблова у исти ров је положена и 
резервна цев ПЕ фи 40мм.

Водоводна мрежа

У простору обухвата Плана делимично је решено водоснабдевање корисника 
питком водом. Изграђена  водоводна мрежа је стара око 30 година, малог 
пречника цеви ( 63мм и 110мм ) и изгарђена је као привремени цеововод.

Канализација

У обухвату Плана није изграђен систем одвођења отпадних санитарних вода 
феканом канализацијом.Проблем одвођења санитарних отпадних вода 
корисника је решен индивидуалним водонепорпусних септичких јама 
лоцираних на појединачној парцели.

Атмосферска канализација

У простору обухвата Плана не псотоји изграђена атмосферска канализација. 
Површинске атмосферске воде одводе се површински према постојећим 
каналима.

Топловодна мрежа – грејање

У простору обухвата Плана не постоји мрежа ЈКП ''Топификација''.



Грејање објеката је локално.

Гасоводна мрежа

У простору обухвата Плана  постоји делимично изграђена гасоводна мрежа 
ДГМ ниског притиска ( 3 бара). Постојећа мрежа задовољава потребе само 
постојећик изграђених објеката. 

Прикупљање комуналног отпада

У простору обухвата плана постоји организовано прикупљање комуналног 
отпада. Отпад се прикупља за појединачне индивидуалне кориснике  путем 
типских посуда. Не постоје уређени простори за прикупљање отпада на јавним 
површинама.

2.7. Јавно и друго зеленило

Јавно зеленило у простору обухвата Плана је спонтано формирано и недовољно
уређено. Зеленило око постојећех канала је запуштено и чини га бaрска 
вегетација. Зеленило у коридoрима улица је спрадично формирано по 
нахођењу корисника појединачних парцела коришћењем разноврсног и 
неадекватног садног материјала.

3. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ

Стечене урбанистичке обавезе у опредељењу концепта уређења ппростора 
Плана су : постојећи улични коридори, постојећа инфраструктурна мрежа. 
Постојеће парцеле и објекти изграђени са одобрењем и објекти који су 
започели поступак озакоњења. Корошћење простора у затеченом стању је 
обавеза која поштује социјални аспект корисника.

I I ПЛАНСКИ ДЕО  

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 

Простор обухваћен овим Планом налази се у 
североисточном делу грађевинског подручја насеља 
Лаћарак. Простор се налази у зони породичног 
становања  која је одређена Планом генералне 
регулације. 

Опис границе обухвата Плана 

Граница обухвата плана полази из тачке 1. која се 
налази у североисточној тачки парцеле бр. 3703/42 и

иде на југ пратећи источну страну парцеле бр. 3703/32 све до тачке 2.

Из тачке 2. граница се креће јужном границом парцеле бр. 3703/141. Граница 
се креће у правцу запада, до тачке 3.
Из тачке 3. граница се креће у правцу северозапада, сече парцелу бр. 3703/141



и долази у источну тачку парцеле бр. 1788/2. Граница се даље креће северном 
границом парцела 1788/2, 1788/1, 1789, 1790/1 и долази у тачку 4.
Граница даље иде у правцу запада, сече парцелу бр. 3703/42 и долази  до тачке 
5 .
Из тачке 5. граница се креће у правцу североистока и долази у јужну тачку 
парцеле 1298/1 и самим тим у тачку 6.
Из тачке 6. граница се креће у правцу севера јужном границом парцела 1298/1,
1298/3, 1297/2 и 1297/1 и долази у јужну тачку парцеле број 1287 и самим тим 
у тачку 7.
Граница даље иде у правцу истока, сече парцелу бр. 2667/1 и долази  до тачке 
8.
Из тачке 8. прелиминарна граница се креће у правцу истока границама 
парцела бр. 1791/2, 1791/1, 1791/3, 1791/4, 1791/5, 1791/6, 1793/1 и 1792 и 
долази у почетну тачку бр. 1.

Границом обухвата Плана обухваћен је простор од 6,30ha.

У обухвату плана су следеће парцеле: 3703/158, 3703/159, 3703/151, 3703/147, 
3703/154, 3703/153, 3703/143, 3703/29, 3703/150, 3703/44, 3703/40, 3703/30, 
3703/31, 3703/43, 3703/42, 3703/140 које су у приватном власништви, односно 
остало грађевинско земљиште.
У обухвату план налазе се и парцеле у јавној намени (целе и делови) : 
3703/141 улица Карађорђева, 3703/32, 3703/42, 2667/1, 3703/28, 3703/32 
улица Сремска  и  3703/41 канал. 

Бр.

Број 
парцеле 
к.о. 
Лаћарак

Потес 
ЛЕДИНЕ

Начин 
коришћењ
а

Површ
ина

м2

Врста земљишта Корисник

Власник

   1 3703/159 њива 2. 
класе

0-03-
20

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

2 3703/151 њива 2. 
класе

0-04-
42

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

3 3703/147 њива 2. 
класе

0-06-
07

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

4 3703/154 њива 2. 
класе

0-13-
71

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

5 3703/153 њива 2. 
класе

0-09-
64

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица



6 3703/143 њива 2. 
класе

0-15-65 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Савић 
(Живан) 
Милица

7 3703/29 пашњак 1. 
Класе

0-04-
69

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

8 3703/150 њива 2. 
класе

0-07-26 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Џодан (Бране) 
Синише

9 3703/44 њива 2. 
класе

0-08-
86

земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

10 3703/40 пашњак 1. 
Класе

0-07-84 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Кнежевић 
(Душан) 
Драган

11 3703/30 пашњак 1. 
Класе

0-06-19 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Ненадовић 
(Војислав) 
Дијана

12 3703/31 пашњак 1. 
класе

0-08-27 земљиште у 
грађевинском 
подручју

Пјевац 
(Душан) Саво

13 3703/43 Њива 
2.класе

1-29-
98

Земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

14 3703/42 Земљ.под 
зградом и 
друг.објект
ом

0-13-
82

Земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

15 3703/140 Њива 
2.класе

2-46-
76

Земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица

16 3703/41 Канал 0-15-31 Земљиште у 
грађевинском 
подручју

Ј.В.П.Воде 
Војводине

17 3703/141 Улица 0-37-93 Остало земљиште Град Сремска 
Митровица

18 3703/32 Некатегори
сани пут

0-33-24 Остало земљиште Град Сремска 
Митровица

19 3703/28 Некатегори
сани пут

0-17-50 Земљиште у 
грађевинском 
подручју

Град Сремска 
Митровица



20 2667/1 Некатегори
сани пут

4-64-22 Остало земљиште Град Сремска 
Митровица

21 3703/158 некатегорис
ани пут

0-01-75 Остало земљиште Град Сремска 
Митровица

Табела 1. : Евиденција парцела

1.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Простор у обухвату Плана, део стамбеног насеља ''ЛЕДИНЕ 2''  уреуђје се тако 
да чини компактни стамбени блок породичног становања са компатибилнм 
садржајима.

Постојећи породични објекти у постојећим улицама, Семска и Карађорђева, 
задржавају се у постојећем стању, а планирани објети у тим деловима блока 
планирају се на новој грађевинској линији. Нова грађевинска линија усклађује 
се са линијом изградње највећег броја постојећих објеката.

У простору обухвата Плана планира се формирање две нове улице, односно два
нова инфраструктурна коридора. Први коридор извршиће трансформацију 
постојећег пролаза који спаја улице  Сремска и Крађорђева. Трансформација 
простора подразумева изградњу коловоза и обезбеђење простора за 
измештање псотојеће надземне ее мреже и укидање постојећег нелегално 
формираног канала. У планираном уличном коридору изградиће се 
атмосферска канализација и уклопити у постојећи канал и атмосферски 
канализацију у утицајном подручју Плана.

Формирање другог коридора, односоно улице унутар блока је суштински циљ 
израде Плана. Нови коридор прикључиће се на први коридор (трансформисани
пролаз). Овај коридор формираће простор са обе стране коридора за 
препарцелацију, односно формирање правилних грађевинских парцела и 
изгрању породичних стамених објеката (20 објеката).

Формирањем нове насељске уличне мреже формираће се и два троугласта 
блока која ће бити у јавној намени за потребе формирања дечијег игралишта и 
изградњу објекта у јавној намени по потреби становника насеља. 

Један блок се налази у северном делу обухвата где већ постоје спортски објекти
( игралиште за децу и ниверзални терен ). Други је у јужном делу обухвата и 
формираће се уређењем уличноих коридора и постојеће трасе канала.

Формирањем планираних коридора – улица биће одређене три специфичне 
зоне :

ЗОНА А је зона планирана за становање, односно постојеће стамбене објекте и 
планиране подродичне објекте. Ова зона заузима и највећи проценат простора.

ЗОНА В је зона постојећих и планираних уличних коридора у који се уклињава 
и простор коридора канала . Ову зону чини земљиште у јавној намени.



Зона С је зона троугластих блокова за сорт и рекреацију, услуге, трговину и 
друге садаржаје компатибилне намене основној намени становања. Ова зона је
такође простор у јавној намени.

1.2.1. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А

Највеће промене у простору догодиће се у УЗ А. Слободне неуређене површине
– 3.8 ha у власништву Града Сремска Митровица ће се урбанизовати. 

Формираће се оптималан број нових правилних грађевинских парцела за 
изградњу породичних стамбених објеката. Простор ће се привести намени уз 
поштовање свих затечених објеката. Дефинисаће се нове регулационе линије 
које ће обезбедити насељску саобраћајницу којом ће се приступати 
планираним објектима.

Постојећи канал ископан без одобрења ће се затрпати а његову функцију ће 
преузети планирана атмосферска канализација или путни канал уз планирану 
саобраћајницу.

Терен је релативно нераван и неопходна је његова нивелација која се усклађује
са постојећим улицама.

1.2.2. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  В

УЦ В чини простор постојећих и планираних улица и коридор постјећег канала 
са заштитним појасом. Поред постојећих уличних коридора, улица Сремска и 
Карађорђева  који се задржавају у постојећем стању, формира ће се и нову 
улични коридори.

Први коридор ће се формирати тако што ће се постојећи пролаз између улице 
Сремска и Карађорђрва уредити као планирана улица. Како у пролазу постоји 
ее мрежа, траса надземне мреже се мора изместити као би се уредио коридор 
и простор за изградњу саобраћајнице, и простор за остале инфраструктурне 
мреже. 

Други коридор ће се фромирати тако да се у средишњем делу првог коридора 
формира прикључак за прикључну саобраћајницу која ће направити продор у 
унутрашњост блока за формирање правилних грађевинских парцела и 
изградњу стамбених породичних објеката. Овај коридор се укршта са 
коридором постојећег канала. На укрштању је неопходна изградња колско-
пешачког моста или зацевљење дела трасе канала.

Траса постојећег канала ће се зацевити и формирати пашачко бициклистичка 
стаза која ће повезивати Сремску и новоформитану улицу унутар блока. Уз 
стазу је могуће поставити урбани мобилијар како би се повезале УЗ С1 и УЗ С2.

Укупна површина УЗВ је17.6 ha у јавној намени.



1.2.3. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА С 

Површине УЗ С  су такође у јавној намени и планиране су за иградњу спортско-
рекретаивних објеката и других објеката компалтибилних намена основној 
намени становања.  У овој зони су два блока троугластог облика.

Први блок  С1 се налази у северном делу обухвата плана између псотојећих 
траса насељских саобраћајница ( ул. Сремска). У њему су играђени спонтано 
садржаји за спорт и рекреацију скромних карактеристика. Простор ће се 
уредити изградњом недостајућих садржаја и фромирањем јавних зелених 
површина. Овај простор ће се углавном користити за потребе младог 
становништва.

Други блок С2, у јужном делу обухвата, који ће се формирати уређењем 
планираних уличних коридора и постојећег канала који ће зацевљењем постати
пешачко бициклистички коридор. У овом простору планира се изградња 
објеката у јавној намени и хортикултурно уређење простора за потребе одмора
и дружења старијих старосних група становништва.

Уређењем ове УЗ С подићи ће се урбанитет насеља и квалитативни ниво 
живљења становништва. 

1.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Површине у јавној намени ће се у односу на постојеће стање повећати. У 
псотојећем стању у јавној намену је било  17.57 ha или 26.93% обухвата. 
Планским поставкама створиће се услови да се формирају две парцеле за два 
улична коридора. 

Целина А  и целина В ће заузети додатних 3,59ha или 54,6 % површина, 
односно укупно 6,25ha  или 94,98 %  обухвата Плана. Планирано је повећање 
за 54,6.%.

2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

У простору обухвата плана живи око 130 становника. Планира се повећање 
густине становања. Планирани број становника се увећава за 50%.

ПОСТОЈЕЋА 
НАМЕНА

ПОВРШ
ИНА у 
ha

ПОВРШ
ИНА %

ПЛАНИРАНА 
НАМЕНА

ПОВРШИ
НА у ha

ПОВРШИ
НА %

Улице 1,5 22,79 Улице 1,93 29,33
Каналско 
земљиште

0,29 4,40 Каналско 
земљиште

0,17 2,58

Породично 
становање

0,99 15,05 Породично 
становање

4,15 63,07



Неизграђене 
површине 

3,8 57,75 Спорт и 
рекреација

0,33 5,02

УКУПНО 6,58 100 УКУПНО 6,58 100

Табела 2. Биланс постојеће и планиране намене површина

На простору обухвата слободне површине заузимају 57,75 %. Тај простор се 
мења у простор за становање и заузима додатних.48,02 % у тој намени. У 
простору обухвата плана становање ( постојеће и планирано ) заузима укупно 
63,07 %.

Преостале површине су у јавној намени и заузимају 36,93 % површина. За 
инфраструктурне коридоре планира се 29,33 % површина а за изградњу 
објеката у јавној намени и уређење простора за спорт и рекреацију заузима 
5,02 % простора.

Овакав биланс површина показује да се греађевинско земљите уређује у циљу 
максималне рационалости коришћења и уређења простора у грађевинском 
подручјунасеља Лаћарак. У квалитативном смислу урбанистичким уређењем 
простора подиже се степен урбанитета укупног простора насеља Лаћарак са 
теденцијом уређења и преосталих простора који нерационално користе 
грађевинсо земљиште.

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Регулационе линије дефинисане су оквирним тачкама регулације које су 
приказане графички и у апсолутним координатама.Планом је дефинисан нови 
појас регулације за пристуне путеве у ширини од 12м са карактеристичним 
попречним профилима А-А и Б-Б. У регулационом појасу ових саобраћајница 
планирани су јавни садржаји саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Постојећи терен се налази на висинама од 82.30 до 83.00 мнв.Нивелационим 
решењем усклађене су планиране коте нових саобраћајница са постојећим 
котама коловоза у улицама Сремска и Карађорђева. Остале коте планиране су 
у складу са стањем на терену и са условима за прихватање и одвођење 
атмосферских вода са јавних саобраћајних површина.

3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ СА БИЛАНСОМ

За уређење простора у јавној намени и изградњу објеката у јавној намени 
неопходна је израда Урбанистичког пројекта архитектонске разраде локације 
којим се одређује простор за изградњу јавних објеката и детаљно утврдити 
услови за изградњу нових објеката у складу са важећим прописима и 
нормативима за одређену намену објекат.

За планиране објекте у јавној намени који могу бити у свим облицима својине  
утврђена су следећа правила :



Минимална величина парцела за изградњу објеката у јавној намени је 1000м2.

Индекст заузетости парцеле је 50%.

Максимална спратност објекта је П+1+ПК.

Учешће зелених површина на парцели је минимално 30%. 

3.2.1. Попис парцела у јавној намени

У обухвату план налазе се и парцеле у јавној намени (целе и делови) : 3703/141 
улица Карађорђева, 3703/32, 3703/42, 2667/1, 3703/28, 3703/32 улица 
Сремска  и  3703/41 канал. 

4.       ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

4.1. Елементи за парцелацију грађевинског земљишта 

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА 
ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких 
насеља и породичне градње:

 најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, 
слободностојећих објеката је 300 m2

 најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу 
породичних, слободностојећих објеката је 10 m

У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална 
величина грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног 
породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих 
садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама 
добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са јавном 
наменом, а чије су површине мање од најмањих површина утврђених у 
условима за образовање грађевинске парцеле може се Локацијском дозволом 
утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта, с 
тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити 
изградња 150 m2.
Због затеченог стања геометрије парцела у овим блоковима, неопходно је 
лимитирати максималну ширину уличног фронта будућих парцела до 24,0 m 
ширине.

Посебна правила, ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне 
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то 
зиданом оградом до висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном 
оградом до висине 1,4 m;



Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 
1,8 m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. 
могу се ограђивати транспарентном или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до
макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске 
и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза 
унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту 
власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 
архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван 
регулационе линије парцеле.

Изградња другог објекта на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели, изузев на парцелама бр. 
1910, 1912, 1914, 1917, 1931, 1932 и 1933, које припадају зони заштићене 
просторно-културно-историјске целине.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској 
парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не 
омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним 
објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:

 гараже до 20 m2;
 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни 

чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне 
равни формирати тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на 
графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на 
парцели. У том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући
оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као 
слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна минимална 
удаљеност је 2,5 m.

5.  ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.1. Саобраћајна инфраструктура

Планирана су два крака нових саобраћајних коридора, крак А-А, у дужини око 
235м који повезује улице Сремска и Карађорђева и крак Б-Б, у дужини око 
170м који има пристуни карактер до новопланираних парцела. Ширина појаса 
регулацији ових саобраћајница је 12м. На правцу новопланираних 
саобраћајница, пројектном документацијом морају се обрадити и обостране 
пешачке стазе ширине 1,5м и пројектоване уз регулациону линију. У појасу 



регулације новопланираних саобраћајница планирани су и коридори за 
постављање и изградњу остале комуналне инфраструктуре.

5.2. Водоводона и канализациона инфраструктура

За потребе снабдевања становника пијађом водом у простору обухвата Плана 
неопходно је реконструисати стару водовдну мрежу, односно повећање 
пречника цеви. 

У коридору планиране унутраблоковске улице потребна је изградња водоводне 
мреже пречника ДН 110мм према техничким  условима и прописима за 
противпожарну мрежу која би се повезала на постојећу мрежу у ул. 
Карађорђевој, односно Сремској и дуж парцеле бр. 3703/41 и на тај начин 
спровела у планирану улицу чији би положај био усаглашен са 
осталиминсталацијама премапројектној документацији код опремања улице и 
изградње пре свега саобраћајнице.

Одвођење отпадних вода планира се изградњом сепаратног система 
канализационе мреже, посебно сакупљање условно чистих атмосферских вода 
и  посебно зеуљене атмосферске воде и посебно за санитарнофекалне воде.

За евентуалне пословне објекте чија делатност за последицу има испуштање 
воде са садржајем уља, бензина, масти и других материја (сервиси за прање 
возила, радионице), не примерених Правилнику о квалитету испуштене воде у 
градску фекалну канализацију, неопходно је пре прикључног ревизионог шахта 
уградити одговарајући таложник и сепаратор масти и уља. 

За одвођење отпадних санитарних вода потребно је извести фекану 
канализацију  продужетком изведених колектора фекалне канализације у ул. 
Карађорђева и ул. Сремска. Трасу нових канализационих водова планирати и 
ускладити са трасом планиране саобраћајнице. До изградње канализационе 
мреже одвођење санитарних отпадних вода решавати изградњом 
водонепропусних септичких јама. Након изградње фелкалне канализације 
обавезно је прикључење на мрежу и укидање постојећих јама.

Одвођење атмосферских вода решити изградњом атмосферске канализације  и 
воде свести у постојећи канал.

5.3. Електроенергетска мрежа и постројења 

У обухвату Плана у делу улице Сремска и Карађорђева постоји изграђена  НН 
електромрежа 0,4кV на бетонским стубовима (АБС), проводником типа СТС 
Х00/0-А 3х70+50/8+2х16mm2.

У пролазу између улица Сремска и Карађорђева постоји надземни мешовити 
вод 20 кV на бетонским стубовима, изграђен проводником типа АlČe 
3х50+4х50+2х25 mm2. Траса овог ее вода се мора изместити како би се 
ускладила траса планиране саобраћајнице. Измештање трасе ее вода ће се 



вршити само у јужном делу планиране улице и нова траса ће се приликом 
пројектовања саобраћајнице пројектовати као део планиране мреже 
инфрструктуре у тој улици.

У планираној улици, новоформираној улици у средишту стамбеног блока 
планира се изградња нове ННелектромреже 0,4кV дуж планиране 
саобраћајнице.

Средњенапонски и нисконапонски водови се граде као надземна мрежа на 
бетонским стубовима  голим проводницима  типа АlČe 3х50mm2 и СКС-ом типа 
Х00/0-А 3х70+50/8+2х16 mm2. Трасе за изградњу ових водова планиране су уз 
планирану трасу саобраћајнице.

5.4. ТТ мрежа - постојећа  и планирана

У простору обухвата Плана корисници ТТ мреже су прикључени на 
телекомуникациону мрежу ИПАН Лаћарак – Сремска који капацитетом и 
квалитетом задовољава потребе садашњих и будућих корисника .

Примарна ТК мрежа је грађена  подземно, а секундарна ТК мрежа надземно 
по бетонским ТТ упориштима. Поред каблова у исти ров је положена и 
резервна цев ПЕ фи 40мм.

За планиране кориснике планира се изградња мреже у новој насељској улици, а
трасе телекомуникационих каблова планирати са обе стране планираних 
саобраћајница.

У простору обухвата плана, у коридорима нових и постојећих улица планира се 
изградња оптичког кабла намењених проширењу  међумесног 
телекомуникационог система за осигурање квалитета како међумесних веза 
довољног капацитета, тако и међународних, као и увођење нових мобилних 
услуга заснованих на радио преносу.

5.5. Зелене површине

Општи услови за озелењавање у контексту реализације плана озелењавања су :

 Поштовати проценат заступљености категорија зеленила дефинисаних 
овим Планом.

 Поштовати проценат заступљености категорија зеленила у зонама и 
целинама основних намена у насељу.

 Обавезна израда пројеката пејзажне архитектуре и хортикултуре за 
зеленило уличних коридора, парка и простора за рекреацију, који ће 
детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, 
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, 
предмер и предрачун.

 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром 
према техничким нормативима за пројектованје зеленихповршина.



 Дрвеће и шибље садити на следећој удаљености од инсталација: 

 Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1 , а саднице прве класе 
минимум 4-5 година старости.

 При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице 
руководити се одредбама закона о јавним путевима.

5.6. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан 

за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Грађевинско земљиште одређено овим Планом је за изградњу планираних 
објеката и коришћење постојећих објеката. Планираном наменом се 
обезбеђује његово рационално коришћење. Грађевинско земљиште је промету. 

Уређено гарђевинско земљиште у складу са овим Планом мора имати 
минимални степен опремљености простора за потребе издавања локацијске и 
грађевинске дозволе а то је приступ на јавну површину ( планирани приступни 
пут ).

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА

6.1. Мере заштите непокретних културних добара

Простор у обухвату Плана се налази у зони Сирмијума ван бедема где је 
обавезан археолошки надзор приликом извођења земљаних радова.

Мере заштите :
 Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву 

инвеститора за изградњу;
 Обавезан археолошки надзор од стручне службе овог Завода приликом 

извођења земљаних радова на изградњи стамбеног блока „ЛЕДИНЕ 2“ у 
К.О. Лаћарак;

 Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или 

 ДРВЕЋЕ ШИБЉЕ

ВОДОВОД мас. 1,5м  

КАНАЛИЗАЦИЈА мас. 1,5м  

ЕЛЕКТО-ВОДОВИ мас. 2 м мас. 1,5м

ТТ МРЕЖА 1.5м  

ГАСОВОД 1.5м  



археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у 
Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не
оштети и  да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у 
складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;

 Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на 
археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, 
ради истраживања локације;

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за плаћање, истраживање, 
заштиту и чување пронађених остатака који уживају предходну заштиту;

 Посебни услови заштите важе за зоне археолошких локалитета: 
дозвољена је изградња инфраструктуре и извођење грађвинских радова 
уз предходно прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање 
заштитних археолошких ископавања, праћење радова и адекватну 
презентацију налаза;

 Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 2 дана пре почетка 
пријави Заводу извођење земљаних радова. 

6.2. Мере заштита природних добара

На простору обухвата плана нема заштићених природних добара или оних који
су предвиђени за заштиту. 

Уколико се у току радова пронађу геолошка или палеонтолошка документа која
би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријавити 
надлежном Министарству као и да се предузму све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе.

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

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине на подручју обухваћеним планом обезбедиће се 
рационалним коришћењем природних ресурса према планираном развоју, као 
и спречавањем потенцијално штетних утицаја на све компоненте животне 
средине. На тај начин обезбедиће се спречавање свих облика загађивања и 
деградирања животне средине – воде, ваздуха, земљишта, као и заштита и 
унапређење свих облика природних вредности.



Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 

 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 
36/2009, 72/2009, 43/2011 – одлука УС и 14/2016), 

 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС" бр, 135/04, 88/2010.), 

 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 
135/04. 35/2009.), 

 Закон о водама (''Службени гласник Р Србије'', бр.93/2012),
 Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева 

санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (''Сл.гласник 
СРС''бр. 92/2008 ).

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

Мере за заштиту животне средине простора у обухвату плана и утицајном 
подручју обухватају активности на заштити околине од негативног дејства 
природних фактора и негативног случајног и намерног дејства људског 
фактора:

 неопходно је подизање заштитног зеленила са улогом очувања квалитета
ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, као и стварања 
повољног микроклимата блока за становање,

 забрањује се одлагање/складиштење опасних материја и депоновање 
отпадног материјала, 

 покровност вештачких (поплочаних, бетонираних) површина у 
границама обухвата Плана свести на функционални минимум; 

 непречишћене и недовољно пречишћене отпадне воде (чији квалитет не 
одговара карактеристикама II класе), не смеју се упуштати у водни 
реципијент ,

 привремено одлагање чврстог отпада вршити у посуде одговарајућег 
капацитета, који обезбеђују изолацију отпадних материја од околног 
простора,

 спречавати ширење или по потреби предузимамо мере за уништавање 
инвазивних врста. На нашим подручјима сматрају се инвазивним 
следеће врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer 
negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa),
западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен 
(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditchia triachantos), дафине (Eleagnus 
angustifolia), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа 
(Reynoutria syn. Fallopia japonica), сибирски брест (Ulmus pumila). 



8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од 
утицаја на уређење и изградњу простора Плана подразумевају придржавање 
одредби: 

 Закона о заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 37/88) и 
("Службени гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005, 11/2009 и 
20/2015.), 

 Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење пожара («Службени лист СФРЈ» бр. 39/91), 

 Правилника за електроинсталације ниског напона («Службени лист СРЈ» 
бр. 28/95) 

 Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења («Службени
лист СРЈ» бр. 11/96),

 Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичком подручју («Сл. лист СФРЈ» бр. 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88, 52/90),

 Закона о одбрани («Службени гласник РС» бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93
и 48/94, 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015.) и других важећих 
прописа и норматива везаних за ове области. 

Претходним условима заштите од пожара не постоје посебни услови осим да се
граде саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан приступ и 
пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара. 
Потребно је приликом планирања и касније приликом пројектовања 
придржавати се Закона о заштити од пожара и свих правилника који третирају 
ову област.

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

Просторна  решења  и  планирана  изградња   обухваћеног  подручја мора  бити
урађена  у складу  са  законском  регулативом  из  области  заштите  од  
пожара,  заштите  од  елементарних непогода и заштите у случају потреба 
значајних за одбрану.  

Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди  
немогућност ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара. 
Планом су обезбеђени приступи  противпожарним  возилима  до  свих  
грађевинских  парцела.  



Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 70МЦС. 
Како би се објекти заштитили  од оштећења од  земљотреса,  а  поготово  
индустријски  објекти  да би се избегли акциденти, потребно је приликом 
планирања, пројектовања и изградње објеката применити све законом  
прописане мере  заштите  које  се  односе  на  изградњу  објеката  на  
подручјима могућих трусних  поремећаја  јачине 70МЦС.  Новопланиране  
садржаје  реализовати  у  складу  са Правилником  о  техничким  нормативима  
за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ
бр. 52/9), као и у складу са Правилником о привременим техничким 
нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у 
сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64). 

Водити  рачуна о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трансформаторских станица. Ради  предупређивања заштите од 
пожара потребно је обезбедити алтернативну саобраћајну  приступачност,  
лимитирану спратност и густину изграђености, и адекватну међусобну  
удаљеност  објеката.  Објекте  треба  градити  од  негоривих  материјала (опеке,
бетона  и  сл.).  Поред  тога  конструкција  објеката  треба  да  буде  прописане 
сизмичке отпорности,  а  елементи  конструкције  треба  да  имају  одређени  
степен  ватроотпорности  који одговара  пожарном  оптерећењу.  Услови  
везани  за  заштиту  од  елементарних  непогода  такође подразумевају  
примену  истих  мера,  уз  додатну  мере (снегобрани,  ветрозаштитне  шумске  
и вештачке баријере, громобрани, итд.). 

Подручје насеља Лаћарак спада у зону угрожену земљотресима јачине VII 
МЦС. Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа 
асеизмичког пројектовања објекта, односно примену сигурносних стандарда и 
техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима. 
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима 
(«Службени лист СФРЈ» број 31/81, 49/83, 21/88 и 52/90). 

Према  условима  Министарства  одбране–сектора  за  материјалне  ресурсе,  
управе  за инфраструктуру,  нису  предвиђени  посебни  услови  заштите  од  
ратних  разарања.  Обавезно  је применити  све  законске  прописе  у  вези  
планирања  и  изградње  двонаменских  склоништа допунске  или  основне  
заштите  у  складу  са  техничким  нормативима  за  склоништа (''Сл.  Лист 
СФРЈ'', бр. 55/83) и поступити у складу Одлуком о врстама инвестиционих 
објеката и просторних и урбанистичких  планова  од  значаја  за  одбрану  
земље (''Сл. Лист СРЈ'',  бр. 39/95).  Такође  водити рачуна о ширини 
саобраћајница, као и о резервним правцима за пролаз интерветних јединица за
спасавање, у зависности од зарушавања, у циљу заштите људи и материјалних 
добара. 

Услови  заштите  од  ратних  разарања вршити сходно Закону о ванредним 
ситуацијама ( ''Сл. гласник РС'', бр.99/2009 ; 92/2011.) члан 60.

Склоништа допунске заштите су максималног капацитета 50 особа, отпорности 
30-50кПа и у мирнодопсим условима могу се користити у складу са потребама 
корисника.



У случају непостојанја техничких услова за изградњу склоништа, сходно Закону,
инвеститор може патити накнаду за изградњу и одржавање склоништа у висини 
2% вредности грађевинског дела објекта.

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Повећање  енергетске  ефикасности  у производњи,  преносу,  дистрибуцији
и коришћењу  енергије  препознато  је  кao  један  од  пет  основних 
приоритета  у  Стратегији  развоја  енергетике  Србије  до 2015.,  као  и  у  
Националном  програму  заштите животне средине. 

Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати, не само као 
начело и циљ, већ и као велики потенцијални извор енергије.   

Извод из ППРС 

Енергетска ефикасност која даје елемнте за уређење пољопривреног 
земљишта у урбане радне комплекса (за гринфилд инветсиције), обезбеђује
се следећим мерама за унапређење енергетске ефикасности и енергетских 
својстава објеката :

 детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената (према  
структури и врсти  енергетских услуга) у појединачним комплексима,

 стварно потроцењену или оцењену количину енергије која 
задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим 
коришћењем објекта (то укључује грејање, припрему топле воде, 
хлађење, вентилацију и осветљење),

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

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

 примена техничких  прописа  и  стандарда усклађених са  прописима
ЕУ, који се односе на све секторе потрошње енергије; 

 повезивање више појединачних комплекса на система даљинског 
грејања, развој гасоводне мреже, која ће омогућити супституцију 
коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената; 

 пројектовање нових енергетски ефикасних  објеката (зграда) уз 
поштовање принципа енергетске ефикасности избором одговарајућег 
облика, оријентације и положаја објекта као и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, 

 примена мера које се спроводе у погледу рационалне употребе 
енергије и коришћење отпадне топлоте и обновљених извора 
енергије колико је то могуће,

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

 организација саобраћајне комуникације у склопу комплека у складу 
са минималном потрошњом и ангажовањем возног парка.



Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње 
и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском 
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере: 

 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и 
повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;

 користити класичне и савремене термоизолационе материјале 
приликом изградње објеката за боравак људи (полистирени, 
минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска 
и др.);

 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама спољне и 
декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна 
тела. - постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне 
колекторе) као самостојеће, фасадне и кровне елементе где 
техничке могућности то дозвољавају;

 размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, 
као и коришћење атмосферских вода;

 размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање 
потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. 
Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима 
који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за
издавање употребне дозволе.

III  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА   

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ 
МОГУ ГРАДИТИ И НАМЕНА ОБЈЕКАТА 
ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА

У зони планиране претежне намене
становање са делатностима
(становање у индивидуалним,
слободностојећим породичним
објектима) дозвољена је изгрдања :

 Чисто стамбених објеката без
пољопривредне производње
на парцели ( могућа је
окућница),

 Мешовити стамбено-пословни
објекти, односно 121,објеката у којима се у приземљу  гради пословни 
простор а на спартним етажама становање, 

 Пословних објеката као пратећих уз становање, односно, могћа је 
изградња и посебних  једнофункционалних објеката са пословањем под 



условом да се на парцели мора обезбедити простор за прилаз и 
паркирање возила,у предњем делу парцеле а стамбени 

 Објеката услужне, трговинске, угоститељске или занатске делатности уз 
становање,

 Објекти од општег значаја, образовање, здравство,
 Економски објекти у функцији основног стамбеног објекта, у дну 

парцеле ( летња кухиња, складишта пољпривредних производа, машина, 
пушнице и сушнице,магацини и сл.),

 Економски објекти за гајење животиња, максимално 4 условна грла,
 Услужни инфраструктурни објекти. 

Делатности које се дозвољавају су  оне које не врше штетатн утицај на околину 
(становање) емитовањем буке,  аеро и других врста загађења. Препоручује се : 
трговина прехрамбеним проиводима, услуге као канцеларијско пословање, 
ординације, апотеке , производни занатски обејкти и објекти за спорт и 
рекреацију.

Није дозвољена изградња објеката у примарној пољопривредној производњи, 
производни објекти у којима се обављају делатности које емитују штетне 
утицаје на кружење. 

Изричито је забрањена изградња обејката за гајење животиња – више од 4 
условна грла, затим објекти за складиштење, селекцију или било какав третман  
и промет отпадом.

1.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ

Правила грађења израђују се за претежну намену, односно урбанистичке 
целине  у обухвату плана, а односе се на појединачне грађевинске парцеле у 
мери довољној да буду основ за издавање локацијских услова на укупном 
земљишту обухваћеном планом, осим за грађевинско земљиште обухваћено 
планом за које је одређена обавеза даље планске разраде.

Правила грађења утврђују се према месним приликама или у складу са актом 
којим се уређују општи услови о парцелацији и изградњи.



Општа правила за изградњу објеката 

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

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

Претежна намена простора у обухвату Планаје становање у насељском 
блоку –дефинисаном као и  ндивидуални стамбени блок. 

Индивидуални стамбени блок чини скуп појединачно изграђених породичних 
зграда на парцелама величине претежно од 300 m² до 600 m². Оивичен је 
улицама или другим јавним површинама. Објекти су  изграђени по ободу блока 
на регулационој линији или на грађевинској линији увучени максимално 5м од 
регулационе линије. Објекти су стамбене намене, са једним или више станова, 
претежне спратности од П до П+1+Пк.

За изградњу новог стамбеног или стамбено-пословног објекта, реконструкцију и
доградњу постојећих објеката, паркирање решити искључиво на парцели, 
према нормативима за изградњу новог објекта. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А је део блока са посебном наменом становање и за 
њу важе следећа правила :

Локација: Укупна површина УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ А

Посебна намена СТАНОВАЊЕ

Намена: Претежна  намена је  породично становање. 

Нови објекти и нови делови постојећих објеката 
нестамбене намене (пословни, комерцијални, услужни, 
занатски, производни, комунални објекти, као и други 
објекти или делови објеката по врсти и намени), могу се 
градити унутар ове зоне са претежном стамбеном 
наменом, ако нису у супротности са карактером 
претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају 
услови становања, животна средина.

Тип блока: Индивидуални стамбени блок - блок породичних 
слободностојећих објеката на припадајућим парцелама. 

Тип  објеката у 
блоку:

Породични слободностојећи објекти мале спратности на 
припадајућим парцелама. 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске 
линије и грађевинске линије према задњој линији 
парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске 
парцеле.



Урбанистички 
параметри 

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до
1,5.
Грађевинска линија за новопланиране објекте према 
улици је на удаљености од минимално 5m у односу на 
регулациону линију. Грађевинска линија у зони 
постојећих објеката се усклађује са грађевинском 
линијом нејвећег броја изграђених објеката у улици.
Максимална дубина планиране изградње је 15 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:

 од северне међе минимално 0,6m,
 од јужне међе минимално 2,5 m .

Спратност: Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Нису дозвољене поземна етажа (подрум или сутерен) 

Висина коте 
приземља:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте 
тротоара.

Паркирање  
возила:

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан 
паркинг односно гаражни простор за сваку стамбену и 
пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити 
истовремено са изградњом објекта.

Висина кровног 
венца:

спратност објекта                           висина кровног венца
          П+0                                                max. висина =   4m  
          П+Пк                                             max. висина =   6m   
          П+1                                                max. висина =   7m  
          П+1+Пк                                        max. висина =   9m   

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

виталних просторија;
 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних 

просторија  са минималним парапетом 1,8m  као и  
фиксни, непрозирни, стаклени зидови;

 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори 
према суседној парцели.

 
Растојање грађевинске линије планираног објекта према 
задњој линији парцеле износи половину висине вишег 
објекта, а не може бити мање од 2,5m . 
Назидак таванске етаже - на новим породичним 



објектима  максимално дозвољена  висина назитка је 
0,6m.    

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до 
највише 1,6m. Висина назитка рачуна се од коте пода 
последње етаже на основној фасадној равни без испада 
до тачке прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско 
обликовање и 
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде 
дефинисани су типом објекта. 
Начин обраде фасаде ускладити са непосредним 
окружењем и карактеристикама војвођанско-сремске 
архитектонске баштине. 
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: 
опекарски елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени
нагиб кровних равни је од 15° до максималних  35°. 

Правила 
парцелације

На основу члана 9  Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, 
бр.22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ 
ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне 
ретких насеља  и породичне градње:

 најмања грађевинска парцела за изградњу 
породичних, слободностојећих објеката је  300m²,       

 најмања ширина уличног фронта грађевинске 
парцела за изградњу породичних, слободностојећих 
објеката је  10m.                                                               

У зони породичног становања средњих густина, утврђена 
је максимална величина грађевинске парцеле и то 
1500m² за изградњу планираног породичног стамбеног, 
стамбено-пословног и пословног објекта и пратећих 
садржаја.

На постојећим (затеченим)  парцелама у обухвату Плана 
као и на парцелама добијеним након спроведене 
регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије
су површине мање од најмањих површина утврђених у 
условима за образовање грађевинске парцеле може се 
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног 
стамбеног или стамбено-пословног објекта, с тим да је 
минимална површина парцеле на којој се може 
дозволити изградња 150 m².

Посебна правила, 
ограђивање 
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се 
Планом детаљне регулације, односно Урбанистичким 
пројектом  другачије не дефинише, и то зиданом  
оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и 



транспарентном оградом  до висине 1,40m;

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном 
оградом до висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, 
суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се 
ограђивати транспарентном или непрозирном оградом  
од мин. 0,50m до мax 2,20m;

Није обавезно ограђивање дела  суседних парцела, 
између  предње грађевинске и регулационе линије, уз 
сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза 
унутрашњости парцеле.

Ограде се постављају са свим конструктивним 
елементима на земљишту власника парцеле. Обавезно је 
приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-
грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не 
могу се отварати ван регулационе линије парцеле.

Изградња другог 
објекта на 
парцели

Није дозвољена изградња другог  стамбеног објекта на 
парцели стамбене намене.

Дозвољена је изградња помоћних објектата .

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на 
истој катастарској парцели на којој је саграђен главни 
стамбени објекат, а који се изводи на начин да не омета 
редовно коришћење суседних објеката. Заузетост 
парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% 
површине припадајуће парцеле. Помоћни објекти  су:

 гараже до 20m²,
 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 

15m²,
 простор у функцији главног објекта - 

остава, летња кухиња, санитарни чвор до  
10m².

Помоћни објекти могу се градити искључиво као 
приземни објекти. Нису дозвољени никакви отвори 
према суседној парцели. Ако фасада према суседу 
садржи отворе, минимална удаљеност од границе 
парцеле према суседу је 2,5m.  

Кровне равни формирати тако да слив воде генерално 
буде једноводни ка припадајућем  дворишту.

Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни 
објекат на парцели. У том случају бочне  грађевинске  
линије главног објекта су обавезујући оквир за 
постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат 
гради као слободностојећи, независан од главног 
објекта, њихова међусобна  минимална удаљеност  је 



2,5m.

Помоћни објекат се може градити на задњој граници  у 
целој ширини парцеле уколико не омета редовно 
коришћење суседних објеката. Могућа је изградња уз 
бочне границе парцеле уз поштовање услова међусобне 
удаљености од постојећих објеката на припадајућој и 
суседним парцелама, осим у правцу колског прилаза 
парцели или ајнфорта. У правцу колског прилаза могуће 
је поставити помоћни објекат само уз задњу границу 
парцеле. 

Економски објекат је једноставна зграда која се гради 
на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни
стамбени објекат, а који се изводи на начин да не омета 
редовно коришћење суседних објеката. Заузетост 
парцеле економским објектима не може бити већа од 
10% површине припадајуће парцеле. Економски објекти 
су:

 оставе за пољопривредну механизацију, машине и 
возила,

 објекти за смештај животиња ( до 4 условна грла),
 објекти за прераду пољопривредних производа 

(занатска прерада),
 складишта за пољопривредне производе.

Дозвољена је организација пољопривредне производње 
на нивоу окућнице са садржајима повртарства и 
воћарства.

 

Радионице и пословни простори се не сматрају 
помоћним објектима.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА С је део блока са претежном наменом спорт и 
рекреација и за њу важе следећа правила :

Локација: Укупна површина УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ С1 

Посебна намен  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Намена: Претежна  намена је  спорт и рекреација.

Тип блока: Индивидуални блок С1 – спортски и рекреативни објекти 
за игру деце са уређеним јавним зеленилом на 
припадајућим парцелама. 

Тип  објеката у Спортско-рекреативни партерни објекти на 



блоку: припадајућим парцелама. 

Урбанистички 
параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је 
до 2,5.
Грађевинска линија за планиране објекте према улици је 
на удаљености од минимално 2,5m у односу на 
регулациону линију. 
Постојећи објекти ( игралишта ) се уклапају у планска 
решења.

Спратност: Партерни објекти. 

Висина коте 
приземља:

Максимално  0,20m од коте тротоара.

Паркирање  
возила:

На јавним површиама  приступних саобраћајница, у 
улици.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити 
истовремено са изградњом објекта.

Висина кровног 
венца:

 -*-

Правила грађења
Растојање грађевинске линије планираног објекта према 
регулационој  линији парцеле износи минимално 2,5m . 

Архитектонско 
обликовање и 
материјализација:

Обрада – форма и начин обраде дефинисани су типом 
објекта. 
Начин обраде објеката ускладити са непосредним 
окружењем и карактеристикама спортских садржаја и 
типом урбаног мобилијара. 
 

Правила 
парцелације

Парцела остаје у затеченом стању.

Посебна правила, 
ограђивање 
парцеле

Грађевинска парцела мора се оградити у циљу заштите 
корисника простора.

Простор се ограшује зиданом  оградом до висине од 
0,50m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом  
до висине 1,40m.

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не 
могу се отварати ван регулационе линије парцеле.

Изградња другог 
објекта на 
парцели

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели.

Дозвољено је постављање урбаног мобилијара и мањег 
монтажног објекта максималне површине 10м2, 
надстрешнице и сенила до 15m².



Локација: Укупна површина УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ С2 

Посебна намен  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Намена: Претежна  намена је  одмор, спорт и рекреација.

Делатности у УЗ С2 су  усмерене на рекреацију која се 
изводи самостално, спонтана рекреација , шетња, забава,
игра, разонода, одмор у природи. Изградња објекат 
трајног карактера односи се само на услужни објекат. 
Постављање монтажнодемонтажних објеката је 
привременог карактера.

Тип блока: Индивидуални блок С2 – спортски и рекреативни објекти 
за одмор и рекреацију и објекат услужних делатности са 
јавним зеленилом на припадајућим парцелама. 

Тип  објеката у 
блоку:

Услужни објекат и спортско-рекреативни партерни 
објекти на припадајућој парцели. 

Урбанистички 
параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је 
до 2,0%.
Грађевинска линија за планиране објекте према улици је 
на удаљености од минимално 2,5m у односу на 
регулациону линију. 

Спратност: Услужни објекат : максимално П+1+Пк
Спортски објекти : партерни осим справа за вежбање 
(напр. Стена за пењање). 

Висина коте 
приземља:

Услужни објекат : максимално 1,20м и минимално 0,20m 
од коте тротоара.

Паркирање  
возила:

На сопственој парцели.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити 
истовремено са изградњом објекта.

Висина кровног 
венца:

 спратност објекта                           висина кровног венца
          П+0                                           max. висина =   4m       
          П+Пк                                         max. висина =   6m       
          П+1                                           max. висина =   7m       
          П+1+Пк                                    max. висина =   9m       

Правила грађења Услужни објекат је слободностојећи. Главну фасаду 
објекта оријентисати према улици.
Предња грађевинска линија је максимално удаљена од 
регулационе линије улице. Задња грађевинска линија је 
на линији заштитног коридора  канала ( минимално 5,0м 
од канала – услов Закон о водама ).
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и 
пословних виталних просторија они се пројектују на 
фасади супротно од улице.



Растојање грађевинске линије планираног објекта према 
задњој линији парцеле износи минимално 5m . 
Назидак таванске етаже - на новим породичним 
објектима  максимално дозвољена  висина назитка је 
0,6m.    

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до 
највише 1,6m. Висина назитка рачуна се од коте пода 
последње етаже на основној фасадној равни без испада 
до тачке прелома косине основне кровне равни. 

Архитектонско 
обликовање и 
материјализација:

Обрада – форма и начин обраде дефинисани су типом 
објекта. 
Начин обраде објеката ускладити са непосредним 
окружењем. 
 

Правила 
парцелације

Парцела остаје у затеченом стању.

Посебна правила, 
ограђивање 
парцеле

Грађевинска парцела може се оградити у циљу заштите 
корисника простора.

Простор се ограђује зиданом оградом до висине од 
0,50m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом  
до висине 1,40m.

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде  не 
могу се отварати ван регулационе линије парцеле.

Изградња другог 
објекта на 
парцели

Није дозвољена изградња другог  објекта на парцели 
осим услужног објекат и објеката за одмор и рекреацију.

Дозвољено је постављање урбаног мобилијара и мањег 
монтажног објекта максималне површине 10м2, 
надстрешнице и сенила до 15m².

1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ 
-УРБАНИСТИЧКА ЗОНА В  

1.3.1. Правила за изградњу мреже и објеката 

саобраћајне инфраструктуре

Основ за изградњу јавне саобраћајне инфраструктуре дефинисан је 
ситуационо-нивелационим решењем и карактеристичним попречним 
профилима. 



Планирaним решењем,  предвиђена је изградња насељске саобраћајнице 
ширине коловоза 5,0m. Уз обе ивице коловоза планиране су путне банкине 
ширине 1,0m са попречни нагибом од минимум 4%. Техничким решењем мора 
се на одговарајући начин решити одвођење атмосферских вода за све 
попречне профиле пута.

Пешaчки саобраћај може се планирати у зеленом појасу регулације пута, 
између ивице коловоза и регулационе линије. Ширина пешачких стаза је 1,5m.

Инвеститор је у обавези да се у свему прилагођава захтевима ЈП „Сирмијумпут''
Сремска Митровица који се односе на одржавање, реконструкцију и изградњу 
путева. Приликом постављања инсталација, тачније комуналних 
инфраструктурних објеката у путном појасу, неопходно је прибавити техничке 
услове од управљача јавних путева- ЈП „Сирмијумпут''

При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће 
омогућити инвалидним лицима  неометано  и  континуално  кретање  и  приступ
у  све  садржаје  обухваћене  предметним Планом у складу са важећeм  
Правилникu о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015).

1.3.2. Правила грађења мреже и објеката комуналне инфраструктуре

Водовод и канализација
Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према 
Закону о планирању и изградњи, а у складу са постојећом изведеном мрежом и 
расположивим простором.

Снабдевање комплекса технолошком водом је могуће из првог водоносног 
слоја (фреатска издан) уз сталну контролу исправности воде пре и у току 
експлоатације.

Општи услови прикључења на комуналну инфраструктуру (водовод и фек. 
канализацију).
На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању 
атмосферских и отпадних вода (''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр. 
9/2005, 9/2011, 13/2009 и 5/2014) потребно је израдити пројекат прикључка на 
водовод и фек. канализацију у ЈКП “Водоводу“, на основу којег се издају Услови
за раскопавање јавних површина у Градској управи за инфраструктуру и 
имовину Града Сремска Митровица и Решење о прикључењу објекта које се 
издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено комуналне послове Града 
Сремска Митровица. 
Прикључење на комуналну инфраструктуру (водоводну и канализациону 
мрежу) изводи се на основу наведене техничке документације, Решења о 
извођењу радова издатог у Градској управи  Сремска Митровица, односно 
власничког листа са уписаним објектом и обострано потписаног уговора о 
прикључењу објекта у ЈКП «Водовод» Сремска Митровица. За потребе 
прикључења на комуналну мрежу неопходно је унутар парцеле на макс. 1,0м 
од регулационе линије изградити шахт за водомер, чије ће унутрашње 
димензије бити дефинисане у пројекту прикључка на водоводну мрежу, а у 



зависности од карактеристика мерача протока. Локација шахта са мерачем 
протока мора бити на приступачном месту, поред улазне капије, унутар 
парцеле доступна контроли овлшћених радника ЈКП „Водовода“-а.
Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је
у искључивој надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње 
водоводне и канализационе инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП 
Водовод.
Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ 
предвидети њихово упуштање у атмосферску канализацију према условима 
Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица. 
Услове за изградњу атмосферске канализације не доставља ЈКП ''Водовод'' 
којем је само поверено одржавање затворене атмосферске канализације.
Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта 
водовода у Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,50-2,5м 
испод коте терена.

Евакуација  комуналног отпада
Основни услови за прикупљање и изношење комуналног отпада из стамбеног 
блока на површини јавне намене су : 
Уређење  простора за одлагање комуналног отпада прилагођених контејнерима
запремине 1,1m3 . Предвиђена су места у УЗ С1 и УЗС2 и то за сваку зону 1 
контејнер. Предвиђене локације за постављање контејнера морају бити  у нивоу
коловоза или са обореном банкином због покретљивости контејнера и лакшом 
манипулацијом приликом одношења отпада. 
Приступне саобраћајнице контејнерском месту треба да имају минималну 
ширину 3,6м, а висну пролаза 4,0м и носивост коловоза већу од максималне 
носивости специјалних возила смећара, чија је просечна брутотежина 18 тона.

Водопривредни објекти 

Правна и физичка лица која граде објекте на подручју Града Сремска 
Митровица дужна су да се придржавају следећег :

 забрањено је спречавање несметаног протицања воде, успоравање и 
дизање нивоа воде чиме би се могао пореметити постојећи режим воде 
на објектима и у земљишту,

 сва укрштања објеката код планирања и извођења (далековода, високо 
напонског вода, ПТТ вода и сл.) са мелиорационим каналима и 
потоцима предвидети што управније на осовину канала (потока),

 код укрштања објеката (далековода, високонапонског вода, ПТТ вода и 
сл.) са каналима ваздушним путем потребно је обезбедити слободну 
висину минимално од 7.0 м изнад терена у најнижој тачки вода, при 
чему стубови који носе водоводе треба да буду мин 7.0 м удаљени од 
ивице канала , мерено окомито на канал,

 од укрштања објеката (енергетских, ПТТ водова, водовод, канализација, 
гасоводи и други) са каналом подземним путем, обезбедити заштитну 
дубину од 1.50м испод пројектоване нивелете дна канала и спровести 
одговарајућу заштитy (заштитну цев , заштитни слој бетона ),

 вертикалне прелазе у попречном профилу канала пројектовати на 10.0м 
од горње ивице канала,



 прелаз објеката (гасовода и други) на обе стране канала, видно 
обележти каменим белегама и опоменицама, тако да се омогући 
несметан пролаз механизацији за одржавање канала,

 код укрштања објеката (гасовода и други) де се предвиђа прокопавањем
(а не утискивањем) предмером и предрачуним обухватити радове на 
враћању каналског профила (дна и обала) у првобитно стање,

 код укрштања објеката са каналима надземним путем где је могуће 
вршити качење о конструкцију мостова и пропуста или цевовод 
положити у банкину са полагањем у заштитну цев, видно обележену,

 у случају реконструкције или замене моста (пропуста), трошкове 
затварања, измештања и поновног качења о нову конструкцију сноси 
Инвеститор - корисник објекта (гасовода, електровода и др.),

 паралелно вођење објеката (гасовода, електроводова и других) 
предвидети на мин 10,0 м од горње ивице канала,

 изузетнно ови услови могу бити блажи у насељима, уз предузимање 
одговарајућих мера безбедности.

1.3.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетике

Електроенергетске  каблове полагати у зеленим површинама поред сервисне 
саобраћајнице, или изузетно у коридору атарског пута, за потребе радних 
комплекса.

Изградња планиране мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре 
реализоваће се према следећим правилима и условима:

 високонапонску мрежу градити подземно, у путном коридору сервисне 
саобраћајнице, према условима надлежних институција,

 око  далековода 20 KV заштитини коридор износи 20 m. У овом коридору
није дозвољена градња објеката високоградње, нити садња високог 
растиња (рачунато од осе далековода 10,0м са једне стране, исто толико 
и са друге стране),

 Трафостанице, ван насељеног места могу се градити на простору 
минималних димензија 5х6 м, на минималној удаљености 3 м од других 
објеката , уз обезбеђен приступни пут минималне ширине 3м.

 Проводнике електроенергетског вода постављати на гвоздене, односно 
бетонске, стубове, уколико буде потребе,

 Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при 
укрштању, треба  да  буде  од  5-40m  у  зависности  од  категорисаности 
пута,  односно  по условима надлежног предузећа за путеве,

 Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да 
буде око 7,5m, при укрштању са путевима, односно по условима 
надлежног предузећа за путеве.

Ако је електроенергетска мрежа подземна потребно је поштовати следећа 
правила:

 каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница, на 
минималном растојању од 1m од коловоза и на минималној дубини од 
0,8m, 

 електроенергетску мрежу полагати најмање на 0,5m од темеља објекта,



 при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну 
цев; угао укрштања 900,

 при паралелном вођењу електроенергетски и телекомуникационих 
каблова најмање растојање између њих мора бити 0,5m за напоне до 10 
KV, односно 1m за више напоне од 10 KV; угао укрштања је 900; 
укрштање се изводи на растојању 0,5m,

 паралелно вођење електроенергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризонталној равни на минималном 
растојању 0,5m, 

 електроенергетски кабл може да се укршта са гасоводном 
инфраструктуром на вертикалном растојању од 0,3m, а кад се воде 
паралено могу бити на минималном растојању од 0,5m.

Зоне заштите за електроенергетску инфраструктуру

Заштитна зона (коридор) око надземних далековода 20 KV и 35 KV, коридор 
износи 20 m.

У овом коридору није дозвољена градња објеката високоградње, нити садња 
високог растиња (рачунато од осе далековода са једне стране, исто толико и са 
друге стране),без   знања  и  одобрења   односно надлежне 
Електродистрибуције. Грађење објеката у овом коридору,  као и засађивање 
стабала мора бити у складу са техничким условима заштите подземних 
металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења SRPS N.CO. 105 
(Сл.лист СФРЈ бр. 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења  од 
утицаја електроенергетских постројења, Заштитом од опасности SRPS 
N.CO.101 („Сл. лист СФРЈ“  бр. 68/88), Законом о заштити од нејонизирајућих 
зрачења  („Сл. гласник РС“ бр. 36/09), као и условима надлежног предузећа.

Око 10 kV и 20 kV надземних водова обезбедити коридор од 5m од осе 
далековода са обе стране, у којем неће бити дозвољена градња, као ни 
засађивање високог растиња.

1.3.4. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе 
инфраструктуре

Телекомуникационе каблове полагати у зеленим површинама поред сервисне 
саобраћајнице .

Објекти мобилне телефоније могу се градити на парцелама чија величина 
омогућава правилан просторни распоред његових делова, уз обавезан 
обезбеђен приступ ради одржавања, преко јавног пута. Оптички каблови за 
повезивање са мрежом фиксне телефоније полажу се у коридору постојећих 
саобраћајница.
Телекомуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). Изградња 
телекомуникационе инфраструктуре и објеката реализоваће се  по следећим 
правилима:

  Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 m;



  У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са 
државним путем, морају бити постављени минимално 3,00m од  крајње  
тачке  попречног профила пута-ножице насипа трупа пута, или спољне 
ивице путног канала за одводњавање.

 Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној 
цеви;

 Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута, увећана за по 3m са сваке стране;

 Минимална  дубина  постављања  каблова  и  заштитних  цеви  (при  
укрштању  са државним путем) износи 1,35-1,5 m мерено од најниже 
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод 
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20 m;

 Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих 
инсталација на мин.10m;

 Ако постоје трасе, нове телекомуникационе каблове полагати у исте.
 При паралелном вођењу телекомуникационих и  електроенергетских 

каблова до 10 КV најмање растојање мора бити 0,50m и 1,0m за каблове 
напона преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 900;

 При  укрштању  телекомуникационог  кабла  са   цевоводом  гасовода, 
водовода, канализације, вертикално растојање мора бити најмање 
0,30m;

 При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са 
цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање 
мора бити најмање 0,50 m.

Антене и антенски стубови могу се изградити на грађевинском земљишу, уз 
обавезан приступ са јавног пута, ради одржавања.

Зоне заштите за инфраструктуру електронских комуникација

Међумесни оптички и бакарни каблови заузимају јавне површине поред путних
праваца државних I и II реда и општинских путева. Из тог разлога се обезбеђује
коридор ширине 1-2m поред сваке друмске саобраћајнице за 
телекомуникационе мреже, као и за системе за регулисање, праћење и 
управљање саобраћајем.

Телекомуникационе каблове полагати у зеленим површинама поред сервисне 
саобраћајнице .

Објекти мобилне телефоније могу се градити на парцелама чија величина 
омогућава правилан просторни распоред његових делова, уз обавезан 
обезбеђен приступ ради одржавања, преко јавног пута. Оптички каблови за 
повезивање са мрежом фиксне телефоније полажу се у коридору постојећих 
саобраћајница.
Телекомуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). Изградња 



телекомуникационе инфраструктуре и објеката реализоваће се  по следећим 
правилима:

  Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 m;
  У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са 

државним путем, морају бити постављени минимално 3,00m од  крајње  
тачке  попречног профила пута-ножице насипа трупа пута, или спољне 
ивице путног канала за одводњавање.

 Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној 
цеви;

 Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих 
тачака попречног профила пута, увећана за по 3m са сваке стране;

 Минимална  дубина  постављања  каблова  и  заштитних  цеви  (при  
укрштању  са државним путем) износи 1,35-1,5 m мерено од најниже 
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод 
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20 m;

 Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих 
инсталација на мин.10m;

 Ако постоје трасе, нове телекомуникационе каблове полагати у исте.
 При паралелном вођењу телекомуникационих и  електроенергетских 

каблова до 10 КV најмање растојање мора бити 0,50m и 1,0m за каблове 
напона преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 900;

 При  укрштању  телекомуникационог  кабла  са   цевоводом  гасовода, 
водовода, канализације, вертикално растојање мора бити најмање 
0,30m;

 При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са 
цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање 
мора бити најмање 0,50 m.

Антене и антенски стубови могу се изградити на грађевинском земљишу, уз 
обавезан приступ са јавног пута, ради одржавања.

Зоне заштите за инфраструктуру електронских комуникација

Међумесни оптички и бакарни каблови заузимају јавне површине поред путних
праваца државних I и II реда и општинских путева. Из тог разлога се обезбеђује
коридор ширине 1-2m поред сваке друмске саобраћајнице за 
телекомуникационе мреже, као и за системе за регулисање, праћење и 
управљање саобраћајем.

1.3.5. Правила за изградњу мреже и објеката  гасоводне инфраструктуре

Дистрибутивним  гасоводом сматра се цевовод од полиетиленских цеви за 
развод гаса притиска до 4 bar, који почиње иза МРС а завршава се главним 



запорним вентилом код потрошача. Трасира се ван регулационог појаса 
саобраћајница, у зеленом појасу или ако то није могуће  трасира се у 
тротоарима. У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се може 
постављати дуж трупа пута односно испод коловоза уз примену посебних 
заштитних мера ради спречавања механичких оштећења.
У радном појасу односно заштитном појасу дистрибутивног гасовода који 
износи 1,5 m лево и десно од осе гасовода,  није дозвољено засађивање дрвећа 
и другог растиња чији корени систем може да угрози ПЕ ДГМ.
Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе испод, изнад или 
поред дистрибутивне гасне мреже односно енергетсог објекта, не могу 
предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад 
и функционисање енергетског објекта без предходног одобрења енергетског 
субјекта односно Ј.П. Срем-Гас-а.

Остали услови за полагање дистрибутивног гасовода су:

- дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6m  до 1m. У 
изузетним случајевима дубина може бити и 0,5 m уз додатне техничке 
мере заштите,

- при укрштању са саобраћајницама (локалним, регионалним и 
магистралним путевима)   гасовод се полаже у заштитну цев са 
минималном  дубином укопавања од 1m рачунајући од горње ивице 
заштитне цеви,

- при укрштању  са железничким пругама, гасовод се полаже у заштитну 
цев са минималном  дубином укопавања од 1,5 m рачунајући од горње 
ивице заштитне цеви,

- при паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са другим подземним 
инсталацијама минимално светло растојање износи 40cm, а при 
укрштању минимално светло растојање износи 20 cm,

- при вођењу гасовода поред темеља минимално растојање износи 1 m.

Услови за  изградњу кућних  гасних прикључака и  прикључење   објеката

Кућним  гасним  прикључком сматра  се део дистрибутивног гасовода притиска 
< 4 bar, који спаја дистрибутивни гасовод са унутрашњом гасном инсталацијом 
и који се завршава главним запорним цевним затварачем. 
Кућни гасни прикључак  води се  од уличног вода до објекта,  најкраћим путем 
на дубини укопавања од 0,6m÷1m,  тако да траса прикључка остане трајно 
приступачна.
Растојање од других подземних водова је минимално 0,3m при паралелном 
вођењу и 0,2m при укрштању.
Сваки кућни гасни прикључак се геодетски снима и уноси у катастар подземних
инсталација.
Услови за прикључење објекта су : 
- објекат мора да  има одобрење за изградњу односно  употребну дозволу,
- за типски прикључак на ПЕ ДГМ  власник објекта односно носилац права

коришћења поднеси захтев Ј.П. Срем-Гас-у  за  издавање одобрења за 
прикључење у којем су садржани сви технички и други  услови  за 
прикључење објекта на дистрибутивну мрежу,



- за индивидуални прикључак, власник објекта односно носилац права 
коришћења поднеси захтев Ј.П. Срем-Гас-у  за  издавање техничких и 
других услова за прикључење објекта на ПЕ ДГМ. 

Услови за мерно регулационе станице (МРС)  на ПЕ ДГМ

Под МРС или РС на ПЕ ДГМ, подразумева се објекат у коме се врши мерење, 
регулација и снижење притиска у гасоводу са 4bar на жељену вредност која 
омогућава његово коришћење у унутрашњим гасним инсталацијама (УГИ) 
стамбених, пословних и комуналних објеката за притиске  до 100 mbar или до 
1bar. 
 Локација  кућних мерно регулационих  сетова (КМРС) за типске прикључке за 
излазни притисак гаса од 25 mbar је  слободно стојећа на конзоли  или  
спољњем зиду објекта  на минималној висини од 0,5 m, од тла са минималним 
одстојањем од отвора на фасади по хоризонтали 0,2m а по вертикали 1m. 
Минимално хоризонтално растојање од електро ормана и других елктро 
инсталација не сме бити мање од 1 m по хоризонтали и вертикали. Ако се 
регулациона линија поклапа са грађевинском линијом   КМРС  се  могу  
поставити и у нишу уличне фасаде ако је дебљина зида такава да остане  
минимална дебљина зида од 5cm, и ако је зид  непропусан и  отпоран на 
пожар. 
Регулационе станице (РС)  и мерно регулационе станице (МРС) за излазне 
притиске од 100 mbar до 1bar се постављају у посебном грађевинском објекту 
зиданог или монтажног типа на јавној површини, грађевинској парцели, или у 
слободном простору и морају бити ограђене оградом минималне висине од 1,8 
m. Између зидова станице и ограде мора постојати заштитна зона најмање 
ширине од 1 m. МРС или РС морају имати громобранску заштиту и уземљене 
све металне делове.
Удаљености МРС од других објеката су:
- од ивице коловоза  саобраћајница 3m,
- од паркин простора и приступних саобраћајница  3m 
- од трафо станица 30m,
- од надземних нисконапонских електро и ТТ стубова - висина стуба + 1m,
- постављање  МРС и РС није дозвољено испод нисконапонске и ТТ 

надземне мреже.

У посебним случајевима МРС или РС могу се поставити  на спољњем зиду 
објекта под условом да на минималним растојањем од 3 m изнад МРС не 
постоје  отвори у зиду. Такве станице  се  морају  механички заштитити  
оградом минималне висине 1,8 m, а између зидова станице и ограде мора 
постојати заштитна зона најмање ширине од 1 m. Такође морају имати 
громобранску заштиту и уземљене све металне делове.
 
Зоне заштите за гасоводну инфраструктуру

За магистарлни гасоводи, у појасу ширине од 5m на обе стране, рачунајући од 
осе цевовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 
1m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m.

У појасу ширине од 30m лево и десно од осе гасовода, након изградње 
гасовода, забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак 



људи, без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без 
обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан.

1.3.6. Правила за озелењавање јавних површина

Планирано јавно зеленило формираће се у постојећим и планираним уличним 
коридорима. Просторне могућности, планиране трасе инфраструктурних 
мрежа и објеката и постојећи мелиоративни канал опредељују правила 
озелењавања. Смањење штетних ефеката по животну средину може се постићи 
спровођењем планског озелењавања на простору предвиђеном за зеленило у 
јавној намени.

У улици Карађорђевој, на њеној источној страни према атару, односно 
пољопривредном земљишту планира се формирање једноредог дрвореда који 
ће имати ветрозаштитну улогу.

Дрвореди

Код подизања нових 
дрвореда  приoритeт дaти једноредним дрвoрeдимa сa трaвним бaштицaмa; нaj
мaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 м; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa.

Дрвореди треба да су једнообразни, а разликоваће се у свакој улици по боји, 
величини и облику крошње и тако ће чинити препознатљиве амбијенте.

У узаним уличним профилима са пуно инсталација, користити средње високе 
лишћаре ,калемљене на 2,20м, кугласте крошње ( Robinia pseidoacacia 
"Umbraculifera,Catalpa bignonioides "Nana",Fraxinus ornus "Meczek" i sl.).

 У деловима где није могуће планирати дрворед,односно у  недостатку уличног 
зеленила ову функцију преузимају уређене предбаште са дрвећем уз ограду. 
Ограде треба да су обрасле цветним шибљем или пузавицама. Поставку стабала
уклопити са колским прилазима објектима. 

Зеленило уз спорт и рекреацију

Зленило уз спорт и рекреацију је специфична категорија зеленила,а 
специфичност се огледа у томе да су то веома посећене површине које су 
организоване као парк са више различитих садржаја.

Формирањем зеленила на овом простору постићи ће се смањење 
аерозагађења, буке, прашине и створиће се повољан микроклимат.

Садни материјал који се користи мора бити пажљиво одабран, без врста са 
отровним плодовима или плодова који су на други начин штетни ( нпр-трновите
врсте или биљке чији је цвет алергогеног карактера).

У погледу вртно-архитектонске обраде простора форсирати природни, 
пејзажни стил са садњом биљака у групама.

 Поред декоративне високе и ниске вегетације, на овим просторима треба 
укомпоновати стазе, одморишта и неопходни урбани мобилијар.



 Наведене површине зеленила међусобно се повезују уличним дрворедима у 
јединствену мрежу у насељу и изван насељеног места.

Каналско земљиште

Каналско земљиште се зацевљује.На тој површини се планира поплоћана стаза 
пешачко-бициклистичка која ће повезивати  Сремску и Карађорђеву улицу.  На 
овом простору је могуће постављање клупа и другог мобилијара дуж стазе као 
и осветљење.          

1.4. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Правила парцелације за грађевинске парцеле у обухвату плана условљена су 
пре свега постојећим стањем.

Предлогом препарцелације планирано је да се :

 ПРВА ФАЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3703/43 је парцелација 
парцеле бр. 3703/43 и формирају две парцеле у јавној намени А и В 
које су Планом предвиђене за улицне коридоре. Од преосталог 
простора формираће се још минимално 8 парцела различитих облика и 
површина (нове парцеле бр. 1,2,3,4,20, 24,25 и 32). Циљ препарцелације
је формирање уличних коридора и припрема приступне саобраћајнице 
унутрашњости блока.

 ДРУГА ФАЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3703/140 је 
препарцелација и парцелација парцела 3703/140 и 3702/143 и 
формира се парцела С у јавној намени за формирање уличног коридора
и припрема приступне саобраћајнице унутрашњости блока. За овај 
поступак неопходно је прибављање земљишта у јавну намену од 
садашњег корисника парцеле бр. 3702/143. Преостали простор парцеле 
бр. 3703/140 препарцелисаће се на 33 нове правилне грађевинске 
парцеле. Површине и обик парцела усклађене су у најекономичнију 
расподеу поврина а све у цилју озакоњења постојећих објеката 
изграених без одобрења и продају грађевинског земишта за потребе 
нове градње.

 ТРЕЋА ФАЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ПАРЦЕЛА  број 3703/32 и 3703/158 и 
3703/31 како би се формирала јединствена парцеле за озакоњење 
објеката без одобрења за изградњу власника парцеле бр. 3703/31.

 ЧЕТВРТА ФАЗА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА ПАРЦЕЛА БРОЈ 2667/1 И 
3703/42 тако што ће се формирати парцела D као би се одвојио улични 
коридор и простор за формирање урбанистичке зоне С1 а све у јавној 
намени. 

Све остале парцеле у обухвату плана остају у непромењеном стању. Остале 
потребе парцелације и препарцелације вршиће се по појединачним захтевима 
у складу са предлогом препарцелације из овог Плана.



2.            ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
         УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ 

За УЗ С2 планирани сдаржаји спорта и рекреације, одмора и других 
компатибилних садржаја основној намени – породично становање и 
изградња услужног објекта на новоформираној парцели потребна је израда 
урбанистичког пројекта архитектонске разраде локације. Компатибилна 
намена планираног услужног објекта у тренутку израде плана није позната 
и План нема довољно елемената за директну разраду у тој урбанистичкој 
зони,  те се овим Планом одређује даља разрада.

У осталим урбанистичким зонама План се директно спроводи.



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
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На основу члана 35 став 7  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- 

одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града 

Сремска Митровица на седници одржаној 05.07.2017.године донела је   

О Д Л У К У  

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ „ЛЕЖИМИР – КУШТИЉ“ К.О.  ЛЕЖИМИР 

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације  дела викенд зоне „Лежимир – Куштиљ“ к.о. 

Лежимир ( у даљем тексту: План детаљне регулације).  

Члан 2.   

План детаљне регулације саставни је део Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког дела.  

  

  ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  

    

УВОД  

  ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

ОПШТИ ДЕО  

1. Правни и плански основ  

2. Опис границе планског подручја  

3. Извод из планског документа вишег реда  

4. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења  

4.1. Природне карактеристике простора  

4.1.1. Геоморфолошке и геолошке карактеристике  

4.1.1.1.Микрорељеф  

4.1.1.2.Геологија и геоморфологија  

4.1.1.3.Сеизмика  

4.1.1. 4.Педологија  

4.1.2. Метереолошке карактеристике  

4.1.2. 1.Клима  

4.1.2.2.Температура ваздуха  

4.1.2.3.Влажност ваздуха  

4.1.2.4.Облачност  

4.1.2.5.Осунчање  

4.1.2.6.Падавине  

4.1.2. 7.Ветар  

4.1.3. Хидрологија и хидрогеологија  

4.2. Природне и створене вредности у подручју плана  

4.2.1. Постојећа намена површина  

4.2.2. Постојеће стање инфраструктуре  

4.2.3. Евидентирана и заштићена природна добра  
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ПЛАНСКИ ДЕО  

1. Правила уређења  

1.1.Подела на карактеристичне зоне и целине  

1.2.Детаљна намена површина  

1.2.1. Биланс намене површина  

1.3.Регулација, нивелација и одређивање јавних површина  

1.3.1. План регулација  

1.3.2. План нивелације  

1.3.3. Одређивање површина у јавној намени са билансом  

1.3.4. Попис парцела у јавној намени  

1.4.Правила парцелације и препарцелације  

1.5.Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре  

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура  

1.5.2. Водна инфраструктура  

1.5.3. Енергетска инфраструктура  

1.5.3.1.Електроенергетски системи  

1.5.3. 2.Обновљиви извори енергије  

1.5.4. Телекомуникациона инфраструктура  

1.6.Услови и мере заштите простора у обухвату плана  

1.6.1. Услови и мере заштите животне средине  

1.6.2. Услови и мере заштите природних добара  

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

дејстава  

1.6.4. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим лицима  

1.7.Мере енергетске ефикасности  

2. Правила грађења  

2.1.Општа правила грађења  

2.2.Посебна правила грађења по урбанистичким зонама  

2.2.1. Туристичка зона  

2.2.2. Викенд зона  

2.2.3. Зона интерне саобраћајнице  

2.2.4. Зона изворишта воде са заштитним појасом  

2.2.5. Зона потока Куштиљ са заштитним појасом  

2.2.6. Зона заштитног зеленила према локалитезу „Кречанске јаме“  

2.2.7. Зона пословног објекта уз пут Лежимир – Корушка   

„Државни пут IIA реда бр.123“  

2.3.Правила грађења на површинама у јавној намени  

2.3.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре  

2.3.2. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетике  

2.3.3. Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре  

2.4.Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације и урбанистичког пројекта  

ГРАФИЧКИ ДЕО  

 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА      1:  5 000  

01. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  намена површина    1:  2 500  

 02а ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  својинска структура      1:  2 500  

02. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ    

       планирана намена површина и  

        планиране површине у јавној намени       1:  2 500  
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03. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ        подела на просторне зоне   1:  2 500  

04. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ  

       план мреже и објеката инфраструктуре и   

        регулационо нивелациони план        1:  2 500  

05. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ  

       план грађевинских парцела са смерницама за спровођење            1:  2 500  

  

 

Члан 3. 

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

примерка у дигиталном облику.  

Све примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику подписује  обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и председник Скупштине Града.  

Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, 

одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.  

Члан 4. 

Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику 

и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви  Скупштине Града.  

Два примерка донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и 

два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу управе надлежном за спровођење 

плана.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику  чува се у 

Покрајинском секретаријату  надлежном за послове урбанизм.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се 

Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.  

Члан 5. 

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката  Града Сремска Митровица.  

Члан 6. 

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

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 350-164/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ 

''ЛЕЖИМИР-КУШТИЉ'' К.О. ЛЕЖИМИР 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

  

У В О Д 

У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- 

испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011. и 121/2013, 43/2013 – одлука УС и 50/2013. – 

одлука УС и 54/2013. 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) члан 48, по 

објављивању Одлуке о изради планског документа (бр.350-153/2010-I), обрађивач 

плана, ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица израдило јe НАЦРТ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ ''ЛЕЖИМИР-КУШТИЉ'' 

К.О. ЛЕЖИМИР ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ( у даљем текту : викенд зоне ), а у 

свему у складу са чланом 25. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

просторних и урбанистичких планова (''Сл.гласник РС'', бр.64/2015.). План детаљне 

регулације се, сходно чл.27 Закона, доноси за изградњу објеката или насељених места у 

грађевинском подручју изван насељеног места.  

План викенд зоне израђује се пре свега на основу исказаних потреба Града Сремска 

Митровица и обавезе проистекле из спровођења одредаба ППТГ Сремска Митровица 

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

У складу са принципима континуалног планирања, ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВИКЕНД ЗОНЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ЛЕЖИМИР из 1984. године 

коришћен је као документациона основа. ДУП-ом је дефинисана граница викенд зоне 

Лежимир, на којој је било изграђено око 260 викенд објеката и хотел, а планирано је 

још толико викенд објеката за изградњу и потпуно опремање викенд зоне потребном 

инфраструктуром. 

Основни предуслов за развој туризма је поред уређења спортских терена и изградње 

инфраструктуре и повећање смештајних и угоститељских капацитета. Простор 

обухвата плана се налази на простору који  је веома богата теренима за лов, 

планинарење, екстремне спортове као што су параглајдинг, shoоting relly, mounthy bike 

и друго.  

Реализацијом овог пројекта би се решио проблем терена за екстремне спортове, 

инфраструктуре, смештајних капацитета, пласман производа воћарства, виноградарства 

и пчеларства, прехрамбених производа из сфере сточарства и наравно директно и 

индиректно упошљавање локалног становништва. 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Разлог за израду овог плана је уређење дела викенд зоне у атару насеља Лежимир 

у површини од око 80ha. 



Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за усклађивање 

постојећег стања изграђених објеката и инфраструктуре и изградњу нових објека и нове 

инфраструктуре. Планом ће се створити услови и определити правила за изградњу 

нових објеката у функцији туризма, спорта и рекреације и омогућити легализација 

постојећих објеката у обухвату плана. 

Циљ доношења Плана је стварање услова за решавање проблема девастације простора  

непосредно уз Национални парк ''Фрушка гора'', односно стварање планског основа за 

регулисање имовинско правних односа за формирање -разграничење простора 

дефинисано за јавне намене и стварања правног основа за прибављање земљишта за те 

потребе. 

 

Истовремено, створиће се услови за : 

 уређење постојећег дела викенд зоне, 

 легализацију бесправно подигнутих викенд објеката, 

 изградњу нових викенд објеката, 

 изградњу туристичких и спортских објеката, 

 изградњу нове неопходне инфраструктуре, и 

 непосредне заштите природних и културних добара (''Кречанска јама'', шуме и 

шумско земљиште Националног парка ''Фрушка гора'' у рубном подручју). 

 

ПОЈМОВИ : 

 место за одмор (ризорт) јесте део туристичког простора, туристичког места или 

насељеног места које представља интегрисану и функционалну целину објеката и 

других садржаја за смештај и боравак туриста без сталних становника, са изграђеним 

објектима туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре; 

 туристичка дестинација јесте одредиште туристичког путовања које својом 

опремљеношћу омогућава прихват и боравак туриста; 

 туристичка инфраструктура јесу објекти за информисање, предах, снабдевање, 

рекреацију, едукацију и забаву туриста, и то: скијалишта, купалишта и плаже, тематски 

и забавни паркови, туристички информативни центри, центри за прихват туриста и 

посетилаца, одморишта поред путева, објекти наутичког туризма, терени за голф, тенис 

терени, отворени и затворени објекти спортске рекреације, мале вештачке акумулације 

са купалиштем, базени за купање, велнес објекти, забавно рекреативне стазе и путеви 

(трим стазе, стазе здравља, видиковци, панорамски путеви, бициклистичке стазе, 

пешачке стазе, стазе за моторне санке и слично), уређене обале река и језера, објекти за 

посматрање природних реткости, објекти за предах и краће задржавање туриста, објекти 

за авантуристичке активности и друго; 

 туристички простор јесте јединствена и недељива географска и функционална целина 

природних и створених ресурса и вредности од значаја за туризам; 

 туристичко место јесте организациона и функционална целина са формираном 

туристичком понудом, природним вредностима, културним добрима и другим 

знаменитостима значајним за туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком 

инфраструктуром, као и објектима и другим садржајима за смештај и боравак туриста;

  



 угоститељска делатност јесте пружање услуга смештаја, припремање и услуживање 

хране, пића и напитака, као и припремање и достављање хране корисницима за 

потрошњу на другом месту; 

 угоститељски објекат јесте функционално повезан, посебно уређен и опремљен 

простор који испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове 

за пружање угоститељских услуга, односно за обављање угоститељске делатности; 

 сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају 

услуге смештаја, исхране и пића који се налази у руралном (сеоском) окружењу са 

елементима локалног обележја и наслеђа; 

 

        

I  ОПШТИ ДЕО         

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ       

     Правни основ за израду плана изворишта је пре свега : 

 Законон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- испр, 

64/2010. – одлука УС и 24/2011. и 121/2013, 43/2013– одлука УС и 50/2013. – 

одлука УС и 54/2013. 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде простонрних и 

урбанистичких планова (''Сл.гласник РС'', бр.64/2015.),  

 Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) којим се 

уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује 

остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и 

уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији. 

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:  

1) одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, 

разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих 

живих бића;  

2) спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне 

средине. 

Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине 

остварују се у складу са овим законом и посебним законом.  

 Одлуке о изради планског документа (бр.350-153/2010-I), 

 Решење да се за ПДР дела викенд зоне ''ЛЕЖИМИР-КУШТИЉ''К.О. Лежимир 

Град Сремска Митровица не израђује стретешка процена утицаја плана на 

животну средину ( бр. 501-91/2010-VI од 23.07.2010. 

 Закон о туризму ( ''Сл.гласник РС''бр. 36/2009, 88/2010. 99/2011-др. Закон, 

93/2012 и 84/2015.) - Овим законом уређују се: услови и начин планирања и 

развоја туризма. Уређење односа у области туризма заснива се, између осталих 



на  начелу одрживог развоја туризма као усклађеног система техничко-

технолошких, економских и друштвених активности, који се заснива на 

економском развоју, очувању природних и културних добара, очувању и развоју 

локалне заједнице и планирања и остваривања политике развоја туризма у складу 

са Стратегијом развоја туризма. У просторним и урбанистичким плановима који 

се односе на подручја која су проглашена за туристички простор утврдиће се 

услови за изградњу објеката туристичке инфраструктуре, а у месту за одмор у 

оквиру туристичког простора и услови за изградњу објеката туристичке 

супраструктуре. Услове из чл.13. става 2. овог члана одређује министарство на 

захтев органа надлежног за припрему и доношење просторног односно 

урбанистичког плана. 

         

     Плански основ за израду плана је Просторни план Територије Града Сремска 

Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр.8/2015.). 

     Просторни план је у складу са Законом преузео све одредбе ППППН 

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА. 

 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

      

Граница планског подручја обухвата простор од око 80,0 ha. 

      

Граница грађевинског подручја викенд зоне Лежимир – Куштиљ полази из југозападне 

тачке парцеле бр. 1132, на државном путу друго реда бр. 116 Лежимир – Корушка, а 

затим парти државни пут – парц- бр.5295 све до границе Националног парка Грушка 

гора, односно северозападне тачке парцеле бр. 560, односно до тачке 2.Из тачке 2. 

граница прати границу НП, односно јужном страном парцеле бр. 443, 444, парти 

западну страну парцеле – пут ( до извора Куштиљ ) бр. 445 и наставља границом 

парцеле бр. 457 до тачке 3.Из тачке 3. граница под правим углом сече пут 5308 и 

обилази парцелу бр. 461 до некатегорисаног пута 460. Граница прати северну страну 

пута до тачке 4.Тачка 4 се налази у јужној тачци пареле бр. 1078. Из ње граница под 

правим углом сече некатегорисани пут 5309, његовом западном страном иде на север, 

сече парцелу бр. 1079 под правим углом и долази у југозападну тачку парцеле бр. 1089. 

Граница прати источне стране парцела бр. 1089 и 1088 њеном северно страном долази 

до парцеле бр.956 и њеном северном страном и северном страном парцеле бр. 957 

долази до потока и тачке 5.Из тачке 5 граница сече поток те наставља десном обалом 

потока да меандрира до тачке 6.Из тачке 6 у јужној тачци парцеле бр. 1133 граница 

напушта обалу потока и границом парцеле бр. 1133 и 1132 долази у тачку 1 затварајући 

границу грађевинског подручја викенд зоне Лежимир – Куштиљ. 

 

Због обимности садржаја попис катастарских парцела дат је у документационој основи. 

 

 

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

  

Плански основ за израду Плана је Просторни план Територије Града Сремска 

Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр.8/2015.). 

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

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



разрадом израђују за све викенд зоне дефинисане планираном наменом простора, 

односно за зоне у којима се групишу комплекси компатибилних намена на 

пољопривредном земљишту. Просторним планом дате су стратешке смернце развоја 

територије Града Сремска Митровица са основним начелом одрживог развоја.  

Уређење и изградња на грађевинском земљишту вршиће се на основу одговарајуће 

урбанистичке документације, планова генералне и детаљне регулације (постојећих и 

израда нових планова). 

Изван грађевинских подручја насеља могу се градити објекти намењени примарној 

пољопривредној производњи и преради примарних пољопривредних производа, 

објекти локационо везани за сировинску основу, као и други привредни капацитети, 

објекти намењени туризму, угоститељству и рекреацији, викенд објекти у зонама 

планираним за њихову изградњу и мреже и објекти инфраструктуре. Могу се градити 

објекти или комплекси у функцији туризма (излетнички, ловни, здравствено-

рехабилитациони), спорта и рекреације (спортови на води, стрелишта, јахалишта, 

хиподроми, голф терени и др.) и образовања и културе (школе у природи, паркови 

скулптуре, уметничке колоније, летње позорнице, амфитеатри и сл.) на планираним 

локацијама. 

     Викенд зоне ће се уређивати и градити на основу одговарајуће урбанистичке 

документације. Препоручује се да се кроз израду одговарајуће урбанистичке 

документације за викенд зоне, изнађу решења за уклапање свих изграђених 

објеката у целину зоне. 

     Простори туристичких садржаја, спорта и рекреације, образовања и културе 
градиће се на основу одговарајућег урбанистичког плана уз добијене сагласности 

надлежних органа и служби за заштиту природе, споменика, водопривреде, енергетике 

и др. 

     За мање капацитете, као и појединачне објекте на парцелама које имају директан 

приступ на јавни пут, може се издати и локацијска дозвола. 

     У складу са овим Планом, могу се градити објекти или комплекси у функцији 

туризма (излетнички, ловни, здравствено-рехабилитациони и др.), спорта и рекреације 

(спортови на води, стрелишта, јахалишта, хиподроми, голф терени и др.) и образовања 

и културе (школе у природи, паркови скулптуре, уметничке колоније, летње позорнице, 

амфитеатри и сл.), на планираним локацијама, као и радним зонама у атару (нарочито у 

заштитној зони СРП ''ЗАСАВИЦА''). За ове комплексе потребна је израда одговарајућег 

урбанистичког плана уз добијене сагласности надлежних органа и служби за заштиту 

природе, споменика, водопривреде, енергетике и др.. За мање капацитете, као и 

појединачне објекте на парцелама које имају директан приступ на јавни пут, обавезна је 

израда урбанистичког пројекта.  

 је у складу са планом. Развојем оваквог концепта, у складу са заштитом животне 

средине потиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја. 

      Просторним планом дате су и мере заштите просторних целина од значаја за 

очување биолошке разноврсности. Простор обухвата овог плана, се налази у режиму 

заштите Националног парка Фрушка гора, у режиму заштите III степена дозвољене 

контролисане активности и ограничена коришћење са традиционалним привредним 

делатности (воћарство, виноградарство, производња здраве хране) и изградња 

туристичких објеката у складу са функцијама Националног парка. 

       Смерницама за спровођење ПП планирана је обавезна израда плана детаљне 

регулације ван грађевинског подручја насеља за викенд зоне (како за планиране, 

тако и за постојеће где се мења регулација) као и нове туристичке локалитете. 

 



 

 

 

 

 

4.ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

 

   Простор обухвата плана налази се на крајњем северу територије Града Сремска 

Митровица, односно у северозападном  делу атара насеља Лежимир. Државним путем IIа 

реда број 123 који тангира простор обухвата плана са западне стране простор обухвта 

Плана  је повезан са Сремском Митровицом на југу и преко гребена Фрушке горе са 

Новим Садом на северу. Овај пут повезује реку Саву и реку Дунав. Најближе насеље 

простору обухвата Плана је насеље Лежимир на југу, око 1,5kм. Простор обухвата плана је 

источни део постојеће викенд зоне ''Лежимир''. 

   На простору обухвата плана, укупне површине око 80ха, и ако је дефинисано као 

викенд зона, земљиште се у највећој мери користи као неизграђено земљиште. 

Земљиште се користи за пољопривредне површине, воћњаке, шумарке. Тек мали део је 

приведен намени – викенд зона и туристичко-рекретаивни комплекси, око 5ха. 

Реализација претходног плана (ДУП) је минорно реализована. 

    На простору обухвата плана изграђен је хотел са припадајућом инфраструктуром и 

спортским теренима као објекат јавне намене. До постојећег хотела изграђена је 

приступна саобраћајица која овај простор повезује са постојећим путем Лежимир – 

Корушка (Сремска Митровица – Нови Сад).  

    Укупан простор испресецан је ленијама које омогућавају повезаност постојећих 

објеката са постојећим путем. 

    У простору обухвата налази се и резервоари за воду за снабдевање насеља Лежимир 

и резерворар за викенд насеље. 

   Једина изграђена саобраћајница је приступна саобраћајница ка хотелу са паркингом, 

који је у крајње девастираном стању – готово не постоји коловозни застор.  

Осталу мрежу саобраћајних комуникација унутар простора обухвата чине 

некатегорисани путеви. Од значајнијих ленија – атарских путева су леније 5308 која се 

протеже од пута Лежимир-Корушка  готово паралелно са границом НП а онда се 

спушта уз потес Кречанске јаме. На ту ленију се наслања пут 460 који обилази са 

северне стране  напуштени површински коп кречњака Кречанске јаме који је део НП и 

заштићено природно добро ( ван обухвата плана ).  

Некатегорисним путем бр. 460 се долази до некатегорисног пута бр. 5309. Овај пут 

пресеца простор обухвата плана на источни и западни део и у свом северном делу се 

укључује на некатегорисни пут бр. 5308. Ова два некатегорисна пута су значајан  

потенцијал за саобраћајну комуникацију унутар простора обухвата плана.  

Некатегорисани пут бр.1038 се улива на некатегорисни пут бр. 5309 и омогућава својим 

правцем пружања улазак унутар простора западног дела викенд зоне. 

На парцели бр. 557 уз пут Лежимир-Корушка и приступни пут хотелу, налазе се објекти 

за водоснабдевање насеља, викенд зоне и хотела. 

 



Постојећа мрежа инфраструктуре је у потпуности девастирана. Преостали су стубови 

надземне НН мреже, јавне расвете, мрежа водовода и то само у делу око постојећег 

хотела. Остали делови простора нису опремљени инфраструктуром. 

За потребе снабдевања овог простора питком и техничком водом нема довољних 

капацитета у постојећим  објектима ( резервоар од 60м
3
 који се пуни са извора Куштиљ 

издашности 1,5л/секунди). 

У простору обухвата плана постоји прикључни далековод ДВ 20кВ, трафостаница и 

нисконапонски кабл до постојећег хотела.  Сви постојећи објекти су ван функције и 

девастирани. 

 

4.1.  Природне карактеристике простора 

 

Основна карактеристика простора у обухвату плана је рељеф, који својим 

карактеристикама – експонираношћу терена ка југу, даје атрактивност простору. 

Отворени видик ка југу са атрактивним погледом преко побрђа ка сремској равници и 

повољна осунчаност терена је највећи потенцијал простора. 

Надмосрка висина у летњем периоду даје карактер благог лета са сталним струјањем 

ваздуха. У зимском периоду климатски елементи се,  и ако благо, разликују од 

простора равнице (града са највећим кориснигом посматранаог простора). Простор у 

обухвату плана је историјски гледано, основно излетиште грађана Сремске Митровице. 

Обухват плана је на северу ограничен границом Националног парка ''Фрушка гора'', 

односно налази се у трећем степену режима заштите НП. У овој рубној зони су (ван 

обухвата плана ) постојеће шуме националног парка.  Границе обухвата плана су са 

северне, источне и јужне стране уствари и границе националног парка.  

Са истока и југа простор обухвата је окружен пољопривредним земљиштем и локалитетом 

''Кречанске јаме'' који је под заштитом као природно добро ( ван обухвата плана). 

Простор обухвата плана пресеца поток Куштиљ. Увидом у регистар заштићених 

природних добара, утврђено је да се долина потока Куштиљ налази у саставу 

предложене националне еколошке мреже. 

 

4.1.1. Геоморфолошке и геолошке карактеристике 

Рељеф простор обухвата плана је благо заталасан што му даје типичан брдски карактер. 

Простор у обухвату плана је динамичан са нагибима од севера и од југа ка централном 

делу обухвата и потоку Куштиљ. 

У северном делу обухвата плана надморска висина је 279м ( око постојећег хотела), а у  

долини потока је око 236м. 

У геолошком смислу на простору обухвата плана се налази делувијум – лесоидне суглине 

и супескови. Делувијално-пролувијални седименти настали су деловањем повремених 

речних токова (бујице), који су наносили материјал са Фрушке горе у виду плавинских 

лепеза. Одликује их хетерогеност материјала, који чине шљунак, песак, супескови и 

суглине. 

Ове формације указују на богатство у водоносним слојевима на већим дубинама. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

4.1.1.1.Микрорељеф 

 

Простор у обухвату Плана у  морфолошком смислу представља 80,0hа  побрђа јужне 

стране Фрушке горе  (пад терена генерално иде од севера према југу), на 1,5км северно 

од насеља Лежимир, уз сам пут Лежимир – Корушка, са жбунастим растињем и травом, 

понеком обрађеном површином баштенског типа и неколико воћњака и кућа за одмор. 

Предметни простор је дужине 1500м од запада према истоку.   Ширина појаса у правцу 

север – југ је око 540м.  Обухват плана представља ''прострни џеп''  који је са три стране 

обухваћен  границом Националнг парка  (север – исток – југ), а густи шумски засад 

почиње од саме границе плана широко на север.  Микрорељефом овог простора 

доминира дубодолина потока Куштиљ који у дужини од око 1500м правцем исток – 

запад – југозапад  дели простор на северни и јужни део. Висински, поток је најнижа 

тачка овог простора и налази се на висини од око 300мНВ на крајњем исток и терен 

пада до 220мНВ на крајњем западу - југозападу у границама плана. 

 

Траса основне комуникације - некатегорисаног пута, правца запад – исток, укупне 

дужине  од око 1400м је релативно равна на коти од око 260мНВ и лоцирана је по 



средини обухвата плана. Спој овог пута са путем Лежимир – Корушка налази се на 

крајњем западу обухвата плана на 240мНВ и од виталног је значаја за ову туристичко - 

ререативну  викенд зону са кућама за одмор и пределима воћњака.  

 

Од споја са главним државним путем, прикључни (споредни) пут се пење до висине од 

260мНВ, где се према северу - узбрдо одваја  крак који води до платоа бившег објекта 

хотела са бунгаловима на коти од око 275мНВ, површине од око 2500м
2
. Главна траса 

пута иде на југ и скреће на запад дуж целог простора плана са уједначеним висинском 

котама 258мНВ – 265мНВ – 270,0мНВ, а на дужини од око 1100м.  

  

Северна граница простора је оивичена шумом Националног парка Фрушка гора и има 

надморску висину од 280м на западу која расте до 310мНв на истоку и даље уз границу 

на југоисток до висине од 315-325мНВ, све на дужини од око 2000м.  

  

На југу овог простора, али изван обухвата плана, лоцирано је узвишење - брдо од 

кречњачког материјала са највишом котом на око 340мНВ и видљиви су трагови 

експлатације креча - ''Кречњачке јаме''. Конфигурација терена брда на висини од 

325мНВ се наставља на  терен  на југоисточној граници обухвата са падом терена према 

потоку Куштиљ, на растојању од око 300м. 

  

Средишњи простор обухвата плана јужно од потока, у свом западном делу (до интерне 

стазе) површине око 20,0ха је земљиште доброг бонитета, делом с оформљеним 

воћнјацима и у паду од 275мНВ (граница) до коридора потока  на дужини од око 2000м 

(запад 220мНВ – 240мНВ – 265мНВ исток). Средишњи и источни део простора 

обухвата плана подразумева површину од око 28,0ха, нешто лошијег бонитета, са 

местимично формираним воћњацима, баштама и неколико (7) подигнутих кућа за 

одмор. Овај простор има пад са југа и истока од кота 310мНВ  према котлини потока 

265мНВ – 275мНВ  на дужини од око 350м.     

 

 

4.1.1.2.Геологија и геоморфологија 

 

    У геоморфолошком погледу простор се налази на сремској лесној тераси.  

    У геолошком погледу терен је састављен од квартарних творевина, седимената, 

релативно мале дебљине. Минеролошки састав терасног леса, због блиске подземне 

воде, подсећа на глину. Испод леса се јављају супескови и суглине. 

У најстаријим седиментима тријаске старости, представљене кречњацима, доломитима, 

конгломератима, пешчарима, глинцима и лапорцима, формиране су издани у 

водоносним срединама пукотинско-карстне порозности. На површини терена 

формирани су извори мале издашности, а у дубљим деловима терена акумулације 

подземних вода. 

 

 

4.1.1.3.Сеизмика 

 

Према карти макросеизмичке рејонизације издате од стране Сеизмолошког завода Србије у 

Београду 1987. године за повратни период од 100 и 200 година, подручје обухваћено 

планом се налази у зони од 7° МСS. 

 



 

 

4.1.1.4.Педологија 

 

На простору обухвата плана је заступљен је чернозем карбонатни (мицеларни) на лесној 

тераси. На основу својих морфолошких, метаболичких, хемијских и водно-физичких 

особина, ово земљиште је највеће производне вредности и даје уједначене приносе 

уколико има довољно влаге у вегетационом периоду.  

За планиране промене у простору педолошки типови одговарају за отребеизградње и 

уређења слободних површина. 
. 

 

4.1.2.Метереолошке карактеристике 

4.1.2.1.Клима 

 

Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама планинског 

простора.  

Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је топлија од 

пролећа. Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим падавинама локалног 

карактера. Зиме су хладне са снежним падавинама. 

Основне климатке карактеристике указују на повољност концепта развоја планског 

подручја за развој туристичких, спортскорекретаивних и сличних активности у 

простору. 

 

4.1.2.2.Температура ваздуха 

Средња годишња температура ваздуха је 10,8°C. Најхладнији месец је јануар а 

најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,6°C, што 

клими овог подручја и даје континетално обележје. 

 

ГОДИШЊЕ ДОБА МЕСЕЦ У ГОДИНИ T(°C) 

ЗИМА децембар - фебруар 0,4 

ПРОЛЕЋЕ март - мај 11,1 

ЛЕТО јун - август 20,7 

ЈЕСЕН септембар - новембар 11,5 

ВЕГЕТАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

април - септембар 17,8 

 

   Табела 1 – Температура ваздуха 

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне температуре испод 0°C 

просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно грејање стана је 

187 дана (октобар - април). Први мраз јавља се у октобру (од 16.10.), а последњи у 

априлу (до 16.04.). Трајање мразног периода је од 150 до 200 дана. У вегетационом 

периоду мраз се јавља просечно 1,3 дана годишње. 



Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако топлих дана 

је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана. 

 

 

4.1.2.3.Влажност ваздуха 

Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са температурним 

током. Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је од децембра до марта, 

веома свеже у новембру, свеже од априла до октобра и пријатно од марта до септембра. 

 

4.1.2.4.Облачност 

Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те ублажава 

дневна колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, у августу. У 

вегетационом периоду износи 48%. Мали је број облачних дана у периоду сазревања 

(јули - септембар). Број ведрих дана је 61. Просечан број облачних дана је 106. 

 

4.1.2.5.Осунчање 

Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од могуће. 

Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање показује 

децембар са 52 часа односно 21% од укупне суме годишње осунчаности. 

У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од укупног 

годишњег осунчања. Осунчаност терена је потенцијал простора. У летњем периоду 

осунчаност траје од раних јутарњих сати до касновечерњих сати, нарочито на простору 

планираном за туристичке сдржаје. 

 (Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане површине, 

пример - зидови, имају различито осунчање у зависности од експозиције - оријентације 

према страни света). 

 

4.1.2.6.Падавине 

 

Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средње-

европског (подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је 

неравномерна расподела падавина по месецима и појава летњих непогода и пљускова, 

просечно 39 дана годишње. Висина падавина у вегетационом периоду износи 341mm, 

што се сматра релативно повољним. Забележени  годишњи екстреми су од 395 mm 

(1961. год.) до 1006 mm (1954. год.). 

Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа. 

Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 28. фебруара 

до 20. марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана са колебањем од 

20 до 80 дана. Максимална констатована висина снежног покривача је 78 cm. Код 

појаве максималног снежног покривача и дужине периода са снегом могуће је 

планирати и стазе за зимске спортове. 

Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом учесталошћу у 

децембру, просечно 8 дана. 



 

4.1.2.7.Ветар 

Најизразитији ветар овог подручја је источни, заступљен са 243 ‰, који истовремено 

има и највећу средњу годишњу брзину 3,42 m⁄s. Најмању учесталост има јужни ветар са 

свега 21 ‰ у годишњој расподели. Око 40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3 

m⁄s односно 44,3 km⁄h. Појава благих ветрова у летњем периоду даје добар потенцијал 

простору за ублажавање летњих жега у граду. 

 

4.1.3.Хидрологија и хидрогеологија 

Хидрографију ширег подучја чини река Сава и река Дунав. Хидрографију ужег 

подручја-простора обухвата плана чини поток Куштиљ који се слива са јужне падине 

Фрушке горе. Подземне воде нису високе.  

Простор обухтава се у хидролошком погледу  налази  на алувијалној тераси реке Саве и 

Дунава и под директним је њиховим утицајем. Потхрањивање издани у време 

максималних водостаја  се налази испод нивоа реке. Хидрауличка веза између нивоа 

воде површинских токова и нивоа подземних вода је веома изражена. Максимални 

водостаји на реци се јављају у пролеће (април–мај) и у јесен (новембар – децембар). 

Минимални водостај је у лето (јули и август) и у зиму (јануар-фебруар).  

 

4.2.Природне и створене вредности у подручју плана 

4.2.1.Постојећа намена површина 

На простору обухвата плана, укупне површине 80hа, и ако је дефинисано као викенд 

зона, земљиште се у највећој мери користи као неизграђено земљиште. Земљиште се 

користи за пољопривредне површине, воћњаке, шумарке. Тек мали део је приведен 

намени – викенд зона и туристичко-рекретаивни комплекси, око 5hа. Реализација 

претходног плана (ДУП) је минорно реализована. 

На простору обухвата плана изграђен је хотел са припадајућом инфраструктуром и 

спортским теренима као објекат јавне намене. До постојећег хотела изграђена је 

приступна саобраћајица која овај простор повезује са постојећим путем Лежимир – 

Корушка. Један мали део простора искоришћен је за изградњу скромних викенд 

објеката. 

 
Хотел је некада био чувен по кулинарским специјалитетима, предивној околини 

подесној за шетњу и бављење спортом у свим годишњим добима и доступан целом 

региону и шире. Хотел је био омиљено место за војвођане и београђане. 

 



Укупан простор испресецан је ленијама које омогућавају повезаност постојећих 

објеката са постојећим путем. 

У простору обухвата на парцели бр. 557 уз пут Лежимир-Корушка и приступни пут 

хотелу налазе се и резервоар за воду за снабдевање насеља Лежимир и резерворар за 

викенд насеље. 

 

4.2.2.Постојеће стање инфраструктуре 

Једина изграђена саобраћајница је приступна саобраћајница ка хотелу са паркингом, 

који је у крајње девастираном стању – готово не постоји коловозни застор. Осталу 

мрежу саобраћајних комуникација унутар простора обухвата чине некатегорисани 

путеви. Од значајнијих некатегорисаних путева (ленија – атарских путева) су парцела-

пут 5308 која се протеже од пута Лежимир-Корушка, готово паралелно са границом 

НП, а онда се спушта уз потес Кречанске јаме. На тај пут се наслања пут-парцела 460 

који обилази са северне стране напуштени површински коп кречњака Кречанске јаме 

који је део НП ( налазиште фосила ). 

Некатегорисним путем-парцела 460 се долази до некатегорисног пута-парцела 5309. 

Овај пут пресеца простор обухвата плана на источни и западни део и у свом северном 

делу се укључује на некатегорисни пут - парцела 5308. Ова два некатегорисна пута су 

значајан потенциујал за саобраћајну комуникацију унутар простора обухвата плана. 

Некатегорисани пут – парцела 1038 се улива на некатегорисни пут – парцела  5309 и 

омогућава својим правцем пружања улазак унутар простора западног дела викенд зоне. 

Постојећа мрежа инфраструктуре је у потпуности девастирана. Преостали су стубови 

надземне НН мреже, јавне расвете, мрежа водовода и то само у делу око постојећег 

хотела. Остали делови простора ( викенд зона ) нису опремљени инфраструктуром. 

За потребе снабдевања овог простора питком и техничком водом нема довољних 

капацитета у постојећим  објектима ( резервоар од 60м
3
 који се пуни са извора Куштиљ 

издашности 1,5л/секунди). 

 

У простору обухвата плана постоји прикључни далековод ДВ 20кВ, трафостаница и 

нисконапонски кабл до постојећег хотела.  Сви постојећи објекти су ван функције и 

девастирани. 

 

Јавно зеленило на простору обухвата не постоји. Остало зеленило представљено је 

ретким шумарцима и пашњацима, али и уређеним воћњацима. 

 

У обухвату Плана не постоји организовано зеленило. Од спортских садржаја постоји 

универзални спортски терен ( девастиран). У границама обухвата постоји вегетација 

различитог карактера воћњаци, пашњаци, ливаде, оранице и шумарци. Постоји 

зеленило  према приступним саобраћајницама и предбаштама постојећих објеката за 

привремено и повремено становање и одмор. На теренима који су неповољни за 

изградњу и пољопривредну производњу, због великог нагиба терена и у депресијама, 

које су угрожене атмосферским и подземним водама, задржале су се типиче ливадске 

састојине, различитог квалитета. Око потока постоје ливадска станишта типична за 

влажна земљишта. 

 



 

4.2.3. Евидентирана и заштићена културна добра 

 

Предметно подручје се налази у заштитној зони Националног парка ''Фрушка гора'' 

заштићеног Законом о националним парковима, а прва заштита на основу Указа о 

проглашењу НП, у ком је Просторном планом подручја посебне намене (ППППНП) 

Фрушке горе до 2022.год. утврђен тростепени режим заштите са заштитном зоном. 

 

Ово планско подручје налази се у долини потока Куштиљ, који је одређен као 

еколошки коридор у саставу предложене националне еколошке мреже. 

Са северне и источне стране долину окружују границе Националног парка. Са северне 

стране у непосредном је контакту са шумом Националног парка у којој је одређен 

режим првог степена заштите, назначен као локалитет Лежимир - станиште значајне 

групе заштићених врста инсеката, осоликих мува. Са источне стране простор је у 

контакту са граничним појасом локалитета Кречанске јаме за кога је одређен режим 

другог степена заштите, као станиште заштићених врста птица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО  

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

Укупна површина простора обухвата плана је око 80hа. Активирање простора у 

туристичко-рекреативне сврхе умногоме ће допринети афирмисању брдско-планиснког 

дела територије Града Сремска Митровица и допринети афирмацији туристичке понуде 

града. Изградња објеката са смештајним капацитетима и допунском понудом викенд 

боравка на побрђу Фрушке горе, а надомак, пре свега града Сремска Митровица, али и 

насеља из региона -  Новог Сада, Руме, Пећинаца, Шида, Бачке Планке, али и Шапца и 

Београда.  

 

Урбани репери и жижне тачке код изграње објеката треба да буду видљиви али 

истовремено и непренаглашени како не би конкусрисали пејсажу. Уређење пејсажа на 

простору обухвата плана мора да се усклади по типу и врсти аутохтоном окружењу. 

 

Специфичност терена даје могућности грађења објеката са архитектонским решењима 

која ће сама по себи бити тема интересовања јавности. 

 

На овом простору, у зонама са туристичком наменом могуће је изградити више 

објеката: хотел, мотел, планинарски дом, планинарско или туристичко насеље са 

бунгаловима, еко-камп, а све са пратећим спортско-рекретаивним садржајима. 

 

Уређење простора обухвата плана је планирано као формирање јединствених 

комплекса са туристичком наменом, рекретаивном наменом и синергијском везом 

простора под специјалним режимом заштите – Националним парком. 

 

Организација простора и изградња објеката намењених туризму и рекреацији  одвијаће 

се уз обезбеђење услова за реализацију принципа одрживог развоја овог подручја. Ово 

подразумева планирано, умерено и ограничено коришћење укупних ресурса подручја, 

уз формирање атрактивног и туристичким потребама примереног туристичког 

производа. 

 

Приликом уређења простора у обухвату плана мора се водити рачуна о положају свих 

објекта, а нарочито централних са туристичком наменом, који опредељују просторну 

композицију. Сви ти објекти морају се укомпоновати у пејсаж и лоцирати на ивици 

шуме или пропланка. Њима треба да почне или да се завршава слободни простор 

уоквирен високом вегетацијом. Морају бити обликовани на савремени начин, 

хоризонтално положени на терену и са малом спратношћу. У моделовању спољних 

облика користити пропорције 

1.1. Подела на карактеристиче зоне и целине 



Простор обухвата Плана дели се на седам функционалних целина (зона):  

 Туристичка зона за изградњу хотела и пратећих садржаја, планинарског 

дома са садржајима, угоститељских објеката и спорт и рекреација са 

пратећим објектима – евентуално базен, ски стаза, стаза за санкање, стазе 

за шетњу, вожњу планинског бицикла и сл. 

 Викенд зона за изградњу викенд објеката са основном наменом и са 

делатностима у воћарству, виноградраству и пчеларству. 

 Зона интерне саобраћајнице, за изградњу саобраћајнице 

 Зона потока Куштиљ са заштитним појасом 

 Зона изворишта са заштитним појасом 

 Зона заштитног заленила  

 Зона пословног објекта 

 

 

ТУРИСТИЧКА ЗОНА - предвиђена је за изградњу туристичко-угоститељских и 

спортско – рекреативних садржаја. У северном делу туристичке зоне (северно од 

сервисне саобраћајнице), планирани су туристички и спортско-рекреативни комплекси 

са компатибилним, пратећим садржајима. Објекат намењен туризму треба интегрисати 

са природним окружењем. Минималан проценат озелењавања на парцели одређује се за 

сваки појединачан случај у складу са условима заштите и законским прописима за 

земљиште на коме се објекат гради.  Јужно од сервисне саобраћајнице није дозвољена 

изградња објеката, дозвољени садржаји су отворени спортски терени, пешачке стазе, 

трим стазе, уређене зелене површине и парковске површине, игралишта за децу, места 

за излете и сл. компатибилни садржаји. За ову зону (северни и јужни део) неопходна је 

израда урбанистичког пројекта са циљем урбанистичко-архитектонске разраде 

локације. 

 

ВИКЕНД ЗОНА – планирана за изградњу викенд објеката (кућица за одмор) основне 

намене и са делатностима у воћарству, виноградарству, пчеларству и сличним 

компатибилним делатностима. Уређење и изградња у овој зони вршиће се на основу 

услова датих у овом плану, у правилима грађења по зонама. Викенд становање 

представља функцију повременог боравка непољопривредног становништва у циљу 

одмора и боравка на Фрушкој гори, па ова функција, поред стамбеног, има и туристички 

карактер. Викенд становање је по правилу породичног карактера и приватног 

власништва. Уређење простора око викендица је индивидуално и има претежно 

заштитни и декоративан каратер.  

  

 

ЗОНА ИНТЕРНЕ (СЕРВИСНЕ) САОБРАЋАЈНИЦЕ – планирана је за изградњу 

саобраћајнице која треба да опслужује будући туристичко-спортско-рекреативни 

комплекс. Планирана саобраћајница биће повезана и са постојећим некатегорисаним 

путевима са којима ће чинити земљиште у јавној намени. 

Зеленило уз путни појас у зони обухвата оивичити густим засадом група древћа и 

шибља у виду заштитног појаса. Од врста дрвећа предвиђена су она која могу најбоље 

успевати, укопити се у шумске просторе Националног парка и која ће по својим 

естетским и функционалним особинама најбоље одговарати условима средине. 

 

ЗОНА ПОТОКА КУШТИЉ СА  ЗАШТИТНИМ ПОЈАСОМ – поток Куштиљ и 

простор око потока одфређен је као еколошки коридор у саставу предложене 



националне еколошке мреже. Овај простор ће се уредити у свему према условима 

Завода за заштиту природе, који гласе: 

 

 Очувати ливадска станишта у завршном делу дубодолине потока. На овом делу 

планирати трасирање само шетних стаза; 

 На простору еколошког коридора забрањена је промена намене површина под 

природном и полуприродном вегетацијом; 

 Забрањена је промена морфологије терена природног еколошког коридора. 

Еколошки коридор мора очувати природолике обале чији нагиб не може бити већи 

од 45º. 

 

За очување еколошког коридора од локалног значаја који пролази кроз зоне становања, 

односно викенд зоне, у облику уређене зелене површине: 

 Ограничавају се радови на изградњи и поплочавању обале коридора. Услове за ове 

активности прибавити од Покрајинског завода за заштиту природе; 

 обалу потока визуелно одвојити од простора људских активности зеленилом 

висине 1-3 m где год је то могуће; 

 Заштити појас потока у ширини од 2-8  m (заштитна зона водотока) треба да има 

травну вегетацију која се одржава редовним кошењем и која не може бити 

зесенчена дрворедом. Забрањено је узурпирати заштитни појас преоравањем, 

изградњом објеката и сл., а пољозаштитни појас око водотока може да се формира 

само ван травног простора обале локалног еколошког коридора; 

 Одстранити све самоникле јединке инвазивних врста. Забрањено је користити 

инвазивне врсте за озелењавање еколошких коридора и просторе унутар зоне 

директног утицаја на еколошки коридор, односно станишта природних реткости. 

 

Приликом уређења еколошког коридора: 

 Минимална удаљеност планираних нових објеката од водотока треба да буде 20 m 

у зонама становања (викенд зона); 

 Ограничити изградњу саобраћајница у правцу граница Националног парка (само 

шетне стазе). Реконструисати постојећи локални пут који повезује викенд зону са 

насељем Лежимир; 

 Саобраћајница уобухвату Плана треба да прелази преко коридора у облику мостова 

испод којих су обезбеђени пролази за животиње. Приликом изградње нових,односно 

обнављања старих мостова, неопходно је обезбедити прелазе за ситне копнене 

животиње са обе стране водотока који одговарају потребама већине законом 

заштићених животињских врста. Услове за пролазе за животиње тражити од овог 

Завода; 

 У планирању осветљења избегавати директно осветљење обале водотока, применити 

одговарајућа техничка решења у складу са еколошком функцијом локације (тип и 

усмереност светлосних извора, минимално осветљење у складу са потребама јавних 

површина); 

 Тражити услове  Завода за изградњу планске и пројектне документације за изградњу 

објекта (спортско-рекреативни садржаји) на обали коридора. Предвидети техничка 

решења која омогућавају кретање животиња уз обалу; 

 Забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја у коридор. Водотоци и 

канали који представљају еколошке коридоре не могу да служе као пријемници 

непречишћених или делимично пречишћених отпадних вода; 

 Обезбедити отвореност водотока по целој дужини; 



 Обезбедити нормалан проток воде кроз насеље и програм одржавања еколошких 

карактеристика коридора уколико се за то укаже потреба, уз посебне услове овог 

Завода (нпр. измуљивање локалних еколошких прихватљив начин). 

 

Порок Куштиљ представља природну границу излетишта. На интересантним местима 

дуж потока могу се поставити надстрешнице,клупе,столови и мала проширења за 

задржавање и одмор излетника.Иако преко лета поток има мале количине воде, може 

бити интересантан због различите вегетације, наизменичних група дрвећа и ливада. 

 

ЗОНА ИЗВОРИШТА СА ЗАШТИТНИМ ПОЈАСОМ – у овој зони изграђени су 

објекти водоснабдевања насеља Лежимир, резервоари и црпна станица. Према 

прописима око објеката водоснабдевања дефинасана је зона уже санитарне заштите од 

3,0м око објеката. Цела зона представља зону шире заштите, те није дозвољена градња 

објеката који нису у функцији водоснабдевања. Ова зона има постојеће зеленило које 

треба одржавати и попуњавати аутохтоним врстама биљака. 

 

 

ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА – ова зона са јужне стране је у контакту са 

граничним појасом локалитета Кречанске јаме за кога је одређен режим II степена 

заштите. 

У ободним, завршним деловима долине, према шуми Националног парка са режимом I 

степена заштите у граничном појасу и Кречанским јамама са режимом II степена 

заштите, планирати подизање винограда и воћњака. 

У зони заштитног зеленила није предвиђена изградња објеката већ само организација 

шетних стаза, шумских путева, места за окупљање, спортске активности и сл. 

Код подизања заштитног зеленила важе следећи услови:  код вишенаменског 

коришћења избор врста и начин садње прилагодити примарној намени (заштитни 

појасеви, заштитне шуме и сл.) у зависности од величине простора дозвољена је 

изградња садржаја : садња, провлачење бициклистичких и пешачких стаза, подизање 

места за одмор,  надстрешница. 

 

 

ЗОНА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – у овој зони смештени су пословни објекти шумског 

газдинства. Дозвољене инервенције су адаптација, санација и инвестиционо  и текуће 

одржавање постојећих објеката, евентуално реконструкција, али у оквирима постојећих 

габарита. Обавезно одржавање простора око објекта За уређење оне зоне користити 

аутохтоно растиње које има декоративну и заштитну функцијуа на сваком трећем 

паркинг месту оставити отворе за садњу двећа са широком крошњом. 

 

 

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ  ЗОНЕ Површина 

ha 

Површина 

% 

Туристичка зона 

13-03-00 16 

Викенд зона 

48-06-00 60 



Зона интерне саобраћајнице 

ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ НАМЕНИ 

01-83-00 2 

Зона потока Куштиљ са заштитним појасом 

04-78-00 6 

Зона изворишта са заштитним појасом 

01-96-00 3 

Зона заштитног заленила  09-87-00 12 

Зона пословног објекта 

00-47-00 1 

УКУПНО 

 

80-00-00 100 

 

1.2. Детаљна намена површина  

1.2.1. Биланс намене површина 

НАМЕНА ПОВРШИНА Површина 

ha 

Површина 

% 

Површина планирана за изградњу туристичо-

угоститељских објеката са пратећим садржајима. 

Објекти планирани за изградњу : хотел, ресторан, 

планинарски дом, одмаралиште сл. 

Од пратећих садржаја: базен, спортски теререни и 

слично. 

Обавезна израда урбанистичког пројекта за 

планирању градњу и уређење. 

06-35-00 8 

Површина планирана за спортско-рекреативне 

садржаје: спортски терени, трим стазе, пешачке стазе 

и слично. 

Није дозвоњена градња објеката високоградње. 

Обавезна израда урбанистичког пројекта за 

планирано уређење. 

06-68-00 8 

Површина планирана за изградњу викенд објеката са 

основном наменом и са делатностима у воћарству и 

виноградарству и пчеларству. 

44-02-00 55 

Површина планирана за парцелацију и изградњу кућа 

за одмор.  03-60-00 4 

Површина под заштитним зеленилом.  

Није могућа изградња.  

Заштитни појас према локалитету Кречанска јама 

09-87-00 12 



Заштитна површина око изворишта, шири појас 

заштите.  

Није дозвољена градња. 

01-96-00 3 

Површина потока Куштиљ и заштитни појас- 

еколошки коридор. 

Није дозвоњена изградња.  

Уређење према условима Завода за заштиту природе. 

04-78-00 6 

Површина пословног комплекса  
00-47-00 1 

Саобраћајна површина у јавној намени 
02-27-00 3 

УКУПНО 

 80-00-00 100 

Најатрактивнији део простора , на највишој позицији, уз сам руб шуме НП заузима 

простор од 8% површина и планиран је за изградњу објеката у функцији туризма. 

Највише површина је планирано за изградњу викенд објекта и уређење простора за 

викенд-воћарство, викенд-виноградраство и викенд пчеларство, односно за бављење 

пољопривредним делатностима у функцији одмора и релаксације и то 55% површина.  

Око 21% површина су простори који чине заштитне зоне које су  прописан условима 

надлежних институција ( коридор потока, извориште и Кречанске јаме ). 

 

1.3.РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

  

   Регулационим линијама је разграничен простор обухвата плана на површине у 

оквиру земљишта  у јавној намени и  површине  у  оквиру  осталог  грађевинског 

земљишта ван грађевинског подручја и пољопривредног  земљишта. 

1.3.1.План регулације 

   Земљиште у јавној намени дефинисано  је:  регулационим  линијама јавних 

саобраћајница, тачније сервисне саобраћајнице и постојећих некатегорисаних путева. 

Регулациона линија сервисне саобраћајнице прати трасу постојећег пута на правцу 

исток-запад. Извршено је проширење регулационог путног појаса тако да је нова 

ширина регулације предметног пута од 10-15м. Оквирне тачке регулације за 

формирање површина јавне намене приказане су у табели у графичком прилогу број 5. 

План мреже и објеката инфраструктуре и регулационо нивелациони план. 

Регулациона линија некатегорисаних путева задржава постојеће стање којим је 

обезбеђено несметано функционисање саобраћаја у окружењу - атару , а посебно за 

кретање пољопривредних машина. 

1.3.2.План нивелације 



   Простор обухваћен планом налази се на надморској висини од 230-280 мнв. 

Трасирање сервисне саобраћајнице условљено је постојећим и планираним  решењем и 

висинским котама на терену. Сервисна саобраћајница трасирана је дуж постојећег 

некатегорисаног пута који је у западном делу изграђен са коловозним застором и 

нивелационо уклопљен на коловоз државног пута на постојећој коти од 246,30мнв. У 

највишем делу сервисна саобраћајница је на оквирној коти од 277,10 мнв, то је северни 

завршетак сервисне саобраћајнице код постојећег хотела. Даље, према истоку, 

предметна саобраћајница је висински укјлопљена са постојећим тереном на котама од 

256 до 274мнв. 

Оквирне тачке висинске регулације за површина јавне намене приказане су у табели у 

графичком прилогу број 5. План мреже и објеката инфраструктуре и регулационо 

нивелациони план. 

1.3.4.Одређивање површина у јавној намени са билансом 

Укупна површина обухвату Плана је 80 hа.  

Постојеће земљиште у јавној намени чини: 

 Зона интерне саобраћајнице 5,22hа, 

 Канал-извориште           0,65ha 

 Некатегорисани путеви  0,61ha, 

укупно 6,48 hа, што је приближно 8,1 % земљишта у обухвату Плана. 

  планирано 

  површина 

(ha) 

површина 

(%) 

јавно 

грађевинско 

земљиште 

саобраћајне 

површине 
5,22 6.52 

Канал-извориште                               0,65                                      0,81 

некатегорисани 

путеви 
0,61 0,77 

укупно 6,48 8,1 

остало 

грађевинско 

земљиште ван грађевинског реона 

77,73 91,9 

укупно у обухвату Плана 80 100,00 

– биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта 

 

1.3.5.Попис парцела у јавној намени 

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата следеће парцеле: 551, 558, 5308, 5309, 

1038, 5288,557 и део парцела 1026, 1025, 1023,1022, 1020,1021,1003, 1002,1001, 996, 998, 535, 

534/2, 534/1, 498, 496, 486, 485, 484, 483, 480, 482, 469 и 468  к.о. Лежимир. 



1.4.Правила парцелације и препарцелације 

Грађевинска  парцела  је  простор  на  којем  је  могућа  изградња  објеката  уколико 

испуњавају услове:  

 да се налазе на простору на којем је планирана изградња, и  

 да имају  приступ на јавну  површину (улица, трг, сквер).  

Грађевинска парцела дефинисана  је  регулационом  линијом  према  јавном  простору, 

међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима 

преломних тачака.  

Границе  између  планираних  грађевинских  парцела  на  грађевинском земљишту  

могу  се  мењати израдом пројекта парцелације и препарцелације.  

Дозвољено је укрупњавање и  дељење  катастарских  парцела  на  грађевинском  

земљишту по иницијативи корисника, а у складу са Правилима грађења овог плана.  

За потребе укрупњавања и деобе катастарских парцела на грађевинском земљишту 

обавезна је израда пројекта парцелације и препарцелације.  

 На месту предвиђеном за изградњу сервисне саобраћајнице неопходно је спојити 

парцеле бр. 558, 551 и 5308. 

 

1.5.Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре 

1.5.1.Саобраћајна инфраструктура 

   Планираним решењем предвиђено је формирање сервисне саобраћајнице која је 

трасирана правцем исток-запад и која саобраћајно повезује зону обухвата плана са 

постојећом мрежом јавних путева. На западном делу обухвата плана изграђен је део 

сервисне саобраћајнице са коловозним застором за потребе тадашњег хотела. На 

западној граници обухвата плана налази се државни пут IIа реда број 123 где је и 

изведен саобраћајни прикључак сервисне саобраћајнице на државни пут.  

Ситуационим решењем предметна сервисна саобраћајница повезује планиране садржаје 

у северном делу обухвата плана. Ширина коловоза условљена је стањем на терену, 

тачније нагиби терена и приказане изохипсе условљавају трасу и ширину коловоза која 

износи 4,8м. 

Остали путеви у јавној намени су постојећи некатегорисани путеви који саобраћајно 

опслужују парцеле у обухвату плану, претежно пољпривредне намене и неколико 

викенд кућа.   

1.5.2.Водна инфраструктура 

На парцели бр.557 и делу парцеле бр.556. к.о.Лежимир, изграђени су објекти 

водоснабдевања насеља Лежимир (резервоар од 223м
3
, резервоар 60м

3
, на парцели 



бр.547/6 к.о. Лежимир у који се улива вода са изворишта ''Куштиљ'' издашности 1,5л/с, 

а око којег није обележена зона непосредне заштите.  

Количина воде која долази до резервоара се дистрибуира ка насељу Лежимир и викенд 

насељу ''Бановац''. Количина воде којом се располаже на овом подручју недовољна је за 

проширење броја корисника, већ она дозвољава водоснабдевање само постојећих 

потрошача, а у летњим условима је угрожено снабдевање свих корисника. На локацији 

викенд зоне ''Куштиљ'' постојеће куће за одмор су делимично прикључене на 

водоводни систем. 

 

За потребе хидрантске противпожарне мреже потребно је обезбедити додатни вид 

водоснабдевања изградњом бунара са постројењем за повишење притиска у мрежи. 

 

Пре почетка изградње планираних објеката на локацији ''Куштиљ'' у циљу 

водоснабдевања истих, неопходно је извршити детаљне анализе и могућност израда 

бунара и резервоара на овом потезу   са реконсструкцијом црпне станице.  Како би се 

омогућило водоснабдевање  нових корисника.  Постојећи цевоводи на локацији су 

старији од 30 година тако да се планира њихова замена.  Неопходно је све каптаже 

уредити према техничким прописима, довести у  исправно стање, уз ограђивање и 

обележавање зоне санитарне заштите. Према прописима око објекта водоснабдевања 

дефинисана је ужа зона санитарне заштите од 3,0м око објекта. 

              

 

 1.5.3.Енергетска инфраструктура 

       1.5.3.1.Електроенергетски системи 

  Како би се створили услови за прикључење будућих објеката у обухвату плана 

потребно је планирати изградњу следећих ЕЕО: 

 Две нове ТС, једну за потребе туристичке зоне (хотела са пратећим садржајима), 

а другу за потребе зоне одмора и рекреације (постојећих и будућих викендица); 

 Прикључне далеководе 20kV за будуће ТС; 

 Нисокнапонску надземну и подземну мрежу из будућих ТС и у складу са 

организацијом постојећих и будућих објеката; 

 Трафостанице 20/0,4 kV се планирају као стубне илимонтажно-бетонске са 

једним или више трансформатора. Изградња стубних трафостаница дозвољава се само 

у склопу надземне мреже . 

 Средњенапонски и нисконапонски  водови се граде као надземни и подземни. 

Надземни водови се граде на стубовима голим проводницима или CKS –ом, а подземни 

водови се граде кабловима. Трасе за изградњу предвидети уз постојеће и будуће 

саобраћајнице (далековод за напајање  туристичке зоне градити по постојећој траси). 

На графичком прилогу  са решеном наменом површина уцртане су орјентационе 

локације ТС и трасе далековода. 

 

1.5.3.2.Обновљиви извори енергије 

   Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење 

природних ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори 

енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, хидропотенцијал 

текућих и стајаћих вода и други. 



Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена 

подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или 

соларних котлова) или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна 

примена соларне енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне 

енергије одговарајућим техничким решењима омотача зграде (осмишљени распоред 

просторија и застакљених површина, примена одговарајућих материјала итд.) 

Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово 

коришћење. Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се 

користити на мањим индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.  

Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима 

грејања или као допуна класичним системима грејања. 

 

1.5.4.Телекомуникациона инфраструктура 

   На подручју обухваћеним овим планским документом Телеком Србија Извршна 

јединица Сремска Митровица нема изграђену телекомуникациону инфраструктуру. 

Постојећа телекомуникациона инфраструктура на овом делу насњља Лежимир је 

положена уз саобраћајницу Државни пут IIA реда бр. 123 и намењена је у највећој мери 

корисницима источно од поменуте саобраћајнице.Капацитети постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре за сада задовољавају потребе постојећих 

корисника. На овом подручју има изграђен антенски стуб МТС па је покривеност 

сигналом мобилне телефоније добра. 

   Развојем овог подручја створиће се потребе како за проширењем капацитета у 

приступној мрежи, тако и за пружањем услуга широкопојасног сервиса. 

   Планом развоја „Телекома“предвиђа се: 

 Обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за све постојеће и будуће 

кориснике, 

 Реконструкција и изградња ТК мреже високог квалитета, поузданости и 

расположивости изградњом јединствене транспортне мреже, 

 Проширење међумесног телекомуникационог система за осигурање квалитета 

како међумесних веза довољног капацитета, тако и међународних, 

 Полагање оптичких каблова чиме се омогућава савремен систем преноса, 

 Замена дотрајале опреме и модернизација ТК мреже, 

 Увођење нових телекомуникационих услуга , 

 Увођење мобилних услуга заснованих на радио преносу, 

 Осигурање коридора за телекомуникационе кабловедуж свих нових и постојећих 

путева. 

 

1.6.Услови и мере заштите простора у обухвату плана 

1.6.1.Услови и мере заштите животне средине 



   У контексту заштите квалитета животне средине предвидети одређене  превентивне и 

санационе мере и активности.  

  Изградити  планирану  саобраћајну  мрежу, односно формирати путне коридоре у 

минималним границама и избором материјала уз поштовање већ дефинисаних праваца 

постојећих ленија и на тај начин обезбедити заштитиу  ваздуха  и  вегетације  од 

аерозагађења,  која  стварају  собраћајна  возила. Предвидети пешачке и бициклистичке 

стазе за комуникацију на простору обухвата у складу са наменом укупног простора – 

туристичко-спортско-рекреативна викенд зона. 

   На предметном комплексу предвидети адекватно водоснабдевање и одвођење, 

односно пречишћавање отпадних и атмосферских вода изградњом сепаратне  каналске 

мреже и изградњом уређаја за пречишћавање отпадних вода, што ће обезбедити 

заштиту воде и земљишта, као природних ресурса од потенцијалне деградације.  

   Предвидети гасификацију  планираних  објеката што ће  такође  бити  у  функцији  

заштите  ваздуха  од загађења.  

  Формирати појас заштитног  зеленила како би се  формирао зелени коридор  према 

станишту заштићених врста и геолошког парка на простору Кречанских јама.         

Одлагање  комуналног отпада предвидети организованим прикупљањем у контејнере 

које ће празнити  надлежна комунална организација.   

  У поступку израде пројектне документације за изградњу планираних објеката и 

пратеће инфраструктуре, неопходно је прибавити посебне услове за заштиту природе 

од Завода за заштиту природе Србије.  

  Приликом  изградње  предвиђених  објеката  и  мреже  инфраструктуре,  сечу  

вегетације треба вршити у најмањој могућој мери, у складу са условима и под 

контролом надлежног Завода.  

 1.6.2.Услови и мере заштите природних добара 

 

Мере заштите  станишта заштићених и строго заштићених врста 

 

Забрањено је вршити: 

• пренамену површина; 

• промену морфологије терена, отварање позајмишта и депоновање отпадног 

материјала. 

Мере заштите природних добара : 

 Изградњу викенд насеља и инфраструктуру усмерити на централни простор 

долине потока Куштиљ; 

 У  ободним, завршним деловима долине, према шуми Националног парка са 

режимом I степена заштите у граничном појасу и Кречанским јамама са 

режимом II степена заштите, планирати подизање винограда и воћњака; 

 Очувати ливадска станишта у завршном делу дубодолине потока. На овом делу 

планирати трасирање само шетних стаза; 



 Спортско рекреативне садржаје и изгрању објекта (базен, санкање, 

бициклистичка стаза и др.), ограничити на просторе у окружењу  насеља, као и 

постојећих туристичких објеката; 

 Искључити активности и изградњу у непосредном граничном појасу са 

Националним парком; 

 Испоштовати правила и услове изградње објекта (врсте грађ. материјал, 

спратност, габарити и др.), прописаних у ППППН Фрушке горе до 2022. године 

за изградњу викендица у заштитној зони Националног парка; 

 Објекти треба да служе искључиво за потребе одмора, рекреације, едукације и 

одрживог туризма; 

 Све објекте визуелно уклопити у природни амбијент, водећи рачуна да се не 

наруши предеони диверзитет; 

 При подизању објеката очувати морфологију, односно природну физиономију 

терена; 

 Објекте израдити од природног материјала (цигла, трска, цреп и др.). 

 

 

Мере заштите локалног еколошког коридора (поток Куштиљ) : 

 

 На простору еколошког коридора забрањена је промена намене површина под 

природном и полуприродном вегетацијом; 

 Забрањена је промена морфологије терена природног еколошког коридора. 

Еколошки коридор мора очувати природолике обале чији нагиб не може бити 

већи од 45º; 

 За очување еколошког коридора од локалног значаја који пролази кроз зоне 

становања, односно викенд зоне, у облику уређене зелене површине: 

 Ограничавају се радови на изградњи и поплочавању обале коридора. Услове за 

ове активности прибавити од Покрајинског завода за заштиту природе; 

 Обалу потока визуелно одвојити од простора урбаних (људских) активности 

зеленилом висине 1-3 m где год је то могуће; 

 Заштити појас потока у ширини од 2-8  m (заштитна зона водотока) треба да има 

травну вегетацију која се одржава редовним кошењем и која не може бити 

зесенчена дрворедом. Забрањено је узурпирати заштитни појас преоравањем, 

изградњом објеката и сл., а пољозаштитни појас око водотока може да се 

формира само ван травног простора обале локалног еколошког коридора; 

 Одстранити све самоникле јединке инвазивних врста. Забрањено је користити 

инвазивне врсте за озелењавање еколошких коридора и просторе унутар зоне 

директног утицаја на еколошки коридор, односно станишта природних реткости. 

 

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

дејстава 

    У циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и човекове средине од 

елементарних непогода морају се применити све мере заштите, првенствено 

превентивне, ради спречавања настајања елементарних непогода на предметном 

простору.Према сеизмолошкој карти, предметно подручје угрожено је земљотресом 

јачине 7°MCS заповратни период од 100 година, односно 8°MCS за повратни период од 

200 година. Ради заштите од земљотреса потребно је приликом планирања, 



пројектовања и изградње објеката применити све законом прописане мере заштите и 

техничке нормативе који се односе на изградњу објеката у сеизмичким подручјима 

.Пожари су присутни на свим просторима, јер су многе анализе показале да је узрок 

настајања пожара у око 80% случајева ''људски фактор''. Заштита од пожара обухвата 

скуп мера и радњи нормативне, организационо техничке, превентивне, образовне и 

друге природе. Поред општих услова предвиђених законима и прописима, овим 

Планом су у погледу мера заштите од пожара дефинисане урбанистичке мере заштите 

које се односе на безбедно функционисање система за снабдевање водом, планирану 

изградњу противпожарне хидрантске мреже потребног капацитета, мала спратност 

објеката, растојање између објеката, изградња нове саобраћајнице по ободу комплекса 

и реконструкција постојећих које постају интерне саобраћајнице, обезбеђен приступ 

ватрогасним возилима (преко платоа) до сваког објекта и др.  

   Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и 

материјалних добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља 

Министарство одбране. Инвеститори планираних објеката дужни су да, пре изградње 

објеката, траже услове од Министарства одбране. 

1.6.4. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим 

лицима 

Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити Закон о 

спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“ бр. 33/2006) и 

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

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

старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015). 

 

      

1.7.Мере енергетске ефикасности 

    Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и 

на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење 

и технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова (Правилник о 

енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011). 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 

комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, 

а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса. 

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се: 

 изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења 

унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 

 подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни 

амбијент за шетњу и вожњу бицикла); 

 пројектовањем и позиционирањем објеката  према климатским аспектима 

изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, 

као компензација окупираном земљишту; 

 сопственом производном енергијом и другим факторима; 

 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и 

обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора 



енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и 

хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере: 

 пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција 

постојећих уз поштовање принципа енергетске ефикасности; 

 реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење 

сунчеве енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, 

односно источној страни света), заштита од Сунца, природна вентилација и 

сл.; 

 омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); 

замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и 

друге мере); 

 систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација 

котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 

даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, 

регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља мерача 

топлоте и друге мере); 

 унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 

климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, 

у којој се температура регулише или се може снизити, могућно у 

комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

 унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења 

потребног квалитета осветљености). 

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције 

постојећих објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну површину 

објекта, треба задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност. 

Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 

рационалност и намеравано коришћење објеката. 

2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1. Општа правила грађења 

 Објекти чија је градња планирана и дозвољена на простору обухвата Плана су викенд 

објекти (кућице за одмор), туристичко-угоститељски објекти (хотел, ресторан, 

планионарски дом, смештајни павиљони и сл.), спортско-рекреативни објекти 

(отворени и затворени базени, спортски терени...). 

 Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине. Свеки од планираних објеката 

обликовати савременим материјалима на традиционалан начин, хоризонтално положен 

на терену, мале спратности. 

 За спољно обликовање објеката користити пропорције архитектонског наслеђа и што 

више природног материјала. Фасаде објеката урадити од декоративних фасадних 

облога и дрвета. 



  Обавезна је израда косог крова са нагибом од мин 35°, а кров може бити двоводни или 

кров са више равни. Кровна конструкција дрвена, а кровни покривач у складу са 

нагибом крова (цреп, бибер цреп, тегола, итд.). 

2.2.Посебна правила грађења по урбанистичким зонама 

2.2.1.Туристичка зона  

Ова зона подељена је сервисном саобраћајницом на два дела, северни, планиран за 

изградњу и уређење туристичко-угоститељских и спортско-рекреативних садржаја и 

јужни, где је забрањена градња објеката високоградње, а планирано уређење простора и 

опреманање спортско-рекреативним садржајима. 

 За обе дела ове зоне обавезна је израда урбанистичког пројекта по следећим 

смерницама: 

1.СЕВЕРНИ ДЕО 

локација 
Северни део туристичке  зоне у обухвату плана уз зону строге 

заштите националног парка , северно од сервисне  саобраћајнице. 
Постојеће грађевинске парцеле бр. 555, 553, 547/3 

приближне 

димензије локације  

Дужина /исток- запад/око 400m; 
Ширина /север-југ/око 200m; 
 
Укупна површина комплекса  око 60000m² 
(парцела: бр.555 – око 8000 m², бр.553 –око 41500 m², бр.547/3- око 

10500 m²) 

намена 
Пословна не јавна намена - туристички  и спортско- рекреативни 

комплекси са компатибилним, пратећим садржајима  

планирани (могући) 

садржаји 

 
Туристичко – угоститељска зона 
хотел, смештајни павиљони (собе, апартмани), ресторан, отворени 

амфитеатар. 
Планирани хотел - централни објекат у туристичко угоститељској 

зони (сала за ручавање, кухиња, остава,  кафе – посластичарница, 

санитарни блок, смештајни капацитети, базен са velnes центром, 

фитнес сала, пратећи садржаји …) 
Смештајни павиљони 
допунски смештајни капацитети, у засебним објектима, као засебне 

просторне целине. Корисницима наведеног садржаја били би 

доступни и сви садржаји у планираном хотелу, као и у целом 

комплексу. 
Спратност павиљона: макс. П+Пк (приземље + поткровље) 
Мах. висина објекта: макс. 10,00 m од коте заштитног тротоара 
Ресторан 
Наведени објекат планиран је као засебан, намењен корисницима 

комплекса, али и посетиоцима у пролазу.  
Хоризонтални габарит: Макс. површина дозвољена за изградњу је 

500 m². 
Спратност ресторана: П (приземље) 
Мах. висина објекта: макс. 8,00 m од коте заштитног тротоара 
Зона управе 
две целине: објекат управе комплекса као и 



објекат амбуланте, тј. могуће је у оквиру јединственог објекта 

формирати две независне функционалне целине. 
Контролна кућица (улаз-излаз) 
Основна намена планираног објекта  контролна кућица са 
рампом је да онемогући транзитни саобраћај преко интерне 

саобраћајнице комплекса, као и да гарантује безбедност возила у 

мировању унутар комплекса. 
Хоризонтални габарит: Макс. 9,00 m 
Спратност: П (приземље) 
Мах. висина објекта: макс. 5,00 m 
Планирани објекат може се извести као зидани, али и дрвени 

монтажни. 
Зона спорта и рекреације: 
универзалне спортске хале  за тренинге у затвореном простору 

(рукометна, одбојкашка, стоно-тениска,кошаркашка); 
спортски терени на отвореном (тениски, фудбалски, универзални 

– рукомет, кошарка); 
отворени базен 
парковске, озелењене и уређене површине - min 30%, 
 

 

тип блока Отворени комплекс, сложене структуре 

тип  објеката у 

блоку 

Слободностојећи објекти високо и нискоградње са јавном 

функцијом на земљишту не јавне намене и отвореном, уређеном, 

парковском површином; 

урбанистички 

параметри блока 

Максимални индекс заузетости  парцеле објектима високоградње  

је до 20%; 
Максимални индекс заузетости  објектима свих врста (објекти 

високоградње са спортско-рекреативним површинама) до 70%; 
Регулациона линија је дефинисана графичким делом плана; 
Грађевинска линија  на удаљености од  регулационе  линије или  

границе обухвата ПДР-а   min 10m.  

спратност 

Максимални број етажа:   
једна подземна етажа  + приземље + два спрата + поткровље    
( Су+П+2+Пк); 

 

величина  

новоформиране 

парцеле 

Минимална величина парцеле    2000m²; 
Максимална величина парцеле 10000m² 

висина коте 

приземља 

Кота приземља може бити максимално 0,2m виша од  нулте коте 

(за објекте на равном терену), тј.од коте заштитног тротоара на 

предњој страни објекта  ( за објекте на стрмом терену). Висинска 

разлика  до 1,2m се решава денивелацијом унутар објекта. 

Кота приземља не може бити нижа од нулте коте. 

На стрмом терену од или према улици  кота приземља се мери од 

заштитног тротоара на предњој страни објекта. 

На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота 

приземља се одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту. 



висина кровног 

венца 

           спратност објекта                     висина кровног венца                
          П+0                                    max.  =   4m       min.=      3m 
          П+Пк                                 max.  =   6m       min.=   4,5m 
          П+1                                   max.  =   7m       min. =      6m 
          П+1+Пк                           max.  =   9m       min. =   7,5m 
          П+2                                  max.  = 10m       min. =      9m 
          П+2+Пк                           max.  = 12m       min. = 10,5m 

Висина назитка поткровне етаже  нових објеката свих врста  износи 

највише 1,6m рачунајући од коте пода поткровне етаже  до тачке 

прелома кровне косине 

 висина објекта 

Максимална висина централног објекта на парцели  18m: 

 на равном терену -  растојање од нулте коте до 

коте слемена. Нулта кота је тачка пресека линије терена и 

вертикалне осе објекта; 

 на стрмом терену са нагибом од или према 

улици – растојање од коте  заштитног тротоара на предњој 

страни објекта до коте слемена; 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 

саобраћајнице – растојање од средње висине тротоара, тј. 

средње висине линије терена  до коте слемена.  

архитектонско 

обликовање и 

материјализација 

обрада 

фасаде 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима 

и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене 

естетски визуелне целине, како у оквиру зоне, тако и са 

објектима у осталим зонама у обухвату Плана, тј. 

комплекса, чије садржаје надопуњује и са којима чини 

јединствену амбијенталну целину. Сваки од планираних 

објеката обликовати савременим матријалима на 

традиционалан начин, хоризонтално положен на терену, 

мале спратности. За спољно обликовање самог објекта 

користити пропорције архитектонског наслеђа и што 

више природног материјала. Фасаде објеката урадити од 

декоративних фасадних облога (рустик опека) и дрвета.  
Такође, декоративним дрвеним елементима нагласити 

отворе на фасади (прозоре, врата), као и ограде на 

терасама. 

кров 

Обавезна је израда косог крова са нагибом од min 35º , а 

кров може бити двоводни, или кров са више кровних 

равни.  
Кровна конструкција дрвена, а кровни покривач у складу 

са нагибом крова (цреп, бибер цреп, тегола, итд.) 

паркирање возила Паркирање  реализовати у  границама комплекса 

посебна правила 

Неопходна је израда  урбанистичког пројекта  са циљем 

урбанистичко – архитектонске разраде локације. 
Могућа је парцелација и препарцелација постојећих парцела без 

промене намене у складу са правилима за формирање парцела за 

изградњу.  

 

 

2.ЈУЖНИ ДЕО 

 

У оквиру ове зоне  предвиђена су два основна вида рекреативних активности: 



1.  Спонтана рекреација која се изводи самостално или организовано, обухвата 

шири простор који прелази границе обухвата плана: пешачење (шетне туре), трим стазе 

са трим полигонима, стазе здравља са меком подлогом и означеним дистанцама и 

природним препрекама, одмор и разонода у природи, бициклизам и сл. За овај вид 

рекреације није потребан простор који изискује посебно изграђене и опремљене објекте 

(осим шеталишних, бициклистичких и трим стаза), јер се рекреација одвија у природи 

на отвореном простору. Због тога, ове површине се не нормирају. За све наведене 

просторе императив је очување природе. За потенцијалне кориснике атрактивност 

садржаја се увећава пажљиво одабраним садржајима или афирмисањем затечених 

природних потенцијала који би се учинили лако доступним: видиковци и осматрачнице, 

стазе здравља, стазе за рекреативни бициклизам- Mountain bike стазе са различите 

захтевности, ширине од 60-120цм и сл. 

Ове активности су веома важна компонента обогаћивања туристичке понуде који ће 

посебним пројектима бити дефинисани. 

 

 

2.  Активни облици рекреације који се одвијају на посебно уређеним 

површинама, намењене упражњавању рекреативног спорта (спортске активности 

усмерене на рекреацију која се изводи самостално или у спортским и другим 

организацијама, као и школска спортска такмичења), попут фудбалских, одбојкашких, 

кошаркашких или тениских терена, као и других отворених и затворених простора 

намењених за рекреацију, укључујући и уређене  површине, дечија игралишта и слично. 

Опрема на дечијим игралиштима, клупе и остали мобилијар треба да буде искључиво 

од природних материјала, првенствено од дрвета. 

 Изградња објеката није дозвољена сем парковског мобилијара (одморишта са клупама, 

корпама за отпатке и др.) од природних материјала, док сви застори за стазе морају бити 

пропусни до полупропусни, употребом искључиво природних материјала. 

У овиј зони неопходна је израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта. 

 

2.2.2.Викенд зона  

Правила грађења у викенд зони : 

намена 
Викенд становање са основном не јавном наменом , са 

делатностима у воћарству и виноградарству и компатибилним 

пратећим садржајима. 

планирани (могући) 

садржаји 

 
Викен куће (куће за одмор) 

 
Помоћни објакти који су у функцији основног објекта 
(подрум, спремиште за воћарско-виноградарске производе, 

вртларски алат, остава, гаража...) 
 
 Озелењене и уређене површине 
 

  



тип  објеката у 

блоку 
Слободностојећи објекти високо и нискоградње  на земљишту не 

јавне намене  

урбанистички 

параметри блока 

Максимални индекс заузетости  парцеле објектима високоградње  

је до 10%; 
Регулациона линија је дефинисана графичким делом плана; 
Грађевинска линија  на удаљености од  регулационе  линије или  

границе обухвата ПДР-а   min 10m.  

спратност 

Максимални број етажа:   
приземље + поткровље    
(П+Пк); 
на нагнутом терену дозвоњава се изградња помоћних просторија у 

сутерену викенд објекта 
(Су+П+Пк) 

 

величина  

новоформиране 

парцеле 

Минимална величина парцеле    1000m², односно 1500м²  уколико 

се налази у заштитној зони заштићених добара; 
 

висина коте 

приземља 

Кота приземља може бити максимално 1,2m виша од  нулте коте 

(за објекте на равном терену), тј.од коте заштитног тротоара на 

предњој страни објекта  ( за објекте на стрмом терену).  

Кота приземља не може бити нижа од нулте коте. 

На стрмом терену од или према улици  кота приземља се мери од 

заштитног тротоара на предњој страни објекта. 

На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота 

приземља се одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту. 

висина назитка  

 
Висина назитка поткровне етаже  нових објеката свих врста  износи 

највише 1,6m рачунајући од коте пода поткровне етаже  до тачке 

прелома кровне косине 

 висина објекта 

 на равном терену -  растојање од нулте коте до 

коте слемена. Нулта кота је тачка пресека линије терена и 

вертикалне осе објекта; 

 на стрмом терену са нагибом од или према 

улици – растојање од коте  заштитног тротоара на предњој 

страни објекта до коте слемена; 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 

саобраћајнице – растојање од средње висине тротоара, тј. 

средње висине линије терена  до коте слемена.  

архитектонско 

обликовање и 

материјализација 

обрада 

фасаде 

Архитектонска обрада објеката треба да буде 

прилагођена непосредном амбијенту и околном пејсажу, 

односно архитектонском наслеђу овог подручја. 

Планиране објеката обликовати савременим матријалима 

на традиционалан начин, хоризонтално положен на 

терену, мале спратности. За спољно обликовање самог 

објекта користити пропорције архитектонског наслеђа и 

што више природног материјала. Фасаде објеката 

урадити од декоративних фасадних облога (рустик опека) 

и дрвета.  
Такође, декоративним дрвеним елементима нагласити 

отворе на фасади (прозоре, врата), као и ограде на 



терасама. 

кров 

Обавезна је израда косог крова са нагибом од min 35º , а 

кров може бити двоводни, или кров са више кровних 

равни.  
Кровна конструкција дрвена, а кровни покривач у складу 

са нагибом крова (цреп, бибер цреп, тегола, итд.) 

паркирање возила Паркирање  реализовати на парцели 

посебна правила 

Препоручује се да ограда око парцеле буде од живице, макс. 

Висине 1,4м. 
Куће за одмор могу се прикључивати на постојећу инфраструктуру 

по важећим прописима и стандардима или користити одрживе 

изворе. 
Уколико не постоји могућност прикључења на инфраструктуру, 

снабдевање водом се решава изградњом сопствених бунара, 

одвођење отпадних вода се решава изградњом водонепропусне јаме 

или уређајем за пречишћавање, снабдевање енергијом одрживим 

изворима.  
Могућа је парцелација и препарцелација постојећих парцела без 

промене намене у складу са правилима за формирање парцела за 

изградњу.  

 

2.2.3. Зона интерне саобраћајнице 

   Планирана интерна саобраћајница саобраћајно је повезана на државни пут IIА реда 

број 123 Свилош-Сремска Митровица. Планом је усвојен постојећи саобраћајни 

прикључак и већи део постојеће трасе.  

Ширина коловоза предметне саобраћајнице је 4,8м. Ова ширина коловоза условљена је 

конфигурацијом терена и ситуационо-нивелационим елементима за кретање 

туристичких аутобуса до планираног хотелског комплекса. 

Западни део сервисне саобраћајнице је изграђен са завршним коловозним застором али 

је због некоришћења и неодржавања у готово неупотребљивом стању. Приликом израде 

пројектно-техничке документације мора се предвидети потпуна реконструкција 

западног дела и нова изградња преостале трасе ове саобраћајнице са свим елементима 

пута који прате саобраћајнице на брдовитом терену.  

 

2.2.4. Зона изворишта воде са заштитним појасом 

Није дозвоњена градња осим објеката који су у функцији изворишта ( бунарског поља ) 

. 

2.2.5. Зона потока Куштиљ са заштитним појасом 



Није дозвоњена градња, као ни друге активности,  осим уређења зелених површина и 

регулације тока и корита потока. 

2.2.6. Зона заштитног зеленила према локалитету ''Кречанске јаме'' 

У овој зони није дозвољена изградња објеката. У овој зони се уређује зеленило у складу 

са правилима уређења заштитних зелених површина. 

2.2.7.  Зона пословног објекта уз пут Лежимир- Корушка  

 Није планирана изградња нових објеката. Дозвољене инервенције су адаптација, 

санација и инвестиционо  и текуће одржавање постојећих објеката, евентуално 

реконструкција, али у оквирима постојећих габарита. Обавезно одржавање простора 

око објекта. 

 

2.3.Правила грађења на површинама у јавној намени 

2.3.1.Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Сервисна саобраћајница 

Трасирањем сервисне саобраћајнице повезана је западна и источна граница обухвата 

плана при чему су саобраћајно опслужени сви планирани садржаји на северној страни 

обухвата плана. Нивелета предметног пута прати постојећи некатегорисани пут са 

максималним уклапањем у конфигурацију терена.  

Ширина коловоза је 4,8м, радијуси и подужни нагиби омогућавају кретање аутобуса до 

планираног хотела и до јужног дела на месту постојећег бетонског игралишта. Источни 

део ове саобраћајнице је предвиђен са истом ширином коловоза, трасиран у складу са 

изохипсама терена и планираним садржајима и намениом гравитирајућег подручја. 

Одводњавање се решава гравитационо, подужним и попречним падовима усмереним ка 

елементима пута за прихватање и одвођење површинских атмосферских вода. Због 

конфигурације терена који има брдовите одлике, посебна пажња при изради техничке 

документације мора се посветити атмосферској канализацији, односно начину на који 

ће се заштитити путни објекти од површинских вода.  

Некатегорисани путеви 

Планом су задржани и усвојени постојећи некатегорисани путеви који се пружају на 

правцу север-југ и који су углавном у функцији пољопривреде. Задржани су коридори, 

трасе и остали елементи ових путева. 

 

2.3.2.Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетике 

  Како би се створили услови за прикључење будућих објеката у обухвату плана 

потребно је планирати изградњу следећих ЕЕО: 



 Две нове ТС, једну за потребе туристичке зоне (хотела са пратећим садржајима), 

а другу за потребе зоне одмора и рекреације (постојећих и будућих викендица); 

 Прикључне далеководе 20kV за будуће ТС; 

 Нисокнапонску надземну и подземну мрежу из будућих ТС и у складу са 

организацијом постојећих и будућих објеката; 

 Трафостанице 20/0,4 kV се планирају као стубне илимонтажно-бетонске са 

једним или више трансформатора. Изградња стубних трафостаница дозвољава се само 

у склопу надземне мреже . 

 Средњенапонски и нисконапонски  водови се граде као надземни и подземни. 

Надземни водови се граде на стубовима голим проводницима или CKS –ом, а подземни 

водови се граде кабловима. Трасе за изградњу предвидети уз постојеће и будуће 

саобраћајнице (далековод за напајање  туристичке зоне градити по постојећој траси). 

На графичком прилогу  са решеном наменом површина уцртане су орјентационе 

локације ТС и трасе далековода. 

 

 

 

2.3.3.Правила за изградњу мреже и објеката телекомуникационе инфраструктуре 

   На подручју обухваћеним овим планским документом Телеком Србија Извршна 

јединица Сремска Митровица нема изграђену телекомуникациону инфраструктуру. 

Постојећа телекомуникациона инфраструктура на овом делу насњља Лежимир је 

положена уз саобраћајницу Државни пут IIA реда бр. 123 и намењена је у највећој мери 

корисницима источно од поменуте саобраћајнице.Капацитети постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре за сада задовољавају потребе постојећих 

корисника. На овом подручју има изграђен антенски стуб МТС па је покривеност 

сигналом мобилне телефоније добра. 

   Развојем овог подручја створиће се потребе како за проширењем капацитета у 

приступној мрежи, тако и за пружањем услуга широкопојасног сервиса. 

   Планом развоја „Телекома“предвиђа се: 

 Обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за све постојеће и будуће 

кориснике, 

 Реконструкција и изградња ТК мреже високог квалитета, поузданости и 

расположивости изградњом јединствене транспортне мреже, 

 Проширење међумесног телекомуникационог система за осигурање квалитета 

како међумесних веза довољног капацитета, тако и међународних, 

 Полагање оптичких каблова чиме се омогућава савремен систем преноса, 

 Замена дотрајале опреме и модернизација ТК мреже, 

 Увођење нових телекомуникационих услуга , 

 Увођење мобилних услуга заснованих на радио преносу, 

 Осигурање коридора за телекомуникационе кабловедуж свих нових и постојећих 

путева. 

 



2.4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно 

препарцелације и урбанистичког пројекта 

У простору обухвата плана правилима уређења дате су смернице за уређење простора и 

правилима грађења дате су смернице за изградњу објеката основне или претежне 

намне.  

За новоформиране парцеле – комплексе у складу са овим Планом у УЦ које  су у 

функцији туризма неопходно је израдити пројекте парцелације и урбанистичке пројекте 

архитектонске разраде локације. Урбанистичким пројектима се детаљно разрађује 

локација у складу са парвилимаиз овог плана. 

 

локација 
Северни део туристичке  зоне у обухвату плана уз зону строге 

заштите националног парка , северно од сервисне  саобраћајнице. 
Постојеће грађевинске парцеле бр. 555, 553, 547/3 

приближне 

димензије локације  

Дужина /исток- запад/око 400m; 
Ширина /север-југ/око 200m; 
 
Укупна површина комплекса  око 60000m² 
(парцела: бр.555 – око 8000 m², бр.553 –око 41500 m², бр.547/3- око 

10500 m²) 

намена 
Пословна не јавна намена - туристички  и спортско- рекреативни 

комплекси са компатибилним, пратећим садржајима  

планирани (могући) 

садржаји 

 
Туристичко – угоститељска зона 
хотел, смештајни павиљони (собе, апартмани), ресторан, отворени 

амфитеатар. 
Планирани хотел - централни објекат у туристичко угоститељској 

зони (сала за ручавање, кухиња, остава,  кафе – посластичарница, 

санитарни блок, смештајни капацитети, базен са velnes центром, 

фитнес сала, пратећи садржаји …) 
Смештајни павиљони 
допунски смештајни капацитети, у засебним објектима, као засебне 

просторне целине. Корисницима наведеног садржаја били би 

доступни и сви садржаји у планираном хотелу, као и у целом 

комплексу. 
Спратност павиљона: макс. П+Пк (приземље + поткровље) 
Мах. висина објекта: макс. 10,00 m од коте заштитног тротоара 
Ресторан 
Наведени објекат планиран је као засебан, намењен корисницима 

комплекса, али и посетиоцима у пролазу.  
Хоризонтални габарит: Макс. површина дозвољена за изградњу је 

500 m². 
Спратност ресторана: П (приземље) 
Мах. висина објекта: макс. 8,00 m од коте заштитног тротоара 
Зона управе 
две целине: објекат управе комплекса као и 
објекат амбуланте, тј. могуће је у оквиру јединственог објекта 

формирати две независне функционалне целине. 
Контролна кућица (улаз-излаз) 
Основна намена планираног објекта  контролна кућица са 



рампом је да онемогући транзитни саобраћај преко интерне 

саобраћајнице комплекса, као и да гарантује безбедност возила у 

мировању унутар комплекса. 
Хоризонтални габарит: Макс. 9,00 m 
Спратност: П (приземље) 
Мах. висина објекта: макс. 5,00 m 
Планирани објекат може се извести као зидани, али и дрвени 

монтажни. 
Зона спорта и рекреације: 
универзалне спортске хале  за тренинге у затвореном простору 

(рукометна, одбојкашка, стоно-тениска,кошаркашка); 
спортски терени на отвореном (тениски, фудбалски, универзални 

– рукомет, кошарка); 
отворени базен 
парковске, озелењене и уређене површине - min 30%, 
 

 

тип блока Отворени комплекс, сложене структуре 

тип  објеката у 

блоку 

Слободностојећи објекти високо и нискоградње са јавном 

функцијом на земљишту не јавне намене и отвореном, уређеном, 

парковском површином; 

урбанистички 

параметри блока 

Максимални индекс заузетости  парцеле објектима високоградње  

је до 20%; 
Максимални индекс заузетости  објектима свих врста (објекти 

високоградње са спортско-рекреативним површинама) до 70%; 
Регулациона линија је дефинисана графичким делом плана; 
Грађевинска линија  на удаљености од  регулационе  линије или  

границе обухвата ПДР-а   min 10m.  

спратност 

Максимални број етажа:   
једна подземна етажа  + приземље + два спрата + поткровље    
( Су+П+2+Пк); 

 

величина  

новоформиране 

парцеле 

Минимална величина парцеле    2000m²; 
Максимална величина парцеле 10000m² 

висина коте 

приземља 

Кота приземља може бити максимално 0,2m виша од  нулте коте 

(за објекте на равном терену), тј.од коте заштитног тротоара на 

предњој страни објекта  ( за објекте на стрмом терену). Висинска 

разлика  до 1,2m се решава денивелацијом унутар објекта. 

Кота приземља не може бити нижа од нулте коте. 

На стрмом терену од или према улици  кота приземља се мери од 

заштитног тротоара на предњој страни објекта. 

На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота 

приземља се одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту. 

висина кровног 

венца 

           спратност објекта                     висина кровног венца                
          П+0                            max.  =   4m       min.=      3m 
          П+Пк                         max.  =   6m       min.=   4,5m 
          П+1                            max.  =   7m       min. =      6m 
          П+1+Пк                     max.  =   9m       min. =   7,5m 
          П+2                            max.  = 10m       min. =      9m 



          П+2+Пк                     max.  = 12m       min. = 10,5m 
Висина назитка поткровне етаже  нових објеката свих врста  износи 

највише 1,6m рачунајући од коте пода поткровне етаже  до тачке 

прелома кровне косине. 

висина објекта 

Максимална висина централног објекта на парцели  18m: 

 на равном терену -  растојање од нулте коте до коте 

слемена. Нулта кота је тачка пресека линије терена и 

вертикалне осе објекта; 

 на стрмом терену са нагибом од или према улици – 

растојање од коте  заштитног тротоара на предњој страни 

објекта до коте слемена; 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 

саобраћајнице – растојање од средње висине тротоара, тј. 

средње висине линије терена  до коте слемена.  

архитектонско 

обликовање и 

материјализација 

обрада 

фасаде 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима 

и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене 

естетски визуелне целине, како у оквиру зоне, тако и са 

објектима у осталим зонама у обухвату Плана, тј. 

комплекса, чије садржаје надопуњује и са којима чини 

јединствену амбијенталну целину. Сваки од планираних 

објеката обликовати савременим матријалима на 

традиционалан начин, хоризонтално положен на терену, 

мале спратности. За спољно обликовање самог објекта 

користити пропорције архитектонског наслеђа и што 

више природног материјала. Фасаде објеката урадити од 

декоративних фасадних облога (рустик опека) и дрвета.  
Такође, декоративним дрвеним елементима нагласити 

отворе на фасади (прозоре, врата), као и ограде на 

терасама. 

кров 

Обавезна је израда косог крова са нагибом од min 35º , а 

кров може бити двоводни, или кров са више кровних 

равни.  
Кровна конструкција дрвена, а кровни покривач у складу 

са нагибом крова (цреп, бибер цреп, тегола, итд.). 

паркирање возила Паркирање  реализовати у  границама комплекса 

посебна правила 

Неопходна је израда  урбанистичког пројекта  са циљем 

урбанистичко – архитектонске разраде локације. 
Могућа је парцелација и препарцелација постојећих парцела без 

промене намене у складу са правилима за формирање парцела за 

изградњу.  
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158. 

На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка, 

64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-

УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, бр. 

64/2015),  члана 9, став 5 Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, број 

135/2004 и 88/2010) и члана 35. тачка 6. 

Статута Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска 

Митровица“, број 13/2012), Скупштина 

града Сремска Митровица, по прибављеном 

мишљењу Комисије за планове на седници 

одржаноj 05.07.2017 године, донела је  

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГАНЕ НА БИОМАСУ 

У К.О. ЈАРАК  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Члан 1.    

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације комплекса за изградњу   

енергане на биомасу у к.о. Јарак, Град 

Сремска Митровица (у даљем тексту: План 

детаљне регулације).   

Члан 2. 

Граница обухвата планског подручја је 

одређена као прелиминарна. Простор 

обухвата плана се налази у атару насеља 

Јарак, на североистоку територије Града 

Сремска Митровица и к.о. Јарак, према 

општини Рума.  

Простор обухвата плана окружује 

пољопривредно земљиште.  

Граница обухвата Плана ( прелиминарна ) 

заузима простор око 1,4ha. У обухвату плана 

су две  парцеле у власништву Инвеститора  

у к.о. Јарак, парцеле бр. 920/5, 920/2 и део 

парцеле бр.1560 односно део атарског пута. 

У нарави простор у обухвату је земљиште 

које се користи као пољопривредно 

земљиште.    

Приступ парцели је са некатегорисаног 

пута, а преко њега са комплекс енергане 

наслања на постојећи државни путе Рума – 

Шабац. У непосредном окружењу се налази 

бензинска станица и угоститељскоуслужни 

објекат –мотел.   

Члан 3.   

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и списак подлога: Просторним 

планом Територије Града Сремска 

Митровица („Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.2/2015) планирано је да се 

планови са детаљном урбанистичком 

разрадом израђују за све радне зоне 

дефинисане планираном наменом простора, 

односно за зоне у којима се групишу 

комплекси компатибилних намена на 

пољпривредном земљишту (између осталог 

објекти у функцији путне привреде).   

Просторним планом дате су стратешке 

смернце развоја територије Града Сремска 

Митровица са основним начелом одрживог 

развоја. У том смислу коришћење  

земљишта за формирање радних комплекса 

је у складу са планом. Развојем оваквог 

концепта, у складу са заштитом животне 

средине потиче се инвентивност у процесу 

планског развоја подручја.  

Правилима за изградњу радних зона 

планирано је да се у атару  могу формирати 

радне зоне ради груписања објеката односно 

комплекса који у погледу простора, 

саобраћаја, инфраструктуре или радног 

процеса могу потенцијално да угрозе стање 

животне средине у насељима или су 

локацијски везани за сировине.  

Радна зона мора имати довољно простора 

за потребе одвијања производног процеса, 

одговарајућу комуналну инфраструктуру и 

мора задовољити услове заштите животне 

средине (земље, воде и ваздуха).  

Планира се да простор радне зоне буде 

чисто пословне намене (нема чистог 

становања).   
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Намене објеката комплекса су оне које 

неће угрожавати животну средину, природне 

и створене вредности.   

Планиране су следеће намене: 

производња, продаја, услужне делатности, 

прерада, складишни простори, 

дистрибутивни центри и слично.  

Комплекс се организује на сопственој 

парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, 

манипулативне површине, објекти, 

инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, 

уређаји за пречишћавање и сл.).  

У зонама зеленила комплекса нису 

планирани објекти, али је могућа изградња 

инфраструктуре како је планом предвиђено.  

Није дозвољена изградња чисто 

стамбених објеката и објеката са штетним 

утицајем на животну средину.  

Правилима уређења и грађења дати су 

урбанистички нормативи за уређење 

планиране радне зоне.   

Просторним планом се кроз правила 

уређења и грађења могу дати потребни 

елементи пре свега за формирање радног 

комплекса, а затим и правила грађења за 

појединачне објекте и међусобних односа 

неопходне инфраструктурне мреже у 

комплексу и ван комплекса.  

План детаљне регулације израђује се на 

овереном катстарско-топографском плану, а 

прбавља се и одговарајућа копија плана и 

извод из листа непокретности.   

Члан 4.    

Принципи планирања: Уређење простора 

у обухвату плана заснива се на начелима 

одрживог развоја и рационалним 

коришћењем пољопривредног земљишта за 

изградњу објеката за производњу 

електричне и топлотне енергије из 

обновљивих извора (биомасе), а све у циљу 

континуираног планирања и усклађивања 

потреба простора планираних радних зона 

компатибилних пољопривредном земљишту 

у окружењу.   

Члан 5.   

Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја: Циљ 

доношења плана је стварање планског 

основа за реализацију планских поставки ПП 

(08/2015), односно стварање могућности за 

изградњу електране - биогасног  постројења 

- комплекса за коришћење обновљивих 

извора енергије за производњу електричне и 

топлотне енргије из биомасе са пратећим 

објектима и компатибилним делатностима.   

Доношењем урбанистичког плана за 

формирање комплекса електране - биогасног  

постројења  створили би се услови за 

претварање пољопривредног земљишта у 

грађевинско земљиште на ком би се градили 

објекти који чине комплекс електране - 

биогасног  постројења инсталисане снаге до 

1 mW електричне енергије.   

Поред објеката у комплексу електране би 

се свакако изградила и неопходна 

инфраструктура у његовој функцији.   

Преостали простор обухвата плана 

дефинисао би се за формирање више 

појединачних урбанистичких зоне како би се 

планирана намена електране  ускладила са 

постојећим садржајима у окружењу.  

Подела простора у обухвату плана 

определила би урбанистичке зоне за 

производњу енергије, зону пословних 

објеката, зону комуникација и зону 

заштитног зеленила са зонама 

инфраструктурних коридора неопходних за 

дистрибуцију произведене електричне и 

топлотне енергије до енергетских објеката 

надлежне ЕД и корисника топлотне енергије 

и зону приступне саобраћајнице.  

Позитиван ефекат реализације планских 

поставки је обезбеђење радних комплекса са 

елементима одрживог развоја.   

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.  
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Негативан ефекат реализације планских 

поставки ПДР је утицај планиране намене на 

измену пољопривредног земљишта у 

грађевинско земљиште, промена пејсажа, 

као и синергијски утицај у утицајном 

подручју плана.   

Члан 6.   

Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја са структуром основних намена 

простора: Концептуални оквир 

планирања дат је у планским поставкама 

ПП територије Града Сремска 

Митровица у оквиру планираног 

просторног развоја радних зона и 

инфраструктурних система и повезивање 

са регионалним инфраструктурним 

мрежама са циљем коришћења 

обновљивих извора енергије.  

Ратификацијом Уговора о оснивању 

Енергетске Заједнице Југоисточне Европе 

(2005.год) Република Србија је прихватила 

обавезу примене директива везаних за 

коришћење обновљивих извора енергије 

(2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС). Усвајањем 

„Feegin“ тарифе за електричну енергију 

произведену из обновљивих извора енергије, 

створене су шансе са повећање учешћа 

обновљивих извора енергије у производњи 

електричне енергије.  

За остваривање овог циља, у концепцији 

развоја енергетике, неопходно је остварити 

међусекторско повезивање енергетике и 

пољопривреде, шумарства и индустрије, као 

једног значајног, потенцијалног 

испоручиоца и произвођача биоенергије на 

подручју Војводине (енергетске биљке, 

отпад са фарми, брзорастуће шуме, 

индустријски продукти).   

Потенцијална енергија добијена из 

биомасе је најзначајнији енергетски 

потенцијал обновљивих извора на простору 

Војводине, па самим тим и на теритроији 

Града Сремска Митровица, с обзиром на 

заступљеност пољопривредног и шумског 

подручја, односно заступљеност ресурса 

остатака ратарске и шумске производње. 

Повећање потенцијала биомасе, могуће је 

остварити повећањем производње 

енергетских култура, уљане репице, за које 

постоје повољни услови, као и узгојем 

брзорастућих шума на земљишту које није 

повољно за узгајање конвенционалних 

пољопривредних култура, поред река и 

канала. Биомасу, због вишеструке 

исплативости, могуће је користити као 

енергент у топланама. Пошто је биомаса 

локално гориво, економично када се користи 

без претходних припрема и у кругу од 50 

km, потребно је далокална самоуправа 

направи анализу области и начин примене у 

свом региону.   

Члан 7.    

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребан за израду 

плана су око 399.000,00  динара на дан 

22.05.2017.  

Израда Плана детаљне регулације 

поверава се ЈП за послове урбанизма 

„Урбанизам“ из Сремске Митровице.  Рок за 

израду плана је 120 дана од доношења ове 

Одлуке.    

Члан 8.   

После доношења ове одлуке организоваће 

се рани јавни увид у трајању од 15 дана.   

Oглас о излагању материјала на рани 

јавни увид оглашава се у средствима јавног 

информисања  и на званичном порталу 

Града.  

Излагање материјала на рани јавни увид 

обавиће се у згради градске куће Града 

Сремска Митровица, улица Светог 

Димитрија бр.13 у Сремској Митровици и на 

званичном порталу Града.    

Нацрт Плана детаљне регулације, пре 

подношења органу надлежном за његово 

доношење, подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид у згради градске 

куће Града Сремска Митровица, улица 

Светог Димитрија бр.13 у Сремској 

Митровици.   

  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  
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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.   

Члан 9.    

Саставни део ове одлуке је Решење да се 

за План детаљне регулације комплекса за 

изградњу  електране на биомасу у к.о.Јарак, 

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.   

Члан 10.   

План детаљне регулације је потребно 

израдити у три истоветна примерка у 

аналогном и пет примерка у дигиталном 

облику.   

Члан 11.    

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

Града Сремска Митровица“.   

 СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 350-165/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић,маст.инж.менаџмента,с.р. 
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159. 

На основу члана 4. став 1.члана 9. и члана 

13. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ бр.88/2011 и 

104/2016), члана 54. и члана 66. Закона о 

добробити животиња („Службени гласник 

РС“ бр.41/2009), члана 46.Закона о 

ветеринарству („Службени гласникРС“ 

бр.91/2005 и бр.30/2010) члана 20. став 

1.тачка 26. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007), 

члана 16. став1. тачка 28. и члана 35. став 

1.тачка 7. Статута града Сремскe Митровицe 

(„Службени лист града Сремска Митровица“ 

број 13/2012), Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

05.07.2017.године je донела  

О Д Л У К У   

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ 

И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ И 

ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊA 

Члан 1.  

 У Одлуци о држању и заштити домаћих и 

егзотичних животиња („Сл.лист града 

Сремска Митровица“ бр.1/2012, 4/2015 и 

10/2015), мења се члан 42, тако да сада гласи:  

„Пас се може пуштати са поводника да се 

слободно креће само на јавној зеленој 

површини или њеном делу, које одреди 

Градска управа за инфраструктуру и имовину 

(у даљем тексту: надлежна градска управа), 

по претходно прибављеној сагласности 

градске управе надлежне за комуналне 

послове.  

 Надлежна градска управа може одредити 

јавну зелену површину на којој је забрањено 

извођење паса, на начин утврђен у ставу 1. 

овог члана.  

 Надлежна градска управа је дужна да на 

јавној зеленој површини из става 1. и 2. овог 

члана постави видне ознаке, на којима је 

назначено у којим деловима је дозвољено 

слободно кретање паса, односно на којим 

јавним зеленим површинама је забрањено 

извођење паса.“   

Члан 2.  

 У члану 44., у ставу 2., уместо речи 

„Дирекција“, треба да стоји реч „надлежна 

градска управа“.   

Члан 3.   

 У члану 53. мењају се ставови 1. и 2., тако 

да гласе:  

„Надзор над применом одредаба ове 

одлуке врши градска управа надлежна за 

комуналне послове.  

Послове инспекцијског надзора над 

применом одредаба ове одлуке врши 

комунална инспекција“.   

Члан 4.  

 Мења се члан 56. тако да сада гласи:  

 „Новчаном казном у фиксном износу  од 

20.000 динара, казниће се за прекршај 

физичко лице ако:  

1) држи куниће супротно члану 8. ове 

одлуке;   

2) објекат у коме држи куниће није 

прописно удаљен од најближег стамбеног или 

пословног објекта на суседној парцели (члан 

9. став 1);   

3) држи живину супротно ставу 1. члана 

10. ове одлуке;   

4) објекат у коме држи живину није 

прописно удаљен од најближег стамбеног или 

пословног објекта на суседној парцели (члан 

9. став 2);   

5) држи голубове супротно члану 13. ове 

одлуке;  држањем голубова узнемирава трећа 

лица односно загађује околину (члан 14. ове 

одлуке);   

6) држи нојеве супротно члану 15. ове 

одлуке;   

7) објекат у коме држе нојеви није 

прописно удаљен од најближег стамбеног или 

пословног објекта на суседној парцели (члан 

16. ове одлуке);   

8) није прибавио претходну сагласност 

свих сувласника, односно власника објекта 

породичног становања за држање нојева 

(члан 17);   

9) држи копитаре и папкаре супротно 

члану 18. ове одлуке;   
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10) објекат у коме држи копитаре и 

папкаре није прописно удаљен од најближег 

стамбеног или пословног објекта на суседној 

парцели (члан 19. ове одлуке);   

11) држи копитаре и папкаре супротно 

члану 21. ове одлуке;   

12) држи папкаре и копитаре на подручју 

где је то забрањено (члану 22. ове одлуке);   

13) држи већи број папкара од 

дозвољеног (члан 23. ове одлуке);   

14) држи копитаре у објектима у којима је 

то забрањено (члан 23. став 2. ове одлуке);   

15) није прибавио претходну сагласност 

свих сувласника, односно власника објекта 

породичног становања за држање папкара 

(члан 24. ове одлуке);   

16) држи пчеле супротно члану 25. ове 

одлуке;   

17) држи пчеле супротно члану 26. ове 

одлуке;   

18) држи пчеле супротно члану 27. ове 

одлуке;   

19) држи пчеле супротно члану 28. ове 

одлуке;   

20) држи пчеле супротно члану 29. ове 

одлуке;   

21) држи украсне и егзотичне птице 

супротно члану 30. ове одлуке;   

22) држи псе и мачке супротно члану 31. 

став 1. ове одлуке;   

23) поступа супротно члану 32. став 1. ове 

одлуке;  

24) држи пса или мачку у заједничком 

стану без претходно прибављене сагласности 

свих сувласника (члан 32. став 2.);   

25) није прибавио сагласност свих 

власника станова и посебних делова стамбене 

зграде, сувласника објекта породичног 

становања, односно сагласности свих 

власника објеката породичног становања 

(члан 34. став 1);   

26) објекат у коме држи пса није 

прописно удаљен од најближег стамбеног или 

пословног објекта на суседној парцели, 

односно кућа у дворишту са већим бројем 

породичних кућа (члан 37.);   

27) поступа супротно одредби члана 38. 

ове одлуке;   

28) не поступи по налогу надлежног 

инспектора;  

29) поступа супротно одредби члана 35а.“ 

Члан 5.  

       Мења се члан  57. тако да сада гласи:   

„Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 динара, казниће се ГУ за 

инфраструктуру и имовину, ако:   

1. на јавној зеленој површини не 

постави видне ознаке на којима је назначено 

у којим деловима и у ком временском 

периоду је дозвољено слободно кретање паса, 

односно на којим јавним зеленим 

површинама није дозвољено извођење паса 

(члан 42. став 3.).   

2. на јавној површини не постави видне 

ознаке са забранама из 39. ове одлуке.   

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и одговорно лице у ГУ за инфраструктуру 

и имовину, новчаном казном у фиксном 

износу од 20.000  динара.“  

Члан 6. 

Мења се члан 58. тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 динара, казниће се ЈКП, ако поступа 

супротно члану 47., 48. и 51. ове одлуке.   

За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и одговорно лице у ЈКП новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000 динара.   

Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара, казниће се месна заједница, 

ако поступа супротно члану 47. ове одлуке.   

За прекршај из става 3. овог члана казниће 

се и одговорно лице у Месној заједници, 

новчаном казном у фиксном износу  од 10.000 

динара.“  

Члан 7.  

Мења се члан 59. тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

15.000 динара, казниће се физичко лице ако 

поступа супротно одредбама члана 40, 41, 42, 

43, 44, 45. и 46. ове одлуке.“  

Новчану казну из става 1. овог члана на 

лицу места наплаћује надлежни инспектор, 

односно комунални полицајац.   
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Члан 8.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“.   

 СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 352-984/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

160. 

На основу члана 2., 4., 9. и 13. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 

гласник  РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 

20. Закона заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 135/2004, 

36/2009, 72/2009, 43/2011 – одлука УС и 

14/2016), члана 32.  тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007) и члана 35. тачка 7. Статута града 

Сремске Митровица („Службени лист града 

Сремска Митровица“, број 3/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица на 

седници одржаној 05.07.2017.године, је 

донела 

O Д Л У К У   

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ И   

ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА,  

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ 

ПОВРШИНА  

Члан 1.  

У Одлуци о уређењу и одржавању 

паркова, зелених и рекреационих површина 

(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 

2/2010, 4/2010 – др. одлука, 3/2014 и 4/2014 – 

испр.), мења се члан 5., тако да сада гласи:  

 „Послови уређења и одржавања 

јавних зелених површина из члана 3. и члана 

4. став 1. и 2. ове одлуке у граду Сремска 

Митровица и послови одржавања зелених 

површина из члана 4. став 3. ове одлуке на 

територији града Сремска Митровица 

поверавају се Градској управи за 

инфраструктуру и имовину (у даљем тексту: 

надлежна управа)“.  

Искључиво право извођења радова на 

уређењу и одржавању јавних зелених 

површина из члана 3. став 1. тачка 2. и члана 

4. став 1. тачка 2. ове одлуке у граду Сремска 

Митровица и искључиво право извођења 

радова на одржавању зелених површина из 

члана 4. став 3. ове одлуке на територији 

града Сремска Митровица има Јавно 

предузеће „Комуналије“ (у даљем тексту: 

ЈКП).  

Радове из става 2. овог члана ЈКП обавља 

по налогу и надзору надлежне управе, на 

основу годишњих уговора, који закључује са 

надлежном управом.  

Послови уређења и одржавања јавних 

зелених површина у насељу градског 

карактера Мачванска Митровица, у 

приградском насељу Лаћарак и у насељеним 

местима на територији града Сремска 

Митровица поверавају се месној заједници, с 

тим што је надлежна управа обавезна да на 

захтев месне заједнице даје идејна решења и 

стручне савете.  

О уређењу и одржавању зелених површина 

посебне намене старају се предузећа, 

установе и друга правна лица односно 

предузетници који непосредно користе те 

површине или којима су те површине 

поверене на управљање, уређење и 

одржавање заједно са објектима изграђеним 

на тим површинама.“  

Члан 2.  

 У члану 6., реч „Дирекција“ замењују се 

речима „надлежна управа.“ 

Члан 3.  

 У члану 7., став 1., реч „Дирекција“ 

замењује се речима „надлежна управа“, а 

уместо речи „Градске управе за урбанизам и 

стамбено комуналне послове“ треба да стоје 

речи „градске управе надлежне за комуналне 

послове“.  

 У ставу 4.,  реч „Дирекција“ замењује се  

речима „надлежна управа“.  
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Члан 4.  

 У поднаслову изнад члана 8.,  реч 

„Дирекција“, замењује се речима „надлежна 

управа“.  

Члан 5.  

 У члану 8.,  реч „Дирекција“ замењује се  

речима „надлежна управа“. 

Члан 6.  

 У члану 9.,  реч „Дирекција“, замењује се 

речима „надлежна управа“. 

Члан 7.  

 У члану 13., став 1.,  реч „Дирекција“, 

замењује се  речима „надлежна управа“.  

 У ставу 2.,  реч „Дирекција“, замењује се 

речима „надлежна управа“.  

 У ставу 3., уместо речи „Градска управа 

за урбанизам и стамбено комуналне послове“, 

треба да стоје речи „градска управа надлежна 

за комуналне послове“.  

Члан 8.   

 У члану 14., мења се став 1., тако да гласи:  

 „Надлежна управа је дужна да устроји и 

води евиденцију – катастар уређених јавних 

зелених површина са подацима о локацији, 

површини, врсти, броју и стању биљног 

материјала и парковске опреме, уређаја и 

објеката на јавним зеленим површинама и о 

променама које настају на тим површинама и 

да о свакој промени писмено, кроз месечне и 

годишње извештаје обавештава надлежну 

инспекцију, Комисију из члана 19. ове одлуке 

и градску управу надлежну за комуналне 

послове.“  

Члан 9. 

 У члану 16., ставовима 1. и 2., реч 

„Дирекција“, замењује се речима „надлежна 

управа“.   

Члан 10.   

 У члану 17., ставовима 3., 4., 5. и 6., реч 

„Дирекција“ замењује се речима „надлежна 

управа“.   

Члан 11.  

 У члану 18., реч „Дирекција“ замењује се  

речима „надлежна управа“.  

Члан 12.  

 У члану 19., ставу 1., речи „Градска 

управа за здравствену, социјалну и заштиту 

животне средине“ замењују се речима 

„градска управа надлежна за комуналне 

послове. У ставу 2., реч „Дирекција“ замењује 

се речима „надлежна управа“.   

Члан 13.   

 У члану 20., ставовима 2. и 3., реч 

„Дирекција“ се замењује речима „надлежна 

управа“.  

Члан 14.  

 У члану 21., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   

Члан 15.  

 У члану 22., став 1., тачка 7., реч 

„Дирекција“ се замењује речима „надлежна 

управа“.   

Члан 16.  

 У члану 23., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   

Члан 17.  

 У члану 25., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.  

Члан 18.  

 У члану 26., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   

Члан 19.  

 У члану 28., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.  

Члан 20.  

 У члану 29., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   

Члан 21.   

 У члану 32., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   
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Члан 22.   

 У члану 39., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   

Члан 23.  

 У члану 41., реч „Дирекција“ се замењује 

речима „надлежна управа“.   

Члан 24.  

 У члану 42., мења се став 1., тако да сада 

гласи:  

 „Надзор над применом одредаба ове 

одлуке врши Градска управа за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове.“   

Члан 25.  

 Мења се члан 43., тако да сада гласи:  

„Контролу и одржавање комуналног реда у 

овој области обавља комунална полиција.  

 Комунални полицајац је овлашћен да у 

вршењу комунално полицијских послова, 

присуством на лицу места:  

o спречава нарушавање комуналног 

реда прописаног овом одлуком;  

o успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом;  

o издаје прекршајни налог за прекршаје 

за које је предвиђена новчана казна у 

фиксном износу, у складу са одредбама ове 

одлуке и закона о прекршајима;  

o предузима друге мере у складу са 

својим овлашћењима прописаним законом.“  

Члан 26.  

Мења се члан 44., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 динара казниће се за прекршај 

надлежна управа, односно месна заједница 

ако:  

1) не организује свој рад и пословање на 

начин утврђен у члану 8. ове одлуке;  

2) не достави комуналној инспекцији 

односно инспекцији за заштиту животне 

средине месечне планове, налоге, извештаје, 

услове за заузимање, односно раскопавање и 

услове за враћање у првобитно стање (члан 9. 

одлуке);  

3) не предузимају мере из члана 13. ове 

одлуке;  

4) не устроји евиденцију уређених 

јавних зелених површина из члана 14. став 1. 

ове одлуке;  

5) не сачини записник о стању јавне 

зелене површине пре привременог 

заузимања, односно раскопавања (члан 16. 

став 2.);  

6) не сачини записник о стању јавне 

зелене површине после привременог 

заузимања, односно раскопавања (члан 17. 

став 4.);  

7) не изда налог за обнову и садњу и не 

изврши надзор (члан 17. став 5.);  

8) о извршеној обнови и садњи не 

обавести инспекцију (члан 17. став 6.);  

9) поступа супротно члану 23. ове 

одлуке;  

10) не изда налог за обнову односно 

садњу нових стабала на јавној зеленој 

површини и не изврши надзор (члан 28. став 

4. ове одлуке);  

11) не изда налог за обнову травњака 

односно садњу цвећа, грмља и не изврши 

надзор (члан 29. став 3. ове одлуке).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара, и одговорно лице у надлежној 

управи  односно месној заједници.“  

Члан 27.  

Мења се члан 45., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 динара казниће се за прекршај ЈКП 

односно месна заједница ако:  

1) не изврши обнову односно садњу 

уништеног зеленила на јавној зеленој 

површини по налогу и надзору Дирекције 

(члана 17. става 5. ове одлуке);  

2) радове на уклањању стабла или 

делове стабала врши супротно члану 23. ове 

одлуке;  

3) не изврши обнову односно садњу 

нових стабала на јавној зеленој површини по 

налогу и надзору Дирекције (члан 28. став 4. 

ове одлуке).  

4) не изврши обнову травњака односно 

садњу цвећа, грмља и сл. по налогу и надзору 

Дирекције (члан 29. став 3. ове одлуке).  
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За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 

динара, и одговорно лице у ЈКП односно 

месној заједници.“  

Члан 28.  

Мења се члан 46., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

80.000 динара  казниће се за прекршај правно 

лице које непосредно користи јавну зелену 

површину или коме је та површина поверена 

на управљање, уређење и одржавање ако:  

1) не уређује и одржава јавне зелене 

површине које непосредно користе или су им 

поверене на управљање, уређење и 

одржавање заједно са објектима изграђеним 

на тим површинама (члан 10.);  

2) не устроји евиденцију уређених 

јавних зелених површина које непосредно 

користе или које су му површине поверене на 

управљање, уређење и одржавање (члан 14. 

став 2.);  

3) не уклања стабла или делове стабала 

на начин утврђен чланом 23. ове одлуке; 4) не 

изврши неку од радњи из члана 37. ове 

одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара, и одговорно лице у правном 

лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у фиксном износу од 

70.000 динара, предузетник који непосредно 

користи јавну зелену површину или коме је та 

површина поверена на управљање, уређење и 

одржавање.“  

Члан 29.  

Мења се члан 47., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

80.000 казниће се за прекршај правно лице 

ако:  

1) не изврши враћање јавне зелене 

површине у смислу члана 17. ове одлуке;  

2) приликом уређивања (бетонирања, 

асфалтирања, поплочавања и сл.) јавне 

површине на којима се налазе појединачна 

стабла, не остави одговарајућу слободну 

површину око стабла односно не поступи у 

складу са чланом 25. ове одлуке;  

3) не очисти површину од шута и не 

сачува хумусни слој земљишта одређен за 

зелену површину (члан 26.),  

4) не заштити јавну зелену површину на 

начин утврђен чланом 27. ове одлуке;  

5) не надокнади уништено дрвеће у 

смислу члана 28. ове одлуке;  

6) не надокнади уништен травњак, 

цвеће, украсно грмље и сл. на начин утврђен 

у члану 29. ове одлуке;  

7) поступа супротно члану 31. ове 

одлуке;  

8) поступа супротно члану 32. ове 

одлуке;  

9) не поступи по решењу надлежног 

инспектора.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара, и одговорно лице у правном 

лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у фиксном износу од 

70.000 динара, предузетник.  

За прекршај из става 1. тачке 1), 2), 3), 4), 

5), 6), и 9). овог члана новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000 динара, казниће се 

физичко лице.“  

Члан 30.  

Мења се члан 48., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

15.000 динара, казниће се за прекршај 

физичко лице ако:  

1) неовлашћено сече стабло, орезује, 

уклања стабло или делова стабла са јавне 

зелене површине (члан 35. тачка 1. ове 

одлуке);  

2) оштећује дрвеће и друге засаде (члан 

35. тачка 2. ове одлуке);  

3) вади, односи и уништава саднице 

дрвећа, шибља и цвећа, скида плодове, 

сечење цветова са дрвећа, шибља и цветних 

гредица, скидање и померање штитника и 

других заштита око дрворедних садница и 

травњака (члан 35. тачка 3. ове одлуке);  



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

363 
 

4) лежи и стоји на клупи (члан 35. тачка 

4. ове одлуке);  

5) копа и износи земљу, камење, песак и 

друге састојке земљишта са јавних зелених 

површина (члан 35. тачка 5. ове одлуке);  

6) пушта домаће животиње на јавну 

зелену површину, осим ако је посебним 

прописом за то одређена (члан 35. тачка 6. 

ове одлуке);  

7) баца отпатке на јавну зелену 

површину (члан 35. тачка 7. ове одлуке);  

8) скида, уништава или оштећује 

путоказе, знакове, натписе плочица и сл. 

(члан 35. тачка 8. ове одлуке);  

9) оштећује стазе, клупе, корпе за 

отпатке, ограде, уређаје, опрему, објекте и 

остале садржаје на јавним зеленим 

површинама (члан 35. тачка 9. ове одлуке);  

10) се вози било којом врстом возила и 

пере возила на јавним зеленим површинама, 

испушта киселине, моторно уље и слично 

(члан 35. тачка 10. ове одлуке);  

11) премешта клупе, корпе за отпатке или 

реквизите за дечије игре са места на којима су 

постављени (члан 35. тачка 11. ове одлуке);  

12) ложи ватру или пали стабла или 

лишће на јавној зеленој површини (члан 35. 

тачка 12. ове одлуке);  

13) врши истовар материјала, робе, 

амбалаже, огрева и сл. на травњацима, 

травним теренима и стазама, као и њихов 

смештај поред дрвореда и других засада 

(члан 35. тачка 13. ове одлуке);  

14) урезује имена или знакове на 

стаблима, клупама, зидовима или осталим 

објектима (члан 35. тачка 14. ове одлуке); 

15) поставља рекламне паное, лепи 

натписе или плакате на стаблима, оградама и 

сл. (члан 35. тачка 15. ове одлуке);  

16) закива ексере и клинове у стабло, 

оштећује дрвеће, шибље и живицу 

гуљењемљуштењем, бушењем или 

оштећењем на други начин (члан 35. тачка 16. 

ове одлуке);  

17) се пење на дрвеће, инсталације, 

ограде или друге објекте (члан 35. тачка 17. 

ове одлуке);  

18) поставља кошнице, ваге, паноа, 

аутомате за забавне игре, камп-кућица и 

других сличних објеката или уређаја на јавну 

зелену површину без одобрења (члан 35. 

тачка 18. ове одлуке);  

19) тресе или пере тепихе, разастире и 

суши сено, баца папире и отпатке, смеће, 

пиљевине, пепео и сл. на јавној зеленој 

површини или њихово паљење (члан 35. 

тачка 19. ове одлуке);  

20) се игра лоптом ван за то одређеног 

терена (члан 35. тачка 20. ове одлуке);  

21) паркира и зауставља возила на зеленој 

површини (члан 35. тачка 21. ове одлуке);  

22) третира јавну зелену површину 

штетним хемијским средствима (члан 35. 

тачка 22);  

23) наслања бицикл на стабла и одлаже 

бициклове на трави (члан 35. тачка 23. ове 

одлуке);  

24) разапиње жице за сушење веша (члан 

35. тачка 24. ове одлуке);  

25) залива стабла водом у којој су 

растворени детерџенти (члан 35. тачка 25. ове 

одлуке);  

26) баца снег и лед на зеленило приликом 

чишћења путева и стаза (члан 35. тачка 26);  

27) поставља тенде и сунцобране близу 

садница дрвећа, наслањање и качење других 

предмета и ствари на дрвеће (члан 35. тачка 

27. ове одлуке);  

28) гаји повртне биљке и пољопривредне 

културе на јавној зеленој површини (члан 35. 

тачка 28. ове одлуке);  

29) изврши неку од радњи из члана 36. 

ове одлуке;  

30) ако физичко лице не одржава зелену 

површину уз пословне и стамбене објекте, 

ливаде и неизграђено грађевинско земљишта, 

као и друге сличне површине које се граниче 

са јавним површинама (члан 11. ове Одлуке)   

31) ако физичко лице не одржава јавну 

зелену површину у дужини објекта, односно 

земљишта које користи (члан 12. ове Одлуке).  

За прекршај из става 1. тачке 1), 2), 5), 7), 

9), 13), 15), 18), 22), 25), 27), 30) и 31) овог 

члана новчаном казном у фиксном износу од 

60.000,00 динара, казниће се правно лице и 

предузетник.  

За прекршај из става 2. овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 15.000 
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динара казниће се и одговорно лице у 

правном лицу.“  

Члан 31.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 352-985/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента,с.р. 

161. 

На основу члана 3. 4. и 13. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), члана 

20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 

129/2007,83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаноj 05.07.2017.године, донела 

је   

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ                                        

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 У Одлуци о градској плажи („Службени 

лист града Сремска Митровица“, број 3/2017) 

у члану 8. мења се став 3., тако да сада гласи:  

„Радно време купалишта у периоду 

купалишне сезоне је од 10,00 до 20,00 часова, 

односно док ради спасилачка служба на 

води“.   

Члан 2. 

 Мења се члан 34. тако да сада гласи:  

 Возилима за снабдевање пословних 

објеката и пословних простора закупаца 

дозвољен је улаз у градску плажу у времену 

од 06,00 до 10,00 часова.  

Возилима за снабдевање пословних 

објеката и пословних простора изван 

временског интервала из предходног става 

дозвољен је у току дана и један контролисани 

улаз у градску плажу са максималним 

задржавањем до 30 минута по објекту или 

пословном простору.   

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“.   

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 352-986/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

162. 

На основу члана 7 и 32, тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 и 101/2016), члана 3, став 

2 тачка 3 и члана 8 Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016), 

члана 5 Закона о комуналним делатностима 

(„Сл.гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), 

члана 14, став 1 и члана 42, став 1, тачка 2 

Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ 

бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016 и 

108/2016), члана 11 и чл. 139-244 Закона о 

привредним друштвима („Сл.гласник РС“ 

36/2011 и 99/2011, 83/2014 и 5/2015), као и 

члана 35, тачка 33. Статута града Сремска 

Митровица („Службени лист града Сремска 

Митровица“ број 13/2012), на седници која је 

одржана дана 05.07.2017. године Скупштине 

града Сремска Митровица донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА 

И ПУТЕВА “СИРМИЈУМ ПУТ”ДОО 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Предузећа за 

одржавање улица и путева „Сирмијум пут” 

доо („Службени лист града Сремска 

Митровица“ број 4/2013, 14/2016 и 16/2016) 



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

365 
 

(у даљем тексту: Основачки акт),  члан 2 

мења се и гласи:  

„Привредно друштво „Сирмијум пут” 

послује ради обезбеђивања управљања, 

заштите и развоја општинских путева и улица 

на територији града Сремска Митровица (у 

даљем тексту: јавни путеви) и развоја 

некатегорисаних путева.”  

Члан 2. 

Члан 14 мења се и гласи:  

„У оквиру послова управљања јавним 

путевима Сирмијум пут обавља следеће 

послове: коришћење јавног пута 

(организовање и контрола наплате накнада за 

употребу јавног пута, вршење јавних 

овлашћења и сл.); заштита јавног пута; 

организовање и обављање стручних послова 

на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити јавног пута; уступање радова на 

одржавању јавног пута; организовање 

стручног надзора над изградњом, 

реконструкцијом, одржавањем и заштитом 

јавног пута и некатегорисаног пута уколико 

стручни надзор није одређен посебним актом; 

припрему података за планирање изградње, 

реконструкције, одржавања на заштити јавног 

пута и припрему података за одржавање 

некатегорисаних путева; означавање јавног 

пута и вођење евиденције о јавним путевима 

и о саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве.  

Друштво може да отпочне обављање 

наведених делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за 

обављање тих делатности у погледу:  

1) техничке опремљености;  

2) кадровске оспособљености;  

3) безбедности и здравља на раду;  

4) заштите и унапређења животне 

средине и 5) других услова прописаних 

законом.  

 Овим Оснивачким актом регулишу се 

само основна права и обавезе друштва и 

оснивача у  обављању поверених делатности 

од општег интереса из става 1 овог члана, а 

остала права обавезе и одговорност у 

обављању поверене делатности регулишу се 

посебним уговором између града Сремска 

Митровица и друштва, који се закључује у 

складу са Законом о јавним предузећима, 

Законом о комуналним делатностима и 

Законом о јавним путевима.”                                                               

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном листу града 

Сремска Митровица”.    

  СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-94/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

163. 

На основу члана 32 ст. 1 тачка 6 и 16 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), члана 

43 ст. 4 Закона о трговини („Службени 

гласник РС“ бр.53/2010 и 10/2013) члана 

16.став 1. тачка 26. и члана 35. став 1. тачка 7. 

и 19. Статута Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска Митровица" 

број 13/2012), Скупштина града Сремска 

Митровица на својој седници одржаној дана 

05.07.2017.године донела је,   

О Д Л У К У  

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У 

УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И 

ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.  

Овом одлуком уређује се радно време 

објеката у угоститељској, трговинској и 

занатској делатности, као и објеката за 

приређивање игара на срећу и забавних игара 

на територији града Сремска Митровица.  



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

366 
 

Члан 2.  

Радно време је време обављања 

делатности привредних субјеката и других 

правних лица у објектима из члана 1 ове 

одлуке.  

Минимално дозвољено радно време је 

најкраће радно време у којем привредни 

субјект или друго правно лице мора обављати 

своју делатност.  

Максимално дозвољено радно време је 

најдуже радно време у којем привредни 

субјект или друго правно лице може 

обављати своју делатност.  

 Привредни субјекти и друга правна лица 

из става 1 овог члана дужни су да на јасан, 

несумњив и лако уочљив начин истакну 

радно време на објекту у којем обављају 

делатност, односно другом месту на којем 

обављају делатност и да се у сваком тренутку 

придржавају означеног радног времена. 

Члан 3. 

Угоститељским објектима сматрају се 

угоститељски објекти за смештај и 

угоститељски објекти за пружање услуга 

исхране и пића.  

Угоститељски објекти за смештај су: 

хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, 

туристичко насеље, апартманско насеље, 

камп, пансион, хостел, преноћиште, 

одмаралиште, ботел, кућа, апартаман, соба, 

сеоско туристичко домаћинство, ловачка 

вила, ловачка кућа, ловачки дом, ловачка 

колиба и други објeкти за пружање услуга 

смештаја независно од назива под којим 

послују (коначиште, хан, конак, етно кућа, 

вила, кампиралиште, кампинг одмориште, 

кампинг стоп и др.).  

Угоститељски објекат за пружање услуга 

исхране и пића: ресторан, кафана, бар, 

кетеринг објекат, објекат брзе хране, 

покретни објекат и други објекти 

(гостионица, крчма, коноба, механа, 

национална кућа, чарда, ресторан домаће 

кухиње, таверна, кафетерија, пицерија, 

печењара, грил, ћевабџиница, рибљи грил, 

пилећи грил, роштиљница, пивница, кафе-

посластичарница, палачинкарница,  кафе, 

чајџиница, бифе, бистро, биртија, аперитив 

бар, кафе бар, коктел бар, сендич бар, salat 

бар, esspreso бар, снек бар, ноћни бар, диско 

бар, dansing бар, кабаре бар и др.).  

Одредбе ове одлуке односе се и на 

удружења, политичке странке и спортске 

организације које пружају угоститељске 

услуге, као и на сале регистроване за 

издавање, а у којима се одржавају свадбе, 

прославе рођендана, матура и друге прославе.   

Члан 4.  

Објектом за приређивање игара на срећу 

сматра се објекат у коме се у складу са 

Законом о играма на срећу привређују 

класичне игре на срећу (лутрија, спортска 

проноза, лото, кено, томбола, фонто, SMS 

лутрија, и друге игре на срећу садржане у 

каталогу игара на срећу) и посебне игре на 

срећу (игре које се приређују у играчницама-

казинима куглицама, коцкицама, картама и 

другим сличним реквизитима, игре које се 

приређују на аутоматима, клађење на 

спортске и друге догађаје).  

 Објектом за приређивање забаних игара 

сматра се објекат у коме се приређују забавне 

игре на рачунарима, симулаторима, видео-

аутоматима, флиперима и другим сличним 

направама, које се стављају у погон уз помоћ 

новца или жетона, као и пикадо, билијар и 

друге сличне игре.  

Члан 5.  

 Под трговинским објектом се 

подразумева простор који чини јединствену 

физичку, функционалну и техничко-

технолошку целину, трајног или привременог 

грађевинског карактера, затвореног или 

отвореног типа (продајни плац, бокс и сл.) 

опремљен на прописан начин, који је 

намењен за обављање промета.  

 Под трговинским објектом се 

подразумева и продајно место, односно 

продајни објекат или друго место ван 

продајног објекта на којем је предвиђено и 

одобрено обављање промета, у складу са 

законом и другим прописима.  

 Бензинске пумпе и апотеке не сматрају се 

трговинским објектима у смислу одредаба 

ове одлуке.  
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Члан 6.   

Занатским објектом сматра се објекат у 

којем се обавља регистрована занатска 

делатност.  

Под занатском делатношћу сматра се 

производња роба и пружање услуга 

грађанима.   

Члан 7.  

Радно време у угоститељским, 

трговинским и занатским објектима и у 

објектима за приређивање игара на срећу и 

забавних игара утврђује се у складу са 

потребама грађана и корисника услуга, а у 

угоститељским објектима и у зависности од 

услова које пружа одређена локација и врсте 

угоститељског објекта.  

У оквиру овом одлуком утврђеног радног 

времена оснивач радње односно одговорно 

лице у привредном друштву и другом 

правном лицу (у даљем тексту: одговорно 

лице) утврђује почетак и завршетак радног 

времена, тако да оно може бити и краће од 

радног времена утврђеног овом одлуком.  

Члан 8.  

 Одговорно лице или лице које оно 

овласти у привредном субјекту и другом 

правном лицу дужно је да буде присутно у 

објекту на почетку и на крају радног времена.  

 Лице из става 1 овог члана дужно је да у 

року од 30 минута од завршетка радног 

времена објекта ослободи објекат од 

присуства лица која нису запослена у њему.  

 Уколико се после истека рока из става 2 

овог члана у објекту затекну лица која у њему 

нису запослена, као и уколико се настави са 

емитовањем забавног или другог програма, 

односно са пружањем услуга, сматра се да 

објекат ради дуже од утврђеног радног 

времена.  

  

II РАДНО ВРЕМЕ У УГОСТИТЕЉСКИМ 

ОБЈЕКТИМА И ОБЈЕКТИМА ЗА 

ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И 

ЗАБАВНИХ ИГАРА  

Члан 9.  

У угоститељском објекту и објекту за 

приређивање игара на срећу и забавних игара, 

услуге за које је објекат регистрован пружају 

се у оквиру следећег радног времена:   

- радним данима и недељом – од 07,00 

до 23,00 часа, а у летњем периоду до 24,00 

часа,  

- петком и суботом – од 07,00 до 01,00 

час,  

- у дане државних празника (осим за 

време новогодишњих празника, 1. и 2. 

јануара) и дане   верски празника – од 

07,00 до 02,00 часа,   

- за време новогодишњих празника – 1. 

и 2. јануара – без ограничења,  

- за 8. март – Међународни дан жена – 

од 07,00 до 02,00 часа,  

- за Дан града (Митровдан) – без 

ограничења,  

- за дан пре и на дан сеоске славе – без 

ограничења,  

- за одржавање свадби, прославе матура, 

рођендана и других прослава – од 07,00 до 

01,00 час.  

Под летњим периодом подразумева се 

период од 15. маја до 15. септембра.  

  Изузетно, од одредаба става 1 овог члана за 

ноћни бар утврђује се радно време од 09,00 

до 03,00 часа петком, суботом, у дане 

државних и верских празника, а осталим 

данима до 01,00 час.  

Члан 10.  

Угоститељки објекат који је регистрован 

за пружање услуга смештаја ради непрекидно 

24 часа, у делу који пружа смештај.  

Изузетно од одредбе става 1 овог члана 

угоститељски објекти изграђени у зони 

државног пута IA реда, путa са ознаком А3-

државна граница са Републиком Хрватском 

(гранични прелаз Батровци) – Београд, могу и 

услуге исхране и пића пружати непрекидно 

24 часа.   
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Члан 11.  

У угоститељском објекту који се налази у 

затвореном простору, музички програм може 

се изводити у оквиру прописаног радног 

времена, с тим да јачина звука не сме 

прелазити ниво утврђен прописима који 

регулишу довољени ниво буке у животној 

средини.  

Под музичким програмом сматра се 

извођење музичког програма уживо и 

пуштање музике са музичких уређаја.  

Члан 12.  

У летњој башти, односно другом 

отвореном простору, музички програм се 

може изводити до 24,00 часа, а у складу са 

прописима који регулишу дозвољени ниво 

буке у животној средини.   

 Изузетно од одредбе става 1 овог члана, у 

летњој башти, односно другом отвореном 

простору који се налази на Градској плажи, 

музички програм се може изводити до 01,00 

час, и то: петком, суботом и у дане државних 

празника, а у складу са прописима који 

регулишу ниво буке у животној средини.  

  

А) Услови за рад ноћног бара   

Члан 13.   

Ноћним баром сматра се угоститељски 

објекат који је регистрован за обављање 

угоститељске делатности и који поред услова 

предвиђених Правилником  о условима и 

начину обављања угоститељске делатности, 

начину пружања угоститељских услуга, 

разврставању угоститељских објеката и 

минимално техничким условима за уређење и 

опремање угоститељских објеката, испуњава 

и услове прописане овом Одлуком.   

Члан 14.   

Ноћни бар мора да испуњава следеће 

услове:  

1. да се простор у коме је ноћни бар не 

налази у згради колективног становања,  

2. да површина простора у коме је ноћни 

бар није мања од 100 м
2
,  

3. ако се ноћни бар налази у близини 

стамбеног и пословног простора, да 

делатност обавља у простору који је звучно 

изолован и на начин који неће ометати 

нормалан рад и живот корисника стамбеног и 

пословног простора,  

4. да објекат има сопствени осветљени 

паркинг простор – једно паркинг место на 

користан простор за осам столица,   

5. да има организовано физичко 

обезбеђење у објекту, које обезбеђује 

одржавање јавног реда и мира у и око 

објекта,  

6. да има израђен елаборат 

противпожарне заштите.  

Члан 15. 

Испуњеност услова за рад ноћног бара 

решењем утврђује Градска управа за културу, 

спорт и омладину (у даљем тексту: Градска 

управа).  

Пре доношења решења из става 1 овог 

члана, Градска управа прибавља стручно 

мишљење Комисије.  

Комисију из става 2 овог члана именује 

Начелник градске управе на период од 4 

године.   

Комисија у свом саставу има три члана.  

Подносилац захтева у року од 15 дана од 

дана пријема решења из става 1 овог члана 

може уложити жалбу Градском већу.   

Члан 16.  

Захтев за утврђивање испуњености услова 

за рад ноћног бара подноси се градској 

управи.  

На основу поднетог захтева Комисија из 

чл. 16 ове одлуке врши преглед 

угоститељског објекта и утврђује да ли 

испуњава услове из члана 15 ове одлуке, о 

утврђеним чињеницама саставља записник и 

даје Мишљење.  

III РАДНО ВРЕМЕ У ТРГОВИНСКИМ 

ОБЈЕКТИМА  

Члан 17.  

У трговинским објектима радно време 

није ограничено.  

Изузетно од одредбе става 1 овог члана, 

трговински објекти који продају алкохол 

могу радити од 05,00 до 23,00 часа.   
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Члан 18.   

У оквиру прописаног радног времена, 

трговински објекат мора пружати услуге у 

трајању од најмање 8 часова, по распореду 

који утврди овлашћено лице.  

Радно време може бити одређено као 

једнократно или двократно.  

Овлашћено лице има право да одреди 

један дан у недељи када трговински објекат 

неће пружати услуге за које је регистрован.   

IV РАДНО ВРЕМЕ У ЗАНАТСКИМ 

ОБЈЕКТИМА 

Члан 19. 

У занатским објектима радно време није 

ограничено.  

Изузетно од одредбе става 1 овог члана 

занатски објекат који приликом обављања 

своје делатности ствара буку изнад нивоа 

утврђеног прописима који регулишу 

дозвољени ниво буке у животној средини, 

може радити у времену од 06,00 до 22,00 

часа, осим занатских објеката који се налазе у 

индустријској зони, чије радно време није 

органичено.  

Члан 20.   

У оквиру прописаног радног времена, 

занатски објекат мора пружати услуге у 

трајању од најмање осам часова, по 

распореду који одреди овлашћено лице.  

Радно време може бити одређено као 

једнократно или двократно.  

Овлашћено лице има право да одреди 

један дан у недељи када занатски објекат 

неће радити.   

V НАДЗОР   

Члан 21.  

Надзор над спровођењем одредаба ове 

Одлуке врши комунална инспекција.  

Контролу и одржавање комуналног реда у 

овој области обавља комунална полиција, 

која може издати прекршајни налог и 

предузети друге мере у складу са својим 

овлашћењима  прописаним законом.   

Члан 22. 

Привредни субјекти на које се односи ова 

Одлука, дужни су да комуналном 

инспектору, односно, комуналној полицији 

омогуће несметано вршење послова, ставе на 

увид потребна документа и да у року који 

инспектор одреди изврше налог инспектора. 

 Члан 23. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

80.000,00 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво и друго правно лице ако:  

1. у угоститељском објекту и објекту за 

приређивање игара на срећу и забавних 

игара, услуге за које је објекат регистрован 

пружа ван радног времена прописаног овом 

Одлуком  (члан 9 Одлуке),  

2. у летњој башти, односно, другом 

отвореном простору, музички програм изводи 

после времена прописаног овом Одлуком 

(члан 12 Одлуке),  

3. се у трговинском објекту који продаје 

алкохол не придржава радног времена 

прописаног овом Одлуком (члан 17 Одлуке),  

4. занатски објекат који приликом 

обављања своје делатности ствара буку изнад 

нивоа утврђеног прописима који регулишу 

дозвољени ниво буке у животној средини, 

ради изван времена прописаног овом 

Одлуком (члан 19 Одлуке).  

 За прекршаје из става 1 овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се одговорно лице у 

привредном друштву, односно другом 

правном лицу.  

За прекршаје из става 1 овог члана, 

новчаном казном у фиксном износу од 

40.000,00 динара казниће се предузетник.   

Члан 24.   

Новчаном казном у фиксном износу од 

70.000,00 динара каниће се за прекршај 

привредно друштво или друго правно лице 

ако на видном месту на улазу у угоститељски, 

трговински, занатски објекат, као и објекат за 

приређивање игара на срећу и забавних игара 

није истакнут почетак и завршетак радног 

времена у складу са овом Одлуком (члан 2 

став 4 Одлуке),   
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За прекршај из става 1 овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара казниће се одговорно лице у 

привредном друштву, односно другом 

правном лицу.  

За прекршаје из става 1 овог члана, 

новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара казниће се предузетник.   

Члан 25.  

Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000,00 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво, односно друго правно 

лице ако:  

1. одговорно лице, односно предузетник и 

пословођа у предузетничкој радњи, нису 

присутни у објекту на крају радног времена, а 

нису писмено овластили неко друго лице које 

може бити присутно,  

2. не поступи по решењу комуналног 

инспектора. 

За прекршај из става 1 овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара, казниће се одговорно лице 

у привредном друштву, односно другом 

правном лицу.  

За прекршај из става 1 овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се предузетник.  

Члан 26.    

Привредни субјекти који већ послују на 

територији Града Сремска Митровица дужни 

да своје пословање ускладе са одредбама ове 

Одлуке у року од 30 дана рачунајући од дана 

њеног ступања на снагу.   

Члан 27.    

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о радном времену у 

угоститељским, трговинским и занатским 

објектима („Службени лист Града Сремска 

Митровица“ бр. 22/2015).   

Члан 28.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 

Сремска Митровица“.   

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 130-11/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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164. 

На основу члана 35. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

расподели нераспоређене добити за 

2016.годину ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица, коју је Надзорни одбор донео на 

седници одржаној 01.06.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-87/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

165. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Библиотеке 

„Глигорије Возарoвић“ у Сремској 

Митровици, коју је Управни одбор донео 

07.06.2017. године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-98/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

166. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Галерије 

„Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици, 

коју је Управни одбор донео 

05.06.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-99/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента,с.р. 
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167. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 

Историјског архива „Срем“ Сремска 

Митровица, који је Управни одбор донео 

24.05.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-100/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

168. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Музеја 

Срема Сремска Митровица, који је Управни 

одбор донео 30.05.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-101/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

169. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Позоришта 

„Добрица Милутиновић“ Сремска 

Митровица, коју је Управни одбор донео 

30.05.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-102/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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170. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Центра за 

културу „Сирмијумарт“ Сремска Митровица, 

коју је Управни одбор донео 

24.05.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-103/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

171. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Установе за 

неговање културе „Срем“ Сремска 

Митровица, коју је Управни одбор донео 

24.05.2017.године. 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-104/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

172. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута Завода за 

заштиту споменика културе Сремска 

Митровица, коју је Управни одбор донео 

18.05.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-105/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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173. 

На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и 

члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града 

Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

05.07.2017.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на I измене 

Програма пословања за 2017.годину ЈКП 

„Водовод“ из Сремске Митровице, усвојенe 

од стране Надзорног одбора на седници 

одржаној 23.06.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-95/2017-I 

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

174. 

На основу члана 35. став 1. тачка 23. 

Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне 

Програма пословања и финансијског плана за 

2017.годину ПУ „Пчелица“ из Сремске 

Митровице усвојенe од стране Управног 

одбора дана 16.06.2017.године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-110/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

175. 

На основу члана 35. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 05.07.2017.године, донела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

ДОНОСИ СЕ Стратегија безбедности 

саобраћаја на путевима града Сремска 

Митровица за период  од 2017. до 

2022.године.  

II 

Саставни део овог Закључка је Стратегија 

безбедности саобраћаја на путевима града 

Сремска Митровица за период  од 2017. до 

2022.године. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Сл.листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 344-204/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Назив пројекта 
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима града Сремска Митровица 

за период од 2017. до 2022. године 

Наручилац 
Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове града Сремска 

Митровица 

Извршилац 
FLEET MANAGEMENT SYSTEMS&TECHNOLOGY doo Beograd, 

Видиковачки венац бр. 51, БЕОГРАД 

Истраживачки 

тим 

Др Бранимир Милетић, дипл. инж. саобр., руководилац пројекта; 

Ђорђе Врањеш, дипл. инж. саобр., истраживач на пројекту; 
Др Демир Хаџић, дипл. инж. саобр., консултант и истраживач на пројекту; 
Милорад Петровић , дипл. правник, сарадник на пројекту 

Време   

реализације 
Април - Јун 2017. године 

Резиме пројекта 

Пројекат садржи кључне елементе и активности, као основе за 

успостављање система стратешког управљања безбедношћу саобраћаја на 

подручју града Сремска Митровица за период 2017. - 2022. година.  

Стратегијом се успостављају основни инструменти којима се јачају 

капацитети институција и појединаца у систему безбедности саобраћаја на 

подручју Сремске Митровице. Кључне активности груписане су у оквиру пет 

кључних стубова за безбедност саобраћаја и у потпуности су усклађене са 

националном Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике 

Србије.   

Циљ стратегије је да се успостави систем управљања и одрживе 

безбедности на путевима града Сремска Митровица, који ће, кроз одговарајуће 

мере и активности, омогућити континуирано смањење страдања у саобраћају, 

посебно броја погинулих у саобраћајним незгодама у наредном петогодишњем 

периоду. 

Ове мере подразумевају:  

 јачање институционалних капацитета,  

 безбедније учеснике у саобраћају, 

 безбедније путеве и кретање, 

 безбеднија возила и  

 ефикасне мере након саобраћајне незгоде 

Уз Стратегију безбедности саобраћаја на путевима града Сремска Митровица за 

период 2017. - 2022. година донет је и одговарајући Акциони план који је у 

поступности усклађен са усвојеном Стратегијом.  

Кључне речи 
Статешко управљање, стратегија, безбедност саобраћајa, саобраћајне незгоде, 

последице, стубови, активности, индикатори.  

 



НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2017-2022. ГОДИНЕ 

 
3 
 

 

 

Поштовани грађани Сремске Митровице!   

У периоду од 1997. до 2016. године, на подручју града Сремска Митровица, укупно 

се догодило 10.498 саобраћајних незгода, од којих су 3.313 биле незгоде са настрадалим 

лицима. У овим незгодама укупно је погинуло 229 лица, док је теже и лакше повређено 

4.467 лица. У вези с тим, кључни циљ доношења стратешких докумената је да смањимо 

број и последице саобраћајних незгода, на подручју града Сремска Митровица.  

Будући да кроз наш град и наше окружење пролазе најважнији државни путеви у 

Републици Србији, потребно је, поред доброг система вођења саобраћаја, да осигурамо 

безбедност свим учесницима у саобраћају.  

Основна визија свих институција које се баве безбедношћу саобраћаја је свет у 

коме је кретање безбедно за све кориснике путева. За достизање ове визије потребно је 

деловати системски кроз различите мере и активности. Ове мере подразумевају:  

 јачање институционалних капацитета,  

 безбедније учеснике у саобраћају, 

 безбедније путеве и кретање, 

 безбеднија возила и 

 ефикасне мере након саобраћајне незгоде. 

Пратећи тренд на нивоу Републике, последњих година град Сремска Митровица 

значајно је унапредио безбедност саобраћаја на својим путевима и улицама, имајући у 

виду да је значајно смањен број и последице саобраћајних незгода.  

Међутим, нема места задовољству. Упркос текућем побољшању, још увек се 

суочавамо са неприхватљивим нивоом броја саобраћајних незгода, последица и траума од 

саобраћајних незгода. 

Поред огромних материјалних трошкова, ненадокнадиви губици људских живота 

представљају трауму са којом се породица, пријатељи и заједница боре да изађу на крај 

дуги низ година, односно до краја живота. 

Не верујем да су смрт и тешке телесне повреде неизбежни, или прихватљива цена 

која треба да се плати за привилегију коришћења јавних путева. 

Наша визија одрживе безбедности на нашим путевима заснива се на томе да пут 

треба да буде квалитетан и безбедан, како садашњим, тако и будућим генерацијама – 

корисницима јавних путева.   
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Наша мисија је да створимо услове за одрживи развој саобраћаја и транспорта, у 

коме ће сви учесници у саобраћају бити безбедни. То подразумева успостављање 

ефикасног превентивно заштитног система безбедности саобраћаја који ће укључивати 

широк спектар субјеката.  

Коначно, циљ ових активности је смањење страдања, посебно броја погинулих у 

саобраћајним незгодама у наредном петогодишњем периоду.  

Зато верујем да ће доношење Стратегије безбедности саобраћаја за град Сремску 

Митровицу и пратећег Акционог плана безбедности саобраћаја, и њихова примена у 

пракси, дати свој пуни допринос унапређењу система безбедности саобраћаја на нашим 

путевима и улицама. 

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима града Сремска Митровица за 

период од 2017. до 2022. године и Акционим планом безбедности саобраћаја, дефинисали 

смо кључне правце деловања ка успостављању одрживог система управљања 

безбедношћу саобраћаја у нашој локалној самоуправи.  

Стратегијом смо успоставили само основне инструменте којима ћемо у наредном 

периоду јачати капацитете институција и појединаца у систему безбедности 

саобраћаја на подручју наше локалне самоуправе. Наша стратегија је у потпуности 

усклађена са Националном стратегијом безбедности саобраћаја Републике Србије.  

Акционим планом смо дефинисали конкретне мере и активности у одређеним 

временским периодима, одредили буџет и носиоце активности за унапређење 

безбедности саобраћаја у појединим сегментима. Наш Акциони план усклађен је са 

Акционом планом безбедности саобраћаја Републике Србије. 

Најзначајнији циљ доношења наведених стратешких докумената јесте да будемо 

део решења система безбедности саобраћаја успостављеног на нивоу Републике и да 

сваки грађанин или гост нашег града буде безбедан у саобраћају.   

 

                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

                               Владимир Санадер 
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1. УВОД 

Динамичан развој друмског саобраћаја условио је низ позитивних, али и 

негативних последица. Позитивне су, пре свега, у чињеници што је друмски саобраћај 

постао значајна привредна грана која је убрзала повезивање и развој држава, односно 

појединих области, градова и насеља.  

Оно што друмски саобраћај квалитативно издваја од других видова саобраћаја јесте 

могућност превожења робе и путника по принципу "од врата до врата", као и његова 

масовност у смислу великог броја учесника (возачи, возила, пешаци, бициклисти и др.). 

Међутим, то је највећим делом и довело до низа негативних појава, као што је велики број 

саобраћајних незгода са настрадалим лицима и великом материјалном штетом, загађење 

околине издувним гасовима и буком, гомилање хаварисаних возила у виду “ауто-отпада“, 

и др.  

С обзиром на велики значај и допринос друмског саобраћаја за развој сваке државе 

и њене привреде, битан елеменат у обезбеђивању таквог доприноса јесте безбедност 

друмског саобраћаја. Друмски саобраћај представља сложен систем међусобно блиско 

повезаних елемената: човек-возило-пут-окружење. Безбедност друмског саобраћаја у 

суштини зависи од сваког наведеног елемента - појединачно, али и од њиховог 

међусобног утицаја. 

Сваки од ових елемената, због пропуста, грешака и недостатака, свакодневно 

доводи до великог броја саобраћајних незгода и страдања са огромним бројем људских 

жртава, породичних трагедија и патњи и других последица, због чега саобраћајне незгоде 

представљају значајан проблем сваке државе, локалне самоуправе и друштва у целини. 

Како спречити саобраћајне незгоде и последице, како путеве учинити безбедним, 

како променити и унапредити навике, пре свега возача, али и других, посебно рањивих 

категорија учесника у саобраћају, представља глобални изазов, како за владе, тако и за 

локалне самоуправе.  

Да би се правилно приступило решавању овог глобалног проблема, треба имати у 

виду једну од кључних чињеница: Саобраћајне незгоде нису случајност, односно нису 

неминовност, већ су резултат (последица) грешака у сложеном систему човек-возило-

пут-окружење. Оне се могу спречити адекватним деловањем на сваки од наведених 

фактора и на систем (безбедности) друмског саобраћаја у целини.  
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Спречавање страдања у саобраћајним незгодама на путевима на подручју града 

Сремске Митровице је кључни задатак надлежних органа (доносилаца одлука) код 

доношења стратешких докумената из области безбедности саобраћаја. На овом путу 

mainstream („главни ток“) по коме треба деловати су управо Стратегија и Акциони план 

безбедности саобраћаја.  

Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева развој заштитног 

система у безбедности саобраћаја уз максимално учешће свих субјеката у локалној 

самоуправи. Овај концепт управљања показао се као веома користан код великог броја 

најразвијенијих држава у овој области.  

Данас се све мање расправља о томе да ли је могуће управљати безбедношћу 

саобраћаја, јер је то постао општеприхваћен став у стручној јавности. Наиме, многа 

теоријска истраживања и практична искуства најразвијенијих земаља указују да је могуће 

управљати безбедношћу саобраћаја на путевима. У вези с тим наметнуло се кључно 

питање: „како оптимално управљати безбедношћу саобраћаја“.  

Израда и доношење стратешких документа (стратегија и акциони план) генерално 

представља веома свеобухватан процес и садржи детаљну анализу постојећег стања 

безбедности саобраћаја на посматраном подручју, прогнозу параметара жељеног стања 

путем дефинисања циљева, планирање, реализацију и на крају евалуацију свих предузетих 

мера и активности.  

Стратегија безбедности саобраћаја и Акциони план су најважнији инструменти, 

односно методи који доприносе оптималном управљању безбедношћу саобраћаја на нивоу 

локалних самоуправа. Обавеза локалне самоуправе је да доносе Стратегију безбедности 

саобраћаја и Акциони план безбедности саобраћаја, документе који треба да буду 

усклађени са Националном стратегијом и Националним планом безбедности саобраћаја 

Републике Србије. Акциони план се доноси на основу стратегије. 

Велики број локалних самоуправа у Републици Србији усвојио је своје нацрте 

Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја, па су у овом пројекту свакако 

коришћена њихова и најбоља међународна искуства из области стратешког управљања 

безбедношћу саобраћаја у локалној самоуправи.  

 

 



НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2017-2022. ГОДИНЕ 

 
9 
 

 

2. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Најзначајније штетне последице саобраћаја су: исцрпљивање природних ресурса и 

нарушавање равнотеже у природи, загађивање околине издувним гасовима, буком и  

отпадним материјалима, загађивање међуљудских односа због саобраћаја и саобраћајних 

незгода, нематеријалне последице у виду настрадалих лица (погинула и повређена лица) и 

материјалне последице саобраћајних незгода. 

Управљање безбедношћу саобраћаја може се дефинисати као сложен процес (мера 

и активности) који обухвата: праћење постојећег стања, дефинисање (пројектовање) 

жељеног стања и спровођење мера и активности у циљу оптималног приближавања 

жељеном (пројектованом) стању. 

Мада се управљање најчешће везује за смањивање ризика од настанка саобраћајних 

незгода, треба имати у виду неопходност смањивања осталих штетних последица 

саобраћаја. Оптимално управљање безбедношћу саобраћаја постиже се стручном 

припремом, доследним и координисаним спровођењем усаглашених стратегија 

безбедности саобраћаја на различитим нивоима. 

За успостављање концепта управљања безбедношћу саобраћаја у Сремској 

Митровици неопходна је политичка воља и подршка са једне стране, и ангажовање 

стручне јавности са друге стране, како би заједнички ускладили активности за унапређење 

безбедности саобраћаја на свом подручју.  

Сва новчана средства која се квалитетно и правовремено уложе у мере и 

активности за унапређење безбедности саобраћаја донеће велике уштеде Сремској 

Митровици. Уштеде ће се огледати у смањењу броја и последица саобраћајних незгода, а 

тиме и трошкова саобраћајних незгода, укључујући и трошкове збрињавања и лечења 

настрадалих и др.  

2.1. Зашто је битно донети стратегију и акциони план безбедности саобраћаја 

Стратегија безбедности саобраћаја (у даљем тексту: Стратегија) представља 

систематизоване и формализоване приказе најважнијих обележја постојећег стања, 

квантификована обележја жељеног стања (визије и циљеви) и основне правце рада у циљу 

приближавања жељеном стању (управљачке мере). 
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Стратегија има карактер политике и доноси се на највишем политичком нивоу 

(доноси их највиша законодавна власт – скупштина). План је акциони (извршни) документ 

и доноси га највиши орган извршне власти (влада - веће). 

Стратегија представља оквире за планирање рада у области безбедности 

саобраћаја. Може да се наставља на стратегијске документе о развоју саобраћаја, односно 

да произилази из тих докумената. Међутим, веома је важно међусобно усаглашавати ове 

документе на различитим нивоима. 

Акциони план безбедности саобраћаја (у даљем тексту: Акциони план) је 

стратешки документ који прати Стратегију. Овај документ за краћи период (обично једна 

или пет година) конкретизује мере безбедности саобраћаја, одговорност (носиоце 

активности), начин и динамику спровођења. 

Мере и активности садржане у акционом плану безбедности саобраћаја 

представљају основ за доношење програма финансирања унапређења безбедности 

саобраћаја града Сремске Митровице за будући период. Ове мере свакако ће помоћи 

члановима Савета за безбедност саобраћаја да стручно и конкретно дефинишу активности 

којима ће настојати да безбедност саобраћаја подигну на много већи ниво и да се број 

смртно настрадалих лица сваке године смањује.  

Захваљујући квалитетном и стручном садржају акционог плана, доносиоци одлука 

у Сремској Митровици ће имати на располагању инструменте којима ће моћи да утичу на 

горуће проблеме у области безбедности саобраћаја и да успоставе основе система 

управљања безбедношћу саобраћаја на свом подручју.   
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3. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

    И АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Нормативно регулисање безбедности саобраћаја је водећи концепт управљања у 

овој области. Највећи број развијених држава је дефинисао и израдио квалитетне 

нормативне документе (законе, подзаконске акте, уредбе, резолуције и др.) чија је 

примена свакако резултирала значајним смањењем последица саобраћајних незгода.  

Управо због тога, у овом делу биће приказан кратак резиме нормативних 

докумената на нивоу Европске Уније којима је регулисана област безбедности саобраћаја. 

Након овог резимеа биће дат преглед нормативног регулисања безбедности саобраћаја у 

Републици Србији и основ за доношење стратегије и акционог плана безбедности 

саобраћаја у Сремској Митровици.  

3.1. Документи о безбедности саобраћаја на нивоу Европске уније 

Данас на међународном нивоу постоји велики број докумената који представљају 

основе за израду Стратешких докумената за унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима.  

Све државе света преузеле су значајне активности како би се број саобраћајних 

незгода и њихових последица на глаобалном нивоу значајно смањио. Према извештајима 

Светске здравствене организације (World Health Organization - WHO), сваке године у 

саобраћајним незгодама у свету око 1,27 милиона људи изгуби живот, док је процена да се 

број повређених креће имеђу 20 и 50 милиона, од којих су многи остали трајни инвалиди. 

Половина оних који су смртно страдали на светским путевима су "рањиви учесници у 

саобраћају" (деца, пешаци, бициклисти и мотоциклисти).  

Такође, повреде у друмском саобраћају су водећи узрок смрти међу младима, 

старости од 15 до 29 година. Од укупног броја смртних случајева у свету, 91% се догодило 

на путевима у ниско и средње развијеним земљама, иако те земље имају приближно 

половину моторних возила у свету.  

Процене WHO су да се без предузимања адекватних системских мера и акција, 

може очекивати да ће број погинулих у саобраћајним незгодама до 2020. године достићи 

цифру од око 1.900.000 људи, а да ће до 2030. године постати пети водећи узрок смрти у 

свету, са процењених 2,4 милиона смртних случајева годишње.   
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Како је најбоља светска пракса показала да се стањем безбедности саобраћаја може 

управљати на различитим нивоима, то су најзначајније институције у свету предузеле 

системске мере како би свим државама дале смернице за смањење страдања и унапређење 

безбедности саобраћаја.  

Један од првих значајних докумената којим је започела борба за безбедност 

саобраћаја је и Резолуција Уједињених нација из 2004. године о глобалном страдању у 

саобраћајним незгодама. У наставку активности УН и Светска здравствена организација 

су прогласиле Декаду активности посвећених глобалном унапређењу безбедности 

саобраћаја за период од 2011. до 2020. године. У прилог томе, многе значајне светске 

институције су донеле своје оперативне и стратешке документе и планове у циљу 

системског унапређења безбедности саобраћаја. Основни циљ Декаде је био да се број 

погинулих у саобраћајним незгодама преполови до 2020. године.  

Током 2009. године усвојена је Московска декларација о безбедности саобраћаја 

коју је подржало 147 држава. Надаље, 2010. године УН су усвојиле и Резолуцију о 

безбедности саобраћаја на путевима чиме је и званично започета Декада акције посвећене 

унапређењу безбедности саобраћаја.    

За потребе Декаде акције посвећене унапређењу безбедности саобраћаја, УН су 

донеле Национални план за унапређење безбедности саобраћаја у коме су дефинисани 

основни стубови за унапређење безбедности саобраћаја. На овим стубовима, темељи се и 

Национална стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије.  

Светска здравствена организација донела је низ водича и приручника за 

унапређење безбедности саобраћаја, а веома значајан документ је Светски извештај о 

превенцији саобраћајних незгода кога Светска здравствена организација - СЗО  (енгл. 

World Health Organization - WHO) периодично издаје. У њему су садржани кључни 

индикатори безбедности саобраћаја у великом броју земаља и примери добре праксе у 

системском управљању безбедношћу саобраћаја.  

Потребно је истаћи да је и Европски савет за безбед. саобраћаја (ETSC) израдио 

велики број стратешких докумената и приручника за управљање безбедношћу саобраћаја.  

3.2. Стратешко планирање на нивоу Европске уније  

Светска Здравствена Организација је израчунала да уколико би се остварили 

циљеви Декаде, у периоду 2011 - 2020. година укупно би се сачувало око 1,9 милиона 

живота у свету. Због тога су многе европске државе усвојиле своје Стратегије безбедности 

саобраћаја како би одговориле на захтеве који се пред њих постављају, а самим тим и 

смањиле људске губитке и економске последице.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Европска Комисија је објавила податак да је на подручју ЕУ, захваљујући 

успешним мерама, у периоду од 2010. до 2014. године, смањен број настрадалих у 

саобраћајним незгодама за 18%.  

Стратегије безбедности саобраћаја и политика унапређења стања првенствено су 

биле фокусиране на возача као кључног фактора безбедности саобраћаја, и то највише 

путем принуде, као основног вида утицаја на унапређење стања безбедности саобраћаја. 

Нешто касније већа пажња је била усмерена на дизајн путева, а од 1970. година прошлог 

века уведени су и стандарди за унапређење безбедности саобраћаја кроз утицај на фактор 

возило.  

 Концептуално планирање унапређења безбедности саобраћаја било је усмерено ка 

појединим категоријама учесника у саобраћају, али није и за целокупан систем 

безбедности саобраћаја. Данас се мере, садржане у стратешким документима, планирају 

тако да се њихови резултати могу мерити, односно како би се вредновао квалитет 

Стратегија и Акционих планова.  

Велики број држава на нивоу ЕУ усвојио је стратегије чији се приступ заснива на 

теоријским поставкама и правцима деловања. Данас су присутни различити стилови 

писања стратешких докумената који садрже кључне групе (возачи и возила и др.), алате за 

унапређење безбедности саобраћаја (програми, пројекти и др.), одговорне субјекте и 

институције и др.  

Најбоља светска пракса показала је да није довољно само да усвојите стратешке 

документе. Напротив, оне морају бити правилно имплементиране и вредноване. 

Имплементација стратегије је веома захтеван процес којим се мора обезбедити 

максимално учешће свих релевантних субјеката, применом мера како је приказано на 

слици 1.  

 
Слика 1. Примена мера на компоненте безбедности саобраћаја 
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3.3. Резиме међународних искустава у погледу доношења стратешких  

       докумената 

Сумирајући најбољу праксу на подручју ЕУ долази се до закључка да се проблеми 

безбедности саобраћаја првенствено морају квалитетно истражити и анализирати.  

Након тога, за све проблеме безбедности саобраћаја, потребно је одредити мере, 

буџетска средства и носиоце активности који ће у периоду имплементације стратегије 

константно радити на унапређењу безбедности саобраћаја из своје надлежности.  

Током процеса реализације, потребно је вршити поверене ревизије остварених 

циљева и по потреби, улагати додатне напоре, како би стратегија била одржива у 

будућности.  

Када је у питању доношење стратешких докумената на подручју локалне 

самоуправе,  постоји велики број правних основа за доношење Стратегије и Акционог 

плана безбедности саобраћаја за град Сремска Митровица. Први и основни нормативни 

основ за доношење Стратегија и Акционог плана је Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима и Закон о локалној самоуправи.   

Закључком Владе Републике Србије из 2014. године усвојене су Полазне основе за 

доношење националне Стратегије безбедности саобраћаја на путевима, а Стратегија 

безбедности саобраћаја Републике Србије усвојена је у јулу 2015. године. Акциони план за 

спровођење Националне стратегије безбедности саобраћаја донет је крајем 2016. године.     

У наставку су укратко приказани и други правни основи садржани у нормативним 

документима у Републици Србији, који су важни у процесу доношења и спровођења 

стратегије и акционог плана.  

3.4. Правни и стратешки оквир безбедности саобраћаја у Републици Србији 

Систем безбедности саобраћаја у Републици Србији уређен је Уставом, признатим 

међународним документима, законима и подзаконским актима. Закони, који првенствено 

уређују систем безбедности саобраћаја, јесу Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

који је у примени од 11. децембра 2009. године, и Закон о јавним путевима који је у 

примени од 1. јануара 2006. године. 
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3.4.1. Устав Републике Србије 

Устав Републике Србије проглашава право на живот као неприкосновено. Из тога 

проистиче обавеза државе и свих субјеката безбедности саобраћаја да штите то право 

грађана. Устав проглашава и право на физички интегритет и право на личну безбедност.  

Проглашавање тих права такође намеће обавезу Републици Србији да штити 

физички интегритет и безбедност учесника у саобраћају. Право детета на посебну 

заштиту, које проглашава Устав, намеће безбедност деце у саобраћају као приоритет, 

односно обавезу државе да заштиту деце у саобраћају истакне у први план. 

3.4.2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14) поред правила саобраћаја уређује институционални 

оквир система безбедности саобраћаја, и финансирање система. Такође, у основи се овим 

законом уређује део система који се односи на возаче и возила, а закон садржи и одредбе 

које се односе на путеве. Закон о безбедности саобраћаја уређује и права и обавезе органа 

надлежних за контролу и регулисање саобраћаја, као и друге одредбе од значаја за систем 

безбедности саобраћаја. 

Начело да небезбедни финансирају безбедност саобраћаја је начелно спроведено у 

овом закону, па је тако предвиђено да се целокупан износ прекршајних казни враћа у 

систем безбедности саобраћаја, кроз финансирање главних субјеката безбедности 

саобраћаја. 

3.4.3. Закон о јавним путевима 

Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 

и 104/13) уређује управљање, заштиту и одржавање јавних путева. Свакако најважнија 

одредба која се односи на безбедност саобраћаја јесте обавеза управљача јавног пута да 

обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на јавном путу. Поједине одредбе 

односе се на све јавне путеве, а поједине само на државне путеве, док се локалним 

самоуправама оставља да својим актима уреде пре свега заштиту и одржавање локалних 

путева и улица.  

Однос са Законом о безбедности саобраћаја на путевима – у делу који се односи на 

безбедност путева је такав да се Закон о јавним путевима више бави путевима са аспекта 
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грађевинске струке, док Закон о безбедности саобраћаја на путевима садржи одредбе које 

се односе на безбедност путева са аспекта саобраћајне струке (ревизија безбедности 

саобраћаја на путу, провера безбедности саобраћаја на путу, техничко регулисање 

саобраћаја, управљање црним тачкама, независну оцену доприноса пута за настанак 

саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем итд.). 

3.4.4. Кривични законик 

Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – 

исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) садржи главу која одређује кривична дела 

против безбедности јавног саобраћаја, а заштитни субјекти јесу живот односно тело људи 

и имовина већег обима. Инкриминисане радње јесу пре свих непридржавање саобраћајних 

прописа, уништење односно оштећење саобраћајне сигнализације или опреме пута, 

постављање препрека на саобраћајници, несавестан надзор над стањем и одржавањем 

саобраћајница, и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.  

3.4.5. Закон о прекршајима 

Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13) уређује прекршајни 

поступак, и прекршајне санкције. С обзиром да су најчешћи саобраћајни деликти 

саобраћајни прекршаји и с обзиром да су најчешћи прекршаји у Републици Србији они 

против безбедности саобраћаја на путевима, систем прекршајног кажњавања јесте веома 

значајан у репресивном делу система безбедности саобраћаја.  

Закон о прекршајима познаје и хитан поступак, када се осумњичени за прекршај 

може одмах спровести прекршајном суду, а казна се може извршити пре правноснажности 

одлуке о казни. Овај институт нарочито је погодан у борби против вишеструких 

повратника и учинилаца најтежих прекршаја против безбедности саобраћаја. 

3.4.6. Закон о полицији 

Закон о полицији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 – УС и 92/11) уређује 

поступање саобраћајних полицијских службеника у поступку контроле и регулисања 

саобраћаја на путевима, односно одређује полицијска овлашћења у тим пословима. 
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3.4.7. Закон о комуналној полицији 

Закон о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) одређује да су 

послови комуналне полиције одржавање комуналног реда у шта спада одржавање реда у 

области „локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања...”.  

3.4.8. Закон о општем управном поступку 

Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и 

„Службени гласник РС”, број 30/10) јесте системски закон који уређује поступање 

управних односно извршних органа. Овај пропис примењује се у поступању органа 

надлежних за контролу (полиција, инспекција), али и органа надлежних за управљање 

безбедношћу саобраћаја односно техничко регулисање.  

3.4.9. Закон о обавезном осигурању у саобраћају 

Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 

78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 – УС) уређује веома важну област обавезног осигурања и 

начина исплате штета из саобраћајних незгода. Овим прописом уведен је „бонус-малус” 

систем кажњавања и награђивања власника возила у зависности од тога да ли се њиховим 

возилом узрокују саобраћајне незгоде или не, што јесте мера која утиче на понашање 

возача. До октобра 2014. Године, по основу тог закона, осигуравајућа друштва су 

уплаћивала 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности као део превентиве на 

посебан рачуна за увођење видео надзора на путевима. Рок важења наведене одредбе није 

продужен изменом закона.  

3.4.10. Закон о ванредним ситуацијама 

Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) 

уређује систем заштите и спасавања људи и добара од елементарних непогода и других 

несрећа укључујући и саобраћајне незгоде, надлежности државних органа, органа 

аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе у заштити и спасавању; успоставља 

службу „112” која ће обезбедити функционалну интеграцију служби од интереса за 

заштиту и спасавање чиме ће се обезбедити координирана, брза и ефикасна интервенција 

ватрогасно – спасилачких јединица, хитне медицинске помоћи и саобраћајне полиције у 

случају саобраћајних незгода. 
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3.4.11. Закон о здравственој заштити 

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. 

закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14) уређује систем здравствене 

заштите као организоване и свеобухватне делатности друштва са основним циљем да се 

оствари највећи могући ниво очувања и унапређења здравља грађана, спречавање и рано 

откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно 

лечење и рехабилитација.  

3.4.12. Закон о основама система образовања и васпитања 

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) уређује основе система предшколског, 

основног и средњег образовања и васпитања. Пропис треба да пружи основ за увођење и 

спровођење саобраћајног образовања и васпитања деце и младих кроз наставу и остале 

активности, на квалитативном и квантитативном нивоу који ће обезбедити да долазеће 

генерације стичу ставове и имају знање неопходно за безбедно и одговорно учествовање у 

саобраћају. 

3.4.13. Подзаконски акти 

Правни оквир у систему безбедности саобраћаја на путевима садржи велики број 

подзаконских аката који су донети на основу Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима, као и на основу осталих наведених закона. Основна предност оваквих аката 

јесте, пре свега, релативно проста процедура усвајања.  

3.4.14. Стратешки оквир 

Влада је 2007. године усвојила Стратегију развоја железничког, друмског, водног, 

ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године 

(„Службени гласник РС”, број 4/08) која је успоставила концепт развоја инфраструктуре и 

транспорта и дала дефиницију циљева развоја транспортног система и акциони план за 

њихову реализацију. Поменута стратегија препознаје безбедност саобраћаја као важан 

сегмент у унапређењу транспортног система.  
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Одлуком Владе Републике Србије од 23. децембра 2016. године донет је Закључак 

о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима 

Републике Србије за период од 2015. до 2020. године (Службени гласник РС бр. 1/17).  
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4. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 

Због саобраћајних незгода јављају се трошкови који многоструко превазилазе 

неопходна улагања у безбедност саобраћаја, како би се избегли постојећи трошкови. 

Имајући у виду да у финансијском смислу анализа везана за саобраћајне незгоде може да 

се посматра на исти начин као и сваки други инвестициони пројекат, може се рећи да је 

потребно сагледати Интерну стопу приноса - ИСП (енгл. Internal Rate of Return - „IRR”) 

везану за саобраћајне незгоде. Досадашњи резултати показују да инвестирање у 

безбедност саобраћаја даје „IRR” од 10% до 30%, односно да се таква ефикасна улагања 

могу ретко наћи у другим областима. 

4.1. Трошкови саобраћајних незгода 

Страдање и повреде у саобраћајним незгодама, поред огромног броја људских 

жртава, трагедија и патњи, проузрокују значајне економске губитке, како породицама 

жртава тако и државама, односно друштву у целини. Ови губици настају губитком 

прихода (у случају погинулих), односно из трошкова лечења повређених (укључујући 

рехабилитацију), смањења продуктивности, трошкова истраге и суђења и сл.  

Јасно је да саобраћајне незгоде стварају огромне губитке и привреди, посебно 

осигуравајућим друштвима и предузећима, односно организацијама у чијем пословању 

друмски транспорт има значајну улогу.  

Постоји више глобалних процена трошкова последица саобраћајних незгода, а 

процена извршена 2000. године указује да је економска цена саобраћајних незгода у свету, 

на годишњем нивоу, била око  518 милијарди америчких долара ($).  

Укупни трошкови социо-економских последица саобраћајних незгода код 

појединих држава у свету достижу од 1% до 3% укупног БДП-а, а код неких земаља и до 

5%, како наводе истраживања Светске здравствене организације (WHO).  

Трошкови саобраћајних незгода представљају укупну висину штета изазваних 

саобраћајним незгодама. У трошкове саобраћајних незгода спадају: 

 бол и патња жртава саобраћајних незгода, 
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 губитак квалитета живота жртава саобраћајних незгода, 

 некомпензована бол и недостатак жртве родбини, 

 изгубљена продуктивност, 

 трошкови оштећења возила и објеката, 

 трошкови здравствених услуга, 

 социјална давања, 

 трошкови поступања након саобраћајне незгоде (хитне службе), 

 изгубљена добит, 

 трошкови осигурања, 

 трошкови радног места, 

 правни трошкови, 

 трошкови правосудних органа, 

 трошкови спровођења санкција,  

 трошкови услед временских губитака и др. 

Висина штете настале у саобраћајним незгодама се не може прецизно измерити, 

проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине штете 

настале у саобраћајним незгодама.  

У Републици Србији још увек није званично прихваћен (усвојен) модел за процену 

штете у саобраћајној незгоди. На основу модела рачунања висине штете по истраживањима у 

Републици Српској (А. Рос и др, 2012) процењено је да трошкови једне саобраћајне незгоде са 

погинулим износе 317.317€, једне саобраћајне незгоде са тешко повређеним 34.094€, а једне 

саобраћајне незгоде са лако повређеним 3.181€.  

 
График 1. - Процењени трошкови у Републици Србији на основу броја погинулих лица према 

примењеном моделу (А. Рос и др, 2012) 
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Рачунајући трошкове саобраћајних незгода у Републици Србији, применом 

методологије (А. Рос и др, 2012) израчуната је штета на основу свих последица за 2012. 

годину у износу од 321.300.000€, што за 2012. годину, сведено у односу на једног погинулог, 

износи више од 467.000€.  

С друге стране, на основу резултата истраживања које је спровео Саобраћајни 

факултет Универзитета у Београду, „Директни и индиректни трошкови саобраћајних 

незгода, у зависности од методе обрачуна, износе од 1,7% до 4 % БДП Републике Србије, 

при чему је један погинули репрезентовао пратеће трошкове државе од око 1.000.000 евра 

по погинулом“.  

Прецизнији податак, колики су трошкови друштва, који су последица саобраћајних 

незгода, остаје непознато из разлога што у Србији не постоји модел на основу ког би се 

извршила процена висине ових трошкова. Овај проблем је посебно изражен у погледу 

прорачуна трошкова живота, односно повреда код настрадалих у саобраћајним незгодама. 

Ипак, и на основу ових непотпуних или оквирних података и процена, може се 

констатовати да су укупни трошкови последица саобраћајних незгода у Републици Србији 

огромни и неприхватљиви, како са становиштва стручне јавности, тако и са становишта 

доносилаца одлука (Влада и локалне самоуправе). 

4.2. Основни извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја 

Основни извор финансирања активности за унапређење безбедности саобраћаја у 

Сремској Митровици, као јединици локалне самоуправе могу бити различити. У вези с 

тим, а у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, предвиђени су 

следећи основни извори финансирања: 

1. наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима, на подручју Сремске Митровице, 

2. поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, 

3. остали приходи. 

Поред основних, постоје и други могући додатни извори средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја: 

 % од цене продатог горива, 
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 % од наплаћених полиса осигурања у друмском саобраћају, 

 % средстава за одржавање путева, 

 % средстава за изградњу нових путева, 

 % средстава од наплаћене путарине, 

 % средстава од пореза на употребу моторних возила, и др.  

Законом је дефинисано да 30% од укупно наплаћених новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје иде у буџет јединице локалне самоуправе на чијој територији је 

прекршај учињен, а 70% иде у буџет Републике Србије.  

Од 30% средстава која иду јединици локалне самоуправе, 50% средстава се мора 

искористити за поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% средстава се 

може распоредити на:  

 рад тела за координацију,  

 унапређење саобраћајног васпитања и образовања,  

 превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,  

 научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,  

 техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 

саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.  

 На основу изнетог, јасно је да један од основних и сигурних извора финансирања 

активности за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на нивоу локалних 

самоуправа, јесте одређени део новца прикупљен од наплаћених казни за саобраћајне 

прекршаје учињене на њиховом подручју. 

4.3. Преглед досадашњих искустава о начину трошења средстава за 

       унапређење  безбедности саобраћаја у Сремској Митровици 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је извршила анализу програма 

трошења средстава за унапређење безбедности саобраћаја у свим локалним самоуправама 

у Републици Србији, где су између осталог објављени и подаци за Сремску Митровицу. 

Према подацима из извештаја Агенције, од стране града Сремска Митровица за период од 

децембра 2009. до маја 2015. године, укупно је приходовано 47.241.537,00 РСД за 

активности унапређења безбедности саобраћаја. Дакле, просечно у граду Сремска 

Митровица се у току једне календарске године од новчаних казни прикупи више од 10 

милиона динара.  
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Закључак Агенције је да ова средства нису у потпуности била искоришћена на 

начин који би допринео да показатељи стања безбедности саобраћаја буду бољи од 

постојећих. Због тога је потребно више средстава усмеравати у превентивне мере 

безбедности саобраћаја (кампање, едукације, превентивно промотивне активности и 

сл.) које доносе највеће резултате у овој области.  

Поред превентивних, свакако да треба инвестирати и у репресивне мере које су 

посебно у Републици Србији значајно допринеле унапређењу безбедности саобраћаја на 

путевима. Овде се мислина на издвајање средстава за техничко опремање јединица 

саобраћајне полиције у Одељењу саобраћајне полиције Полицијске управе Сремска 

Митровица.  

Наведена новчана средства на годишњем нивоу довољна су да се реализују мере и 

активности које су садржане у Акционом плану безбедности саобраћаја. Њихово 

пројектовање ће се реализовати у оквиру Програма коришћења средстава који доноси 

Градско веће Сремске Митровице, на предлог Савета за безбедност саобраћаја.  

Са повећаним финансирањем за техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције, прикупљена средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје 

на подручју Сремске Митровице могу значајно бити повећана, па се самим тим у већој 

мери могу финансирати активности које су пројектоване у Акционом плану безбедности 

саобраћаја.  
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5. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

За потребе анализе стања безбедности саобраћаја на подручју града Сремска 

Митровица коришћени су подаци о саобраћајним незгодама који су доступни у 

Јединственој бази података од значаја за безбедност саобраћаја коју води и ажурира 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије.  

За све статистичке анализе коришћени су подаци о саобраћајним незгодама на 

подручју града Сремска Митровица за период од 01.01.1997. године до 31.12.2016. године.  

Истраживањем је посебно анализиран период настанка незгода до 2009. године 

када је ступио на снагу нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима. У вези са тим, 

посебно су анализирани ефекти пре и после његове примене на унапређење стања 

безбедности саобраћаја у Сремској Митровици.  

5.1. Анализа саобраћајних незгода 

Анализом података о саобраћајним незгодама за период од 1997. до 2016. године, 

на подручју града Сремска Митровица догодило се укупно 10.498 саобраћајних незгода 

(графикон 4.1.)  

 
Графикон 4.1. Анализа саобраћајних незгода у периоду 1997. - 2016. годинa  

у Сремској Митровици 
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Од укупног броја незгода, 194 незгоде су са погинулим лицима, 3.119 незгода су са 

повређеним лицима и 7.185 незгода су само са материјалном штетом.  

Укупан и константан пораст броја саобраћајних незгода бележи се до 2009. године 

када је на снагу ступио нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима. Са почетком 

његове примене, резултати укупног броја саобраћајних незгода бележили су константан 

пад, па се може закључити да је стање безбедности саобраћаја на значајно бољем нивоу. У 

наведеним саобраћајним незгодама на лицу места погинуло је 57 лица, док је 30 лица 

преминуло у року до 30 дана од дана настанка незгоде, а 17 лица је подлегло повредама на 

путу до здравствене установе.  

 
Графикон 4.2. Месечна расподела саобраћајних незгода у периоду 1997. - 2016. година  

у Сремској Митровици 
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У погледу укупног броја саобраћајних незгода, по месецима у току године, са 

графикона 4.2. може се закључити да се током месеца октобра догодило највише, а током 

месеца фебруара најмање саобраћајних незгода на подручју града Сремска Митровица. 

Највећи број саобраћајних незгода се догађа у последња три месеца у години у односу на 

остале периоде.  

 

Графикон4.3. Недељна расподела саобраћајних незгода у периоду 1997. - 2016. година 

у Сремској Митровици 
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Графикон 4.4. Часовна расподела саобраћајних незгода у периоду 1997. - 2016. година 

у Сремској Митровици 

Анализом укупног броја саобраћајних незгода, по сатима у току дана (графикон 

4.4.) може се закључити да се најмањи број саобраћајних незгода догодио између 4 и 5 

часова ујутру, а највећи број саобраћајних незгода догодио се између 14 и 15 часова.  

У период од 05 до 15 часова бележи се константан пораст броја незгода, док се од 

15 до 23 часова бележи значајан пад броја незгода.  

5.2. Анализа последица код учесника саобраћајних незгода 

Поред анализе укупног броја саобраћајних незгода, за стратешко управљање 

безбедношћу саобраћаја на подручју града Сремска Митровица, од велике важности је и 

приказ резултата анализе последица саобраћајних незгода у периоду од 1997. до 2016. 

године.  

У посматраном периоду укупно је погинуло 229 лица, тешко повређено 1.185 и 

лако повређена 3.282 лица.  
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Графикон 4.5. Последице саобраћајних незгода у периоду 1997. -2016. година 

у Сремској Митровици 

Укупан број погинулих лица у саобраћајним незгода је различито распоређен 

током посматраног период и није забележио значај пад после ступања на снагу новог 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима.  

Код укупног броја лако повређених лица од 1997. од 2009. године бележи се 

пораст, а од 2009. године забележен је значајан тренд смањења укупног броја лако 

повређених лица у саобраћајним незгодама.  

Код укупног броја тешко повређених лица током посматраног период бележи се 

тренд смањења који није равномеран, већ значајно осцилира током појединих периода 

током године.  
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Графикон 4.6. Последице саобраћајних незгода, по месецима, у периоду 1997. - 2016. година  

у Сремској Митровици 

Расподела последица саобраћајних незгода по месецима (графикон 4.6.) показује да 

највећи број лица погине у саобраћајним незгодама током месеца јуна, а најмање у 

фебруару.  

Из расподеле укупног броја повређених лица, по месецима, долази се до закључка 

да је највише лица повређено током месеца августа, а најмање током месеца фебруара. 

У наставку приказана је расподела последица саобраћајних незгода по данима у 

току недеље (графикону 4.7.).  
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Графикон 4.7. Последице незгода по данима у току недеље у периоду 1997. - 2016. година 

у Сремској Митровици 

Највећи број погинулих лица бележи се у дане викенда (субота и недеља), као и у 

петак, док најмање лица погине у саобраћајним незгодама које се догоде у периоду од 

понедељка до среде.  

Код повређених лица у саобраћајним незгодама резултати су скоро идентични, па 

се током суботе бележи највећи број повређених лица, а најмање повређених је 

забележено током четвртка.  

У наставку, на графикону 4.8. приказана је расподела последица саобраћајних 

незгода по часовима у току дана.  
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Графикон 4.8. Последице незгода, по часовим  у току дана, у периоду 1997. - 2016. година  

у Сремској Митровици 

У времену од 00,00h дo 05,00h бележи се пад укупног броја повређених лица у 

саобраћајним незгодама, док је код погинулих лица у истом временском интервалу 

забележен тренд пораста.  

У времену од 05,00h дo 12,00h бележи се нагли пораст укупног броја повређених 

лица. У истом временском интервалу бележи се неравномеран тренд укупног броја 

погинулих лица.  
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У времену од 18,00h дo 23,00h бележи се пад укупног броја повређених лица, а код 

укупног броја погинулих се бележи тренд пораста. Највише последица саобраћајних 

незгода забележено је у периоду од 18,00 до 19,00 часова.  

Када се посматрају последице саобраћајних незгода, према категорији учесника у 

саобраћају (графикон 4.9.) долази се до закључка да су више од половине повређених 

учесника (54,8%) били возачи, 32,4% путници и 12,7% су пешаци.  

 

 

Графикон 4.9. Последице незгода (повређени учесници) по категорији учесника у периоду 

1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Слична ситуација бележи и код укупног броја погинули лица, где је према 

подацима са графикона 4.10. забележено да су од укупног броја погинулих лица 52,84% 

возачи,  31,13% путници у возилу и 16.59% пешаци.  

У осталим категоријама погинулих лица у саобраћајним незгодама са подручја 

града Сремска Митровица забележено је свега 0,44% учесника.   
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Графикон 4.10. Последице незгода (погинули учесници) по категорији учесника у периоду 

1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Када се посматра структура погинулих лица у саобраћајним незгодама према 

категорији учесника, тада се добијају резултати приказани на графикону 4.11.  

У вези с тим, у погледу структуре возила, треба истаћи да су 68,89% учесника 

саобраћајних незгода била путничка возила.  

После путничких аутомобила, бициклисти су учествовали са 14,22% и теретна 

возила са 6,22%. Возачи трактора су били заступљени са 4,44%, а возачи мототицикла са 

3,56% и мопеда са 2,67%.   

Код повређених лица ситуација је скоро слична као код погинулих у саобраћајним 

незгодама.    

 

 

 

 

 

 

возач 

52.84% 

пешак 

16.59% 

путник 

30.13% 

остало 

0.44% 



НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2017-2022. ГОДИНЕ 

 
35 

 

 

 

Графикон 4.11. Структура погинулих лица по категорији возила у саобраћајним 

незгодама у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Са графикона 4.12. може се закључити да су возачи путничких аутомобила у 

укупном броју повређених лица заступљени са 65,17%, бициклисти са 16,48%, мопеди са 

6,52% и мотоциклисти са 4,57%. Остале категорије су биле заступљене испод 4%.  
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Графикон 4.12. Структура повређених лица, по категорији возила у саобраћајним 

незгодама, у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

У наставку, на графиконима 4.13 и 4.14 приказани су резултати анализе погинулих 

и повређених лица према узрасту учесника саобраћајних незгода.  
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Графикон 4.13. Структура погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама по узрасту у 

периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

 

Графикон 4.14. Процентуална заступљеност погинулих лица у саобраћајним незгодама по 

узрасту у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 
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Лица која су учесници саобраћајних незгода са последицама на подручју града 

Сремска Митровица највише су заступљена у узрасту од 40 до 65  година. Више од 

трећине погинулих лица (њих 38,37%) су били узраста од 40 до 65 година. Око 22% 

учесника су узраста 25-40 година, а 17,18% су млади учесници узраста 18-25 година.   

Графикон4.15. Процентуална заступљеност повређених лица у саобраћајним незгодама,по 

узрасту, у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Код повређених лица, старосна структура је скоро иста као код погинулих, па је 

скоро трећина повређених учесника узраста 40-65 година, а млади су заступљени са 

19,58% од укупног броја повређених лица.  

5.3. Анализа страдања возача путничких аутомобила 

Приликом анализе страдања возача путничких и других моторних возила која су 

учествовала у саобраћајним незгодама са подручја Сремске Митровице, на првом месту је 

извршена анализа укупног броја погинулих возача свих моторних возила по годинама 

(графикон 4.16).  
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Графикон 4.16. Преглед настрадалих возача у саобраћајним незгодама,по последицама, у периоду 

1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

На подручју Сремске Митровице у периоду од 1997. до 2016. године укупно су 

погинула 63 возача моторних возила, док је у истом периоду лако повређено 945 и теже 

повређено 250 возача.  
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Графикон 4.17. Укупан број настрадалих возача путничких аутомобила, по последицама 

саобраћајних незгода, у периоду 1997. - 2016. година уСремској Митровици 

На основу резултата са графикона 4.17. може се закључити да је тренд броја 

погинулих возача моторних возила неравномерно распоређен током периода 1997. - 2016. 

година на подручју града Сремска Митровица.  

Посматрајући период пре и после доношења новог Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима, нема значајних промена у тренуду смањења последица код возача моторних 

возила.  

Највећи број последица забележен је током 2008. и 2009. године, управо пред 

доношење новог Закона. После почетка његове примене видљиви су резултати 

делимичног смањења укупног броја возача код свих последица саобраћајних незгода на 

подручју града Сремска Митровица.  
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5.4. Анализа страдања пешака 

Као рањива категорија учесника у саобраћају, на подручју Сремске Митровице у 

периоду 1997. - 2016. година, у саобраћајним незгодама погинуло је 38, лако повређено 

369 и тешко повређено 200 пешака.  

Детаљан приказ последица (страдања) пешака који су учествовали у саобраћајним 

незгодама дат је на графикону 4.18.  

 

 

Графикон4.18. Последице саобраћајних незгода у којима су учествовали пешаци 

у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Тренд укупног броја погинулих пешака је неравномеран. Исти тренд бележи се код 

лако повређених и тешко повређених пешака у саобраћајним незгода.  
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5.5. Анализа страдања бициклиста 

У саобраћајним незгодама на подручју града Сремска Митровица у периоду од 

1997. до 2016. године погинула су 32 бициклиста, лако повређено 529 и тешко повређено 

207.  

 

Графикон 4.19. Последице саобраћајних незгода у којима су учествовали бициклисти, у периоду 

1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Код све три категорије последица саобраћајних незгода са учешћем бициклиста 

бележи се неравномеран тренд заступљености током посматраног периода.  

Чак и после доношења новог закона (од краја 2009. године) нису значајно 

промењени резултати по питању страдања бициклиста.  

Из приказаних резултата се може закључити да је евидентан недостатак системских 

мера које нису имале дуготрајан утицај на ову категорију учесника у саобраћају.  

5.6. Анализа страдања деце 

У оквиру овог дела анализе извршена је анализа страдања деце узраста до 14 

година која су учествовала у саобраћајним незгодама.  
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Графикон 4.20. Последице саобраћајних незгода у којима су учествовала деца до 14 година 

старости у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

У посматраном периоду на подручју града Сремска Митровица укупно је погинуло 

5 деце до 14 година старости. Такође, у овом периоду у саобраћајним незгодама је лако 

повређено 237 и тешко повређено 65 деце.  

У периоду после доношења новог Закона евидентиран је тренд смањења укупног 

броја лако повређене деце, док је код броја тешко повређене деце забележен неравномеран 

тренд заступљености током посматраног периода.  

5.7. Анализа страдања возача трактора 

У периоду од 1997. до 2016. године у саобраћајним незгодама укупно је погинуло 6 

возача трактора. Такође, у овом периоду лако повређено је 25 и теже 8 возача трактора.  
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Графикон 4.21. Последице саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи трактора 

у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Тренд заступљености за све три врсте последица саобраћајних незгода приказаних 

на графикону 4.21. показује да нема равномерности у опадању или порасту укупног броја 

погинулих, теже и лакше повређених лица, у незгодама са учешћем возача трактора.  

Из приказаних резултата се може закључити да се системски не утиче на 

унапређење безбедности саобраћаја код ове категорије учесника у саобраћају.  

5.8. Анализа последица према виду саобраћајне незгоде 

На графикону 4.22. приказане су последице према виду саобраћајних незгода у 

Сремској Митровици за период 1997. - 2016. година.    
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Графикон 4.22. Последице саобраћајних незгода, према виду незгоде, у периоду 1997. - 2016. 

година у Сремској Митровици 

Најчешћи вид саобраћајне незгоде су судари при вожњи у истом смеру и судари из 

супротних смерова. Значајно су заступљени и бочни судари, као и слетање возила са пута.  
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5.9. Анализа страдања возача мотоцикла и мопеда  

У посматраном периоду на подручју града Сремска Митровица погинуло је 13 

возача мотоцикала и мопеда, 132 је тешко повређено и 268 је задобило лакше повреде.  

 

 

Графикон 4.22а. Последице саобраћајних незгода у којима су учествовали возачи 

мотоцикала и мопеда у периоду 1997. - 2016. година у Сремској Митровици 

Тренд заступљености последица саобраћајних незгода код возача мотоцикала и 

мопеда је неравномеран током посматраног периода. Чак и после примене новог Закона 

нису забележена значајнија смањења страдања, посебно код тешко повређених лица из ове 

категорије учесника у саобраћају.   
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5.10. Преглед кључних индикатора перфоманси безбедности саобраћаја  

Од значаја за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја, за подручје града 

Сремска Митровица, су и подаци о кључним индикаторима перформанси безбедности 

саобраћаја.  

 

 

Графикон 4.23. Употреба сигурносних појасева на предњим и задњим седиштима на путевима 

Републике Србије (извор: АБС, 2016). 
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Ове индикаторе, у виду посебног пројекта и извештаја, води и ажурира Агенција за 

безбедност саобраћаја. Први кључни индикатор односи се на употребу појасева на 

предњим седиштима и он за Сремску Митровицу износи 84,2%. Употреба сигурносних 

појасева на задњим седиштима је значајно мања и износи свега 13,5%, али је знатно изнад 

просека Републике.  

 

Графикон 4.24. Употреба дечијих заштитних система, код деце путника до 12 година старости, 

на подручју Републике Србије (извор: АБС, 2016). 

Употреба дечијих заштитних система, код деце узраста до три године, износи 

56,7%. Употреба ових система код деце узраста од 4 до 12 година износи свега 20%.  
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Графикон 4.25. Употреба заштитних кацига код мопедиста и мотоциклиста на подручју 

Републике Србије (извор: АБС, 2016). 

Када је у питању индикатор у вези са коришћењем заштитне кациге код мопедиста 

и мотоциклиста на подручју Сремске Митровице, са графикона 4.25. може се закључити 

да је проценат употребе код мотоциклиста 96,7%, а код мопедиста знатно нижи и износи 

свега 58,3%.  
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Графикон 4.26. Проценат путничких аутомобила (ПА) који прекорачују брзину за најмање 10% у 

насељу на подручју Републике Србије (извор: АБС, 2016). 

Код индикатора који се односи на проценат прекорачења брзине кретања возача 

путничких аутомобила у насељу на подручју Полицијске управе Сремска Митровица, са 

графикона 4.26. може се закључити да 23,9% возача прекорачује дозвољену брзину.  
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У наставку на графикону 4.27. дат је проценат прекорачења брзине кретања у 

насељу код мотоциклиста.   

 

Графикон 4.27. Проценат мотоциклиста који прекорачују брзину за најмање 10% у насељу на 

подручју Републике Србије (извор: АБС, 2016). 

Мотоциклисти су на подручју Полицијске управе Сремска Митровица, у насељу, 

током 2016. године у 48,3% случајева прекорачили дозвољену брзину кретања за најмање 

10%. Овај податак говори нам да не постоји константна и системска контрола брзине 

кретања усмерена на возаче мотоцикала.  
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Графикон 4.28. Проценат возача под дејством алкохола у дневним и ноћним условима на подручју 

Републике Србије (извор: АБС, 2016). 

Код индикатора, у вези са управљањем возилом под дејством алкохола у дневним и 

ноћним условима, на подручју Полицијске управе Сремска Митровица забележено је да у 

току дана возилом управља 0,46% возача под дејством алкохола, а ноћу 2,15% возача. 

Подаци са графикона 4.28. говоре да је неопходно спроводити више репресивних 

активности усмерених на смањење вожње под дејством алкохола.    
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Последњи у низу приказаних индикатора односи се на проценат возача који 

користи мобилни телефон за време управљања возилом, на свим саобраћајницама 

(графикон 4.29.).  

 

Графикон 4.29. Проценат возача који користи мобилни телефон за време управљања возилом на 

подручју Републике Србије (извор: АБС, 2016). 



НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2017-2022. ГОДИНЕ 

 
54 

 

 

Коначно, индикатор који се односи на проценат употребе мобилног телефона код 

возача, говори нам да је у Полицијској управи Сремска Митровица идентификовано да 

5,5% возача користи мобилни телефон за време управљања возилом, на свим 

саобраћајницама, што је на нивоу просека за Републику Србију.  
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6. ЖЕЉЕНО СТАЊЕ 

У оквиру сегмента жељеног стања, дефинисани су амбиција, мисија и визија 

стратегије.  

Амбиција 

Смањити смртност и ризик од тешких повреда на ниво најуспешнијих локалних 

самоуправа у Републици Србији.  
 

Мисија 

Постојан (одржив) и делотворан систем безбедности друмског саобраћаја у 

Сремској Митровици. 

Шире гледано, ово подразумева стварање делотворног и безбедног саобраћајног 

система на територији Сремске Митровице, који доприноси одрживости свеобухватног 

саобраћајног система града Сремска Митровица и Републике Србије. 
 

Визија 

Друмски саобраћај без погинулих, са знатно смањеним бројем повређених и 

значајно смањеним трошковима саобраћајних незгода у Сремској Митровици. 

 

            Циљеви из Националне стратегије 

Доношење стратегије треба да омогући изградњу одрживог и делотворног система 

управљања безбедношћу саобраћаја до 2020. године који ће омогућити: 

 да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године, 

 да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број 

тешко повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину и  

 да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови 

саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину. 
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Посматрајући наведене циљеве из Националне стратегије, за подручје града 

Сремска Митровица идентификовани су следеће приоритетне мере (пројекти), односно 

циљеви за период до 2020. године, који су усклађени са циљевима из Националне 

стратегије: 

 Нема погинуле деце у саобраћајним незгодама. 

 Број погинулих лица у 2020. години да буде мањи од 3.  

 Број тешко повређене деце у 2020. години да буде мањи од 2. 

 Број повређених лица у 2020. години да буде мањи од 20.  

Кључни циљ за период од 2020. до 2022. године: Да се приоритетни кључни 

циљеви одрже на пројектованом нивоу.   

Краткорочне мере (пројекти) за унапређење безбедности саобраћаја обухватају: 

 Јачање улоге савета за безбедност саобраћаја у Сремској Митровици и Градске 

управе надлежне за послове саобраћаја, 

 Повећање капацитета код институција и појединаца који су укључени у систем 

безбедности саобраћаја на подручју Сремске Митровице, 

 Системско предузимање мера које су засноване на научним ставовима и 

принципима који ће најбоље утицати на унапређење безбедности саобраћаја, 

 Реализација превентивно-промотивних активности и кампања усмерених ка 

најугроженијим категоријама учесника у саобраћају, 

 Заштита рањивих категорија учесника у саобраћају, 

 Јачање капацитета полицијских службеника саобраћајне полиције и њихово 

техничко опремање и др.  

Дугорочне мере (пројекти) за унапређење безбедности саобраћаја су: 

 Побољшање квалитета саобраћајне сигнализације на путевима у Сремској 

Митровици, 

 Изградња бициклистичких стаза на подручју Сремске Митровице, 

 Јачање система принуде према ризичним категоријама учесника у саобраћају 

путем увођења видео надзора,  

 Повећање буџета Савета за безбедност саобраћаја за реализацију активности 

посвећених унапређењу безбедности саобраћаја, 
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 Реализација што већег броја превентивно-промотивних активности и кампања у 

безбедности саобраћаја, са посебним освртом на безбедност бициклиста, 

мотоциклиста, деце, младих и др. рањивих категорија учесника у саобраћају, 

 Стручно усавршавање учитеља и наставника у основним и средњим школама на 

тему кључних лекција које живот значе у саобраћају и увођење смера Техничар 

друмског саобраћаја у Техничкој школи у Сремској Митровици, 

 Кадровско јачање Градске управе надлежне за послове саобраћаја, 

 Израда циљаних релевантних пројеката и студија из области безбедности 

саобраћаја сваке године,  

 Смањење страдалих бициклиста и пешака у саобраћајним незгодама, 

 Смањење возача који управљају возилом под дејством алкохола, 

 Јачање улоге Хитне медицинске помоћи у Дому здравља у Срем. Митровици,  

 Техничко опремање јединица саобраћајне полиције у ОСП Сремска Митровица, 

 Реализација пројеката провере и ревизије безбедности саобраћаја, укључујући и 

дубинске анализе саобраћ. незгода са погинулим лицима на локалним путевима.  

 Укључење великог броја невладиних организација у акције посвећене 

унапређењу безбедности саобраћаја у Сремској Митровици. 

 Периодичне појачане контроле саобраћаја са посебним освртом на техничку 

исправност теретних возила и др.  
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7. ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

    САОБРАЋАЈА 

Приликом предузимања активности и мера ради достизања жељеног стања у 

систему безбедности саобраћаја, неопходно је поштовати одређена начела која су кључна 

за унапређење стања безбедности саобраћаја на путевима.  

7.1. Начело општег интереса и заједничког деловања 

Унапређење безбедности саобраћаја и спречавање саобраћајних незгода интерес је 

сваког појединца, без обзира на расу, пол, националну припадност, друштвено порекло, 

вероисповест, политичко или друго уверење, имовинско стање и старост.  

7.2. Начело примене науке и струке 

Деловање у систему безбедности саобраћаја предузима се у складу са важећим 

методама, правилима и принципима науке и струке. 

7.3. Начело професионализма 

Појединци који делују у систему безбедности саобраћаја треба да буду стручно 

образовани и оспособљени за улогу коју имају у систему, и да стално унапређују своја 

знања. 

7.4. Поредити се са најбољима 

Оцењујући стање система безбедности саобраћаја и достигнућа у овој области, 

треба се поредити са најбољима у Европи и свету.  

7.5. Одговорност свих пре и после саобраћајне незгоде 

Сваки субјекат система безбедности саобраћаја односно појединац мора да сноси 

одговорност за своје пропусте у систему безбедности саобраћаја. 

Одговорност за саобраћајну незгоду немају само непосредни учесници саобраћајне 

незгоде. 
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7.6. Начело заштите деце 

Деца уживају посебну заштиту у саобраћају. Приликом деловања у систему 

безбедности саобраћаја, безбедност деце је први приоритет.  

7.7. Начело заштите младих 

Безбедност младих у саобраћају прати се са посебном пажњом, и због безбедности 

младих предузимају се посебне мере.  

7.7. Начело заштите старијих (65+) 

Особе старије од 65 година су најугроженија старосна категорија пешака у 

Републици Србији. Ово су разлози због којих безбедност старијих лица све више постаје 

једна од важнијих тема у безбедности саобраћаја. Два су основна разлога за то: учешће 

лица старијих од 65 година у популацији становништва све је израженије, а такође постоји 

висок степен страдања у саобраћају особа старијих од 65 година, посебно као пешака.    

7.8. Начело заштите инвалида 

Смањење психомоторних способности посебно може бити опасно у појединим 

ситуацијама у саобраћају за особе у инвалидским колицима, особе са оштећењем вида и 

слуха и др. Ово је кључни разлог зашто саобраћајна инфраструктура, посебно дуж тзв. 

„безбедносних коридора“ за пешаке, треба да буде прилагођена овој рањивој категорији 

учесника у саобраћају, ради њиховог лакшег и безбедног кретања. 

7.9. Начело смањења аутономије воље учесника у саобраћају 

Путеви и возила треба да буду такви да спрече доношење погрешних одлука 

учесника у саобраћају. 

6.10. Начело опраштања 

Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви да ублаже 

последице грешке другог учесника у саобраћају. 



НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2017-2022. ГОДИНЕ 

 
60 

 

 

7.11. Управљање засновано на реалним подацима 

Избор мера, праћење и оцена ефеката у систему безбедности саобраћаја заснивају 

се на подацима о незгодама, повређеним и погинулим лицима, индикаторима безбедности 

саобраћаја и другим релевантним подацима који пружају реалну слику о стању система.  

7.12. Начело кооперације и координације 

Ефикасно деловање у систему безбедности саобраћаја могуће је само уз заједничко 

и усаглашено деловање субјеката безбедности саобраћаја. 

7.13. Начело заштите животне средине 

Путеви, возила и понашање учесника у саобраћају треба да буду такви да негативне 

последице по животну средину буду што мање.  
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8. КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАДА (СТУБОВИ) 

Прихватајући препоруке Уједињених Нација (УН) изражене у документу Глобални 

план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020 који је сачинила Светска 

здравствена организација опредељено је пет кључних области рада (пет стубова) ради 

достизања жељеног стања у систему безбедности саобраћаја:  

1. СТУБ 2. СТУБ 3. СТУБ 4. СТУБ 5. СТУБ 

ЕФИКАСНИЈЕ 

УПРАВЉАЊЕ 

БЕЗБЕДНОШЋУ 

САОБРАЋАЈА 

БЕЗБЕДНИЈИ 

ПУТЕВИ 

БЕЗБЕДНИЈА 

ВОЗИЛА 

БЕЗБЕДНИЈИ 

УЧЕСНИЦИ У 

САОБРАЋАЈУ 

ДЕЛОВАЊЕ 

НАКОН 

САОБРАЋАЈНЕ 

НЕЗГОДЕ 

8.1. Први стуб – ефикасније управљање безбедношћу  саобраћаја 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређивању система управљања 

безбедношћу саобраћаја су: 

1) постављање стратешког и правног оквира, 

2) изградња и јачање чинилаца у систему управљања (изградња и јачање 

капацитета и интегритета институција и појединаца), 

3) изградња и јачање управљања радом чинилаца и контроле рада чинилаца у 

систему управљања, 

4) изградња и јачање веза између чинилаца у систему управљања, 

5) управљање подацима, 

6) постојано финансирање, транспарентно трошење средстава и транспарентна 

анализа односа уложених средстава и остварених ефеката. 
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Најважнији проблеми безбедности саобраћаја који се могу истаћи у систему 

управљања безбедношћу саобраћаја: 

1) непостојање јасне политичке воље у појединим деловима система, 

2) ненаменско трошење средстава намењених финансирању безбедности 

саобраћаја, 

3) неквалитетне и неприменљиве правне норме и недоследна примена прописа у 

области безбедности саобраћаја, 

4) неефикасна примена прописа у области безбедности саобраћаја, 

5) непостојање системског праћења и сталног унапређења прописа у области 

безбедности саобраћаја и њихово прилагођавање најбољој пракси ЕУ, 

6) непостојање системског праћења стања безбедности саобраћаја услед 

недефинисаних обележја безбедности саобраћаја, 

7) неразумевање значаја података о обележјима безбедности саобраћаја и 

важности размене и доступности података, 

8) недостатак стручног и професионалног приступа у систему безбедности 

саобраћаја, 

9) недостатак стратешког приступа и дугорочног планирања активности 

безбедности саобраћаја. 

8.2. Други стуб – безбеднији путеви и кретање 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности путева и 

кретања су: 

1) пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде, 

2) пут треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке учесника у 

саобраћају или грешке на возилу, 

3) пут треба да спречи или ублажи последице настале саобраћајне незгоде. 

Проблеми безбедности саобраћаја у Републици Србији у вези са безбедношћу 

путева су: 

1) непримењивање и кршење прописа у области безбедности путева, 

2) неспровођење прописаних процедура и алата за унапређење безбедности 

пута, 

3) непрепознавање пута као узрока саобраћајних незгода, 
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4) доприношење пута тежини последица саобраћајних незгода, 

5) небезбедни путно-пружни прелази, 

6) непостојање катастра саобраћајне сигнализације, 

7) крађа и оштећење саобраћајне сигнализације, 

8) недостатак саобраћајних површина за кретање рањивих учесника (пешаци и 

бициклисти),  

9) неуспостављене и неуређене „зоне школа”, 

10) нарушеност заштитног појаса јавних путева, 

11) нелегални прикључци на јавне путеве, 

12) није успостављен систем сталног стручног усавршавања планера, 

пројектаната и других професионалаца у области путева, 

13) неквалитетно одржавање путева, 

14) неодговарајућа организација зимског одржавања путева, 

15) некоординисано деловање јавних служби приликом ванредних ситуација на 

путевима, 

16) недоследна примена мера безбедности и здравља на раду при обављању 

радова на путевима. 

8.3. Трећи стуб – безбеднија возила 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности возила су: 

1)  возило не сме да буде узрок саобраћајне незгоде, 

2) возило треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке учесника у 

саобраћају, грешке пута или друге опасне ситуације, 

3) возило треба да спречи или ублажи последице настале у саобраћајној незгоди. 

Проблеми безбедности саобраћаја у Републици Србији у вези са безбедношћу 

возила су: 

1) просечна старост возила у Републици Србији износи више од 16 година, што је 

у директној вези са економским стандардом становништва, 

2) недоследно спровођење прописа и процедура везаних за контролу техничке 

исправности возила, 
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3) производња и стављање у промет нехомологованих и неквалитетних делова и 

опреме возила, 

4) неодговарајуће одржавање техничке исправности возила, 

5) велики број нерегистрованих и технички неисправних трактора, 

6) велики број неосветљених и неозначених возила у саобраћају (теретна возила, 

трактори, мопеди, бицикли, радне машине), 

7) мали проценат возила са довољно елемената активне и пасивне безбедности 

возила, 

8) недовољна промоција „чистих” и енергетски ефикасних возила. 

8.4. Четврти стуб – безбеднији учесници у саобраћају 

Основне смернице у подручју деловања ка унапређењу безбедности учесника у 

саобраћају су: 

1) изградња и промена свести, ставова, знања и вештина учесника у саобраћају 

кроз образовање, информисање и васпитање, 

2) промена понашања учесника у саобраћају као резултат контроле и 

санкционисања, 

3) уклањање из система (трајно или привремено) учесника у саобраћају који нису 

подобни за безбедно учествовање у саобраћају. 

Проблеми безбедности саобраћаја у вези са учесницима у саобраћају су:  

1) низак ниво свести о потреби безбедног понашања у саобраћају, 

2) непостојање система саобраћајног образовања и васпитања у систему 

предшколског, основног, средњег и високог образовања, 

3) непредузимање посебних мера за заштиту младих учесника у саобраћају, 

4) недовољан број ефикасних медијских кампања из области безбедности 

саобраћаја на националном нивоу, 

5) неодговарајући концепт формирања возача и њиховог испитивања, 

6) неодговарајући систем института казнених поена и рада са возачима 

повратницима у чињењу тежих саобраћајних прекршаја, 

7) неефикасност прекршајног поступка и поступка извршења казни, 
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8) одсуство изрицања заштитних мера усмерених на одвикавање возача од 

конзумирања алкохола, у прекршајном поступку, 

9) одсуство изрицања алтернативних прекршајних казни које могу утицати на 

возача да не понови прекршај против безбедности саобраћаја, 

10) непоштовање прописа од стране учесника у саобраћају. 

 

Истраживањем индикатора безбедности саобраћаја препознати су проблеми: 

1) низак ниво коришћења сигурносних појасева,  

2) низак ниво коришћења и правилне употребе сигурносних седишта за децу, 

3) велики проценат прекорачења брзине, 

4) вожња под дејством алкохола. 

На основу анализе саобраћајних незгода и последица, најризичније групе учесника 

у саобраћају су:  

1) возачи и путници у путничким возилима, старости од 17 до 35 година,  

2) пешаци,  

3) учесници у саобраћају старији од 65 година (возачи, пешаци и путници), 

4) деца путници у путничким возилима, 

5) бициклисти,  

6) возачи и путници на тракторима, 

7) возачи којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања возилом 

(„несавесни возачи”), 

8) возачи комерцијалних возила и   

9) возачи и путници мопеда и мотоцикала. 

Кључне области деловања усмерене на учеснике у саобраћају су: превенција, 

едукација, информисање, контрола и санкционисање. 
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8.5. Пети стуб – деловање након саобраћајне незгоде 

Активности након саобраћајне незгоде представља веома значајан сегмент рада на 

унапређењу безбедности саобраћаја. У зависности од добро организованог и 

координираног рада надлежних служби, велики број живота се може сачувати након 

дешавања саобраћајних незгода у којима има повређених лица.   

Детаљне активности у вези са унапређењем безбедности саобраћаја у оквиру петог 

стуба су приказане у деветом поглављу.  
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9. ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

Циљне (ризичне) групе су оне групе учесника у саобраћају које се издвајају по 

степену угрожености и страдању (рањиве категорије) или које својим понашањем 

доприносе повећаном страдању у саобраћају (возачи под утицајем алкохола, возачи 

склони прекорачењу брзине, млади и неискусни возачи и др.) и којима треба посветити 

посебну пажњу у циљу заштите њихове безбедности или редукције ризичног понашања у 

саобраћају. 

У рањиве учеснике у саобраћају, по правилу, спадају они учесници који су ван 

возила и као такви су „незаштићени“ приликом контакта са возилима (пешаци, 

бициклисти, мотоциклисти, корисници ролера и скејтбордова и сл.). Такође, у ширем 

смислу, у рањиве категорије спадају и учесници који због незрелости (незнање и 

неискуство), психофизичког стања или недостатака, својим понашањем доприносе 

повећаном страдању у саобраћају (деца, старије особе, особе у инвалидским колицима, 

особе са оштећењем вида и слуха и др.). 

Данас у свету највећу стопу смртности у саобраћају имају корисници моторних 

возила на два точка. Ризик од страдања приликом вожње мотоцикла или мопеда, по 

пређеном километру, већи је 20 пута од ризика приликом вожње аутомобила. Ризик од 

страдања у саобраћају по пређеном километру више од 9 пута већи је код пешака него код 

путника у аутомобилима, а више од 7 пута већи је код бициклиста него код путника у 

аутомобилима (ETSC, 2003). Такође, последице саобраћајних незгода (смртне последице 

или тежина повреда) рањивих учесника у саобраћају знатно су веће у односу на путнике у 

аутомобилима. 

9.1. Деца 

Саобраћајне незгоде спадају у пет најчешћих узрочника смрти деце у свету. У 

Србији је у претходних десет година у саобраћајним незгодама смртно страдало више од 

300 деце, док је преко 17.000 било повређено. Последице страдања деце за једно друштво 

су несагледиве, пре свега у друштвеном, али и у економском смислу, док су у моралном 

смислу, неприхватљиве. 
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Бројна истраживања о страдању деце у саобраћају наметнула су став да деца 

представљају једну од најрањивијих категорија учесника у саобраћају. Саобраћајне 

незгоде представљају један од највећих узрока страдања деце у великом броју држава у 

свету. Повећана угроженост, односно рањивост деце везује се, прe свега, за њихову 

психофизичку неразвијеност, односно недовољно знање и искуство за безбедно 

учествовање у саобраћају. 

Деца највећим делом учествују у саобраћају као пешаци, на путу до школе, 

односно до куће. Како би се унапредила безбедност деце пешака, мере и активности треба 

усмерити на формирање безбедних коридора за кретање деце до школе. Истраживања 

указују да се већина деце око девете године старости први пут самостално сусрећу са 

саобраћајем, најчешће као пешаци и бициклисти.  

За безбедност деце у саобраћају веома је важна свест родитеља о ризицима којима 

излажу своју децу у саобраћају, али и систем едукације деце о безбедном понашању у 

саобраћају. На жалост, око 50% деце узраста до 14 година у Републици Србији настрада у 

својству путника у возилу које је учествовало у саобраћајној незгоди. Дакле, искључивом 

(не)одговорношћу родитеља, односно одраслих у возилу (непрописна или небезбедна 

вожња и некоришћење система заштите за децу путнике у возилу - сигурносни појасеви и 

безбедносна седишта за децу).  

Кључни елементи који доприносе да деца буду равноправни и безбедни учесници у 

саобраћају су:  

 системски приступ и планирање континуираног присуства тема о безбедности 

саобраћаја у целокупном  школовању,  

 едукација родитеља, васпитача, учитеља и наставника о значају и правилном 

приступу безбедности саобраћаја и ризицима којима су деца изложена у 

саобраћају, 

 размена најбољих страних и домаћих искустава, везаних за безбедно школско 

окружење и саобраћајно обезбеђење,  

 реализација едукације, кампања, трибина, радионица и представа на тему 

безбедности деце у саобраћају.  

За правилан избор и примену адекватних мера и активности за унапређење 

безбедности деце у саобраћају неопходно је истраживати и анализирати процесе и 
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ситуације у саобраћају у којима деца страдају, односно узроке и грешке који доводе до 

саобраћајних незгода и последица, као и друге околности и обележја тих незгода.  

Без детаљних истраживања и анализе појавних облика и последица саобраћајних 

незгода, заснованих на научној основи, није могуће планирање и усмеравање активности 

одговорних субјеката у функцији унапређења безбедности деце у саобраћају. 

9.2. Млади возачи 

Најчешћи утицајни фактори (фактори ризика) који доприносе настанку 

саобраћајних незгода у којима учествују млади возачи су: неискуство, недовољна пажња – 

расејаност, непрописна и неприлагођена брзина, непрописно претицање, вожња под 

дејством алкохола, умор, непрописна употреба средстава за комуникацију у току вожње, 

прецењивање сопствених вештина и способности, склоност ка небезбедном понашању, 

олако улажење у ризичне ситуације – посебно код претицања, неблаговремено 

препознавање опасности и реаговање, пренаглашена комуникација са другим путницима, 

некоришћење сигурносних појасева) и др. 

Значај изградње безбедног понашања младих учесника у саобраћају доприноси 

смањењу њиховог учешћа у саобраћајним незгодама у каснијем периоду. 

Основа за унапређење безбедности младих возача у саобраћају је:  

 унапређење саобраћајног образовања и васпитања младих у периоду пре 

стицања права на обуку и полагање возачког испита,  

 унапређење ставова родитеља везаних за важност њихове улоге у процесу 

развоја младих возача,  

 успостављање и спровођење вршњачке едукације,  

 унапређење обуке у ауто школама,  

 ефикаснија контрола понашања,  

 континуиран систем едукације, 

 превентивне активности којима ће се утицати на свест о проблему безбедности 

саобраћаја. 

Утицај на промену свести и ставова код младих возача о ризицима и последицама 

непрописне и небезбедне вожње, најбољи је пут за унапређење безбедног понашања 

младих возача у саобраћају. Ово се може постићи добро осмишљеним и организованим 

кампањама и превентивно едукативним активностима намењеним младим возачима и 

присуством (разменом искустава) на трибинама на којима, поред експерата за безбедност 
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саобраћаја, учествују возачи који су доживели трауме и тешке повреде у саобраћајним 

незгодама, као и посете тешко повређеним младим возачима који се опорављају у 

болницама, и сл. 

На овај начин најбоље ће се утицати на промену кључног, погрешног и погубног 

става код многих младих возача: „То се дешава некоме другом, то се мени неће десити“!  

9.3. Пешаци 

У Републци Србији, пешаци највише страдају на деоницама државних путева који 

пролазе кроз насељена места, као и на деоницама осталих фреквентних саобраћајница које 

се налазе у зонома високе атракције.  

На унапређење безбедности пешака треба деловати кроз: 

 унапређење саобраћајне инфраструктуре намењене пешацима,  

 унапређење знања возача и пешака о ризицима у саобраћају,  

 савремен приступ управаљању брзинама на саобраћајницама дуж пешачких 

коридора,  

 стварање услова за пешачење који су прихватљиви и за лица са ограниченим 

способностима и смањеном покретљивошћу и  

 изградња пешачких стаза уз фреквентне саобраћајнице и државне путеве у 

насељу. 

9.4. Бициклисти и мотоциклисти 

У циљу унапређења безбедности бициклиста и мотоциклиста неопходно је 

промовисати њихово безбедно учешће у саобраћају, а посебно кроз:   

 унапређење процеса обуке и едукације бициклиста и мотоциклиста на свим 

нивоима,   

 промовисање употребе заштитних система од стране бициклиста и 

мотоциклиста (кациге и заштитна опрем) и    

 прилагођавање саобраћајне инфраструктуре за бициклисте. 
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9.5. Старији од 65 година (65+) 

На основу статистичких показатеља безбедности саобраћаја у Србији, лица старија 

од 65 година су најугроженија старосна категорија пешака. Тако су последњих година 

близу 50% свих погинулих пешака биле особе старије од 65 година.  

Ово су разлози због којих безбедност старијих лица све више постаје једна од 

важнијих тема у безбедности саобраћаја, како у Србији, тако и у многим европским 

земљама, код којих је учешће лица старијих од 65 година у популацији становништва све 

израженије, као и висок степен страдања у саобраћају.    

Повећано страдање у саобраћају, условило је да пешаци, посебно старосна група 

пешака (65+) постане једна од најугроженијих категорија корисника пута, због шега су 

активности усмерене ка већој заштити у саобраћају лица старијих од 65 година, нашле 

своје место у већини стратегија безбедности саобраћаја земаља Европске уније. Суштина 

ових предлога и активности усмерена је на повећање мобилности, лакше сналажење и 

већу безбедност у саобраћају за ову старосну категорију учесника у саобраћају, посебно 

као пешака.  

Услед старења, долази до опадања психомоторних способности, што директно 

утиче на способност за безбедно учествовање у саобраћају. Опадање ових функција,  

повећана заступљеност у укупној популацији и учестало страдање, допринели су да 

старосна категорија 65+ буде проглашена за рањиву категорију учесника у саобраћају од 

стране Светске здравствене организације (WHO), посебно као пешаци, али и као возачи, 

путници и бициклисти. Посебна категорија рањивих учесника у саобраћају, по два основа, 

су особе у инвалидским колицима, особе са оштећењем вида и слуха, који су старији од 65 

година. 

Смањење психомоторних способности посебно може бити опасно у појединим 

ситуацијама у саобраћају, уколико их не прати свест о њиховом умањењу током старења, 

тј. када постоји несклад између субјективног осећаја индивидуалних психофизичких 

способности и њиховог стварног стања, односно смањења са годинама живота код 

старијих особа.   

Приступ повећаној и одрживој мобилности, која се промовише и која је 

карактеристична за старије особе у развијеним земљама (као последица економског 
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благостања и значајног повећања просечног старосног века становништва), подразумева 

формирање посебно прилагођених пешачких коридора за лакше и безбедније кретање 

старијих особа.  

Безбедност учесника у саобраћају из старосне категорије 65+ је тема чији је значај 

препознат међу најуспешнијим државама у области безбедности саобраћаја. 

Унапређење безбедности ове категорије учесника треба реализовати кроз: 

 едукацију и информисање припадника старосне категорије 65+ о опадању 

психофизичких способности и повећаном ризику у саобраћају,  

 планирање и реализација превентивних и едукативних кампања које би биле 

усмерене на ову старосну категорију учесника у саобраћају, 

 бољу доступност информација о утицају лекова на способност за вожњу,  

 формирање безбедоносних коридора за старосну категорију 65+ и испитивање 

њихових предности и недостатака, 

 увођење додатних здравствених прегледа за ову старосну категорију. 

 Основна функција безбедносних коридора је да “штите” старије пешаке. Ово 

подразумева следеће мере:  

 саобраћајна инфраструктура, дуж безбедносног коридора, прилагођена је 

старијим учесницима у саобраћају, посебно пешацима, ради њиховог лакшег и 

безбедног кретања.  

 уређени (равни) тротоари,  

 пешачки прелази су у нивоу тротоара,  

 функционална основна и допунска сигнализација, која је својом величном, 

изгледом и наменом прилагођена старијим особама,  

 коридоири се постављају у централним градским зонама и у близини установа 

које су атрактивне за старије учеснике у саобраћају (медицински центри, 

паркови, поште, пијаце, старачки домови и клубови и сл.),  

 светлосна сигнализација својим садржајем, изгледом и продуженим временом 

трајања зеленог светла за пешаке, прилагођена је потребама и могућностима 

старијих особа,  

 на одређеним стубовима са семафорима уграђују се тастери за најаву пешака,  

 хоризонтална сигнализација (пешачки прелаз) изводи се са повећаним 

коефицијентом трења (храпавошћу), чиме се смањује могућност клизања и пада 

старијих особа на пешачком прелазу.  
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Поред инфраструктурних мера на безбедносним коридорима и у зонама са 

повећаним присуством старијих, препорука је да се посебна пажња посвети унапређењу 

знања и ставова о понашању и угрожености старијих особа у саобраћају.  

Пред локалном самоуправом града Сремска Митровица велики је изазов и обавеза 

да кроз одговарајуће пројекте, имајући у виду потребе старијих лица, унапреде њихову 

безбедност у саобраћају у наредном периоду, на основу наведених препорука. 

9.6. Возачи под утицајем алкохола и психоактивних супстанци 

Алкохол негативно делује на све основне функције битне за обављање возачких 

активности, и то на: перцепцију, обраду информација, психомоторне способности, 

визуелно-моторну координацију, психичку структуру личности, пажњу, схватање и 

расуђивање, разум и контролу понашања.   

Ризик од учествовања у саобраћајној незгоди повећава се већ при нивоу алкохола 

од 0,4‰, а при нивоу од 1‰ ризик од настанка саобраћајне незгоде је око пет пута већи 

него при концентрацији од 0‰, док је при концентрацији од 2,4‰ алкохола у крви тај 

ризик преко 140 пута већи. Поред алкохола вожња под утицајем психоактивних супстанци 

постаје све већи повод за бригу када је безбедност саобраћаја у питању, а нарочито када је 

реч о младим возачима.  

Најчешће возачи који користе психоактивне супстанце возе ризичније због 

смањених психофизичких способности, док истовремено слаби њихова контрола над 

возилом.  За промену ставова и свести возача који управљају возилом под утицајем 

алкохола и психоактивних супстанци кључно је успостављање ефикасног система надзора 

(контрола) и санкционисања возача који чине ову врсту прекршаја и континуирана 

едукација. 

9.7. Возачи склони прекорачењу брзине 

Непрописна и неприлагођена брзина препознате су као један од фактора доприноса 

настанку саобраћајних незгода. Статистички подаци на нивоу Републике Србије показују 

да се брзина, као утицајни фактор, препознаје код једне трећине  свих саобраћајних 

незгода и код више од 50% смртних исхода у саобраћајним незгодама. 
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Повећањем брзине кретања повећава се и ризик од учешћа у саобраћајној незгоди. 

Према истраживањима, смањењем средње брзине за 1 km/h, број незгода се смањује за 2–

3%, док повећањем сударних брзина расту и последице саобраћајне незгоде.  

Основни приступ промени понашања возача склоних прекорачењу брзине јесте 

предузимање додатних мера превенције, едукација и репресија. Формирање система 

управљања брзинама је основни предуслов за деловање на возаче који прекорачују 

дозвољену брзину.  

Такође, веома је битно да се припадници саобраћајне полиције опреме са 

квалитетним уређајима за контролу брзине кретања на путевима и улицама са подручја 

локалне самоуправе.  

9.8. Возачи којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања 

       возилом („несавесни возачи”) 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима је дефинисана посебна категорија 

возача која својим високоризичним понашањем угрожава остале учеснике у саобраћају. 

Ову групу возача карактерише учестало кршење саобраћајних прописа, угрожавање 

осталих учесника у саобраћају, често улажење у ризичне ситуације, занемаривање осталих 

корисника пута и сл. 

Учестала ризична понашања ових возача су: непоштовање светлосне саобраћајне 

сигнализације, непрописно претицање, управљање возилом у алкохолисаном стању као и 

управљање возилом брзинама које су знатно изнад дозвољених. Програми едукације 

несавесних возача су концентрисани на унапређење знања, стварање позитивних ставова и 

мишљења, као и на развој стратегија које могу утицати на позитивну промену понашања 

несавесних возача.  

На несавесне возаче треба утицати успостављањем ефикасног система контрола и 

санкционисањем агресивне вожње, као и кроз посебне тарифе полисе осигурања. 

Дугорочан утицај на ову ризичну категорију треба остварити кроз успостављање и 

унапређење ефикасног система за рехабилитацију несавесних возача, односно трајну 

суспензију возачке дозволе за непоправљиве рецидивисте. 
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9.9. Возачи комерцијалних возила 

Изузетно велике напоре потребно је уложити како би се смањио број возача 

теретних возила који учествују у саобраћајним незгодама. Ово се првенствено може 

остварити превентним мерама путем едукације, али и репресивним мерама које примењује 

полиција.   

Правци за унапређење безбедности саобраћаја у области учешћа комерцијалних 

возила су: 

 професинализација возача (СРС licenca),  

 едукација возача комерцијалних возила у привредним субјектима (кампање и 

едукативне активности),  

 контрола времена рада и одмора возача,  

 управљање безбедношћу саобраћаја у затвореним системима – привредним 

субјектима,  у складу са стандардима. 

9.10. Возачи трактора  

Имајући у виду да је у Сремској Митровици у великој мери заступљена 

пољопривредна делатност, правци за унапређење безбеднијег учешћа трактора у 

саобраћају су: 

 унапређење техничке исправности трактора (светлосна сигнализација и 

означавање возила, кочиони систем, кабине - рамови и др.),  

 изградња атарских путева за безбедно кретање трактора и других 

пољопривредних возила,  

 предузимање мера ради спречавање наношења блата на коловоз,  

 едукација возача трактора у погледу поштовања саобраћајних прописа и 

безбеднијег понашања у саобраћају,  

 предузимање мера у погледу обавештавања осталих учесника у саобраћају о 

повећаном присуству трактора на путевима. 
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10. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

      САОБРАЋАЈАНА ПОДРУЧЈУ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 

Носиоци активности у безбедности саобраћаја могу бити на различитим нивоима, у 

различитим областима и у различитим облицима организовања. 

Најзначајнији субјекти у систему безбедности саобраћаја на подручју Сремске 

Митровице су:  

 Градска управа града Сремска Митровица, 

 Савет за безбедност саобраћаја, 

 Одељење саобраћајне полиције, 

 Одељење за ванредне ситуације, 

 Основни и прекршајни суд у Сремској Митровици, 

 Органи тужилаштва, 

 Дирекција за изградњу града Сремска Митровица, 

 Образовне установе, 

 Хитна медицинска служба и дом здравља Сремска Митровица, 

 Медији, 

 Јавна предузећа чија делатност је повезана са унапређењем безб. саобраћаја, 

 Центри за обуку возача (аутошколе), 

 Удружења грађана,  

 Организација Црвеног Крста, 

 Волонтери и др. 

Јединице локалне самоуправе у оквиру својих надлежности примењују мере за 

промену свести и ставова учесника у саобраћају, координирају активностима између 

кључних субјеката безбедности саобраћаја и усмеравају њихове краткорочне и дугорочне 

активности. На свом подручју надлежне су за техничко регулисање саобраћаја, безбедност и 

одржавање путева из своје надлежности и друге послове прописане законима. 

Савет за безбедност саобраћаја као стручно тело јединице локалне самоуправе 

одговоран је за анализу проблема безбедности саобраћаја, идентификацију кључних 

проблема безбедности саобраћаја, предлагање мера безбедности саобраћаја, реализацију 

пројеката, студија и истраживања, израду извештаја о стању безбедности саобраћаја и др. 
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Саобраћајна полиција има значајну функцију у безбедности саобраћаја, пре свега 

као орган који врши непосредан надзор и принуду према учесницима у саобраћају који 

крше прописе.  

Правосуђе (судови и тужилаштва) имају првенствено превентивну улогу у систему 

безбедности саобраћаја кроз одвраћање од непрописног и небезбедног понашања. Са друге 

стране, правосуђе има значајну корективну улогу према учесницима у саобраћају и 

субјектима безбедности саобраћаја кроз примену репресивних мера. Правосуђе има 

значајну улогу и у поступцима поводом накнада штета из саобраћајних незгода. 

Управљач пута је одговоран за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на 

путевима којима управља. Обавља надзор над безбедношћу саобраћаја на путевима, 

идентификује и управља „црним тачкама” на путевима, обезбеђује независно оцењивање 

доприноса пута настанку незгода са погинулим лицима, спроводи друге савремене 

процедуре унапређења безбедност путева и реализује друге мере из своје надлежности. 

Установе образовања и васпитања и високошколске установе представљају један 

од најзначајнијих субјеката који доприноси унапређењу знања, ставова, вештина и 

понашања учесника у саобраћају. Образовање и васпитање генерација о исправном 

понашању у саобраћају је кључна улога ових институција, а ефекти оваквих активности су 

трајног карактера. 

Здравствене установе учествују у сталном праћењу здравственог стања возача, 

врше збрињавање и лечење повређених у саобраћајним незгодама, врше анализе крви и 

других телесних течности на присуство алкохола и психоактивних супстанци и обављају 

друге активности у складу са законом.  

Медији имају изузетно важну улогу у промени свести и понашања учесника у 

саобраћају и у креирању јавног мњења. С обзиром на распрострањеност и доступност, 

медији омогућавају примену превентивно-пропагандних мера према најширој популацији. 

На основу досадашњег искуства примећено је да су медији у Републици Србији значајно 

допринели смањењу броја погинулих у саобраћајним незгодама. 

Удружења грађана (невладине и стручне организације) окупљају грађане и правна 

лица ради организованог деловања у систему безбедности саобраћаја са циљем унапређења 

безбедности саобраћаја. Удружења могу да имају улогу корективног фактора према Влади и 

осталим субјектима у систему управљања безбедношћу саобраћаја, тако што јавно 
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критикују рад субјеката безбедности саобраћаја и указују на пропусте и недостатке. Могу 

учествовати у креирању политике и прописа из области безбедности саобраћаја, а могу и 

спроводити конкретне мере ради унапређења безбедности саобраћаја. 

Организација црвеног крста је такође значајан субјекат који својим активностима 

у великој мери доприноси унапређењу безбедности саобраћаја, посебно са превентивно 

едукативног аспекта.  
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11. ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Извештавање о стању безбедности саобраћаја је саставни део праћења стања и 

обавезна активност предвиђена законом који уређује ову област. Све послове у вези са 

наведеним активностима спроводиће Савет за безбедност саобраћаја града Сремска 

Митровица.   

Извештавање мора бити доступно свима, с тим што поједине државне институције 

треба извештавати у дефинисаним временским периодима (на пример средином или 

крајем године), у тачно дефинисаној форми (структура и детаљност извештаја).  

Извештавају се:   

 Скупштина града Сремска Митровица,  

 Градско веће града Сремска Митровица,  

 Агенција за безбедност саобраћаја,  

 Тело за координацију послова безбедности саобраћаја,  

 Грађани Сремске Митровице и др. 

Детаљне извештаје о стању безбедности саобраћаја треба учинити доступним 

научно образовним институцијама, док повремене и наменске извештаје треба учинити 

јавно доступним свима који их захтевају, попут медија, невладиног сектора, научних 

радника, појединаца итд. Највећи број извештаја о стању безбедности саобраћаја треба 

учинити доступним и разумљивим најширој јавности путем интернета. 

Извештавање на локалном нивоу треба усмеравати ка скупштинама општина, 

односно градова, али и другим субјектима безбедности саобраћаја на овом нивоу 

(саобраћајна полиција, управљачи пута на територији општине, судство, удружења и сл). 

Највећи део активности у погледу извештавања на локалном нивоу треба да реализују 

локална тела за координацију послова безбедности саобраћаја.  

Напредак у остваривању циљева Стратегије и задатака предвиђених Акционим 

планом мора бити саставни део извештавања о стању безбедности саобраћаја. Свака 

институција и организација задужена за конкретне активности предвиђене Акционим 

планом треба да буде у обавези достављања извештаја у погледу напретка, и то 
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Министарству надлежном за послове саобраћаја, односно Телу за координацију 

безбедности саобраћаја на путевима.  

Министарство надлежно за послове саобраћаја има обавезу праћења и извештавања 

у погледу напретка достизања циљева Стратегије и реализације свих активности 

предвиђених Акционим планом.  
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12. АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

Даље активности на спровођењу Стратегије укључиће израду Акционог плана, 

односно дефинисање конкретних мера, носилаца активности, рокова за реализацију 

активности и потребних средстава. 

Акциони план безбедности саобраћаја града Сремска Митровица биће усвојен у 

року од месец дана од дана објављивања Стратегије безбедности саобраћаја града Сремска 

Митровица.  

Средства за реализацију Стратегије биће предвиђена Акционим планом у складу са 

средствима обезбеђеним у буџету града Сремска Митровица и осталим изворима 

финансирања. Конкретни износи дефинисани за поједине области из Акционог плана биће 

опредељени у годишњим програмима за унапређење безбедности саобраћаја које ће 

усвајати градско веће на предлог Савета за безбедност саобраћаја града Сремска 

Митровица.  
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ДОНОСИ СЕ Акциони план безбедности 

саобраћаја на путевима града Сремска 

Митровица за период од 2017. до 
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II 

Саставни део овог Закључка чини 

Акциони план безбедности саобраћаја на 
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период од 2017. до 2022.године. 

III 
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доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 
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маст.инж.менаџмента, с.р. 
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Назив пројекта 
 

Акциони план безбедности саобраћаја на путевима града 

Сремска Митровица за период од 2017. до 2022. године 

Наручилац 
 

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове града Сремска Митровица 

Извршилац 
 

FLEET MANAGEMENT SYSTEMS&TECHNOLOGY doo Beograd, 

Видиковачки венац бр. 51, Београд 

Истраживачки 

тим 

 

Др Бранимир Милетић, дипл. инж. саобр., руководилац 

пројекта; 

Ђорђе Врањеш, дипл. инж. саобр., истраживач на пројекту; 
Др Демир Хаџић, дипл. инж. саобр., консултант и 

истраживач на пројекту; 
Милорад Петровић , дипл. правник, сарадник на пројекту 

Време  

реализације 
Април - Јун 2017. године 

Резиме пројекта 

 

Пројекат садржи кључне активности за стратешко 

управљање безбедношћу саобраћаја на подручју града 

Сремска Митровица за период 2017. - 2022. година.  

Кључне активности груписане су у оквиру пет кључних 

стубова за безбедност саобраћаја и у потпуности су 

усклађене са националним Акционим планом за спровођење 

Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике 

Србије.  Свака активност садржи индикатор којим се мери 

успешност њене реализације, укључујући и назив субјекта 

одговорност за спровођење активности и назив субјекта који 

је партнер на реализацији дате активности.  

Акциони план је у поступности усклађен са усвојеном 

Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима града 

Сремска Митровица за период 2017. - 2022. година.  

Кључне речи 
 

Статешко управљање, безбедност саобраћајa, акциони план, 

саобраћајне незгоде, последице, активности, индикатори.  
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Поштовани грађани Сремске Митровице,  

Акционим планом безбедности саобраћаја смо дефинисали конкретне 

мере и активности у одређеним временским периодима и одредили носиоце 

активности за унапређење безбедности саобраћаја у појединим сегментима.  

За период од 2017. до 2022. године, у оквиру пет кључних стубова 

безбедности саобраћаја, дефинисали смо најзначајније акције и њихове 

индикаторе перформанси безбедности саобраћаја. Циљ нам је да за сваку 

предузету активност имамо одговајући показатељ који ће описавати 

тренутно стање у посматраном сегменту рада на унапређењу безбедности 

саобраћаја.  

Активности садржане у Акционом плану су значајно свеобухватне и 

захтеваће да надлежни органи и институције максималну пажњу посвете 

раду на унапређењу безбедности саобраћаја, како би циљеви дефинисани у 

Стратегији безбедности саобраћаја града Сремска Митровица били 

остварени. Акциони план је усклађен са националним Акционом планом за 

спровођење Стратегије безбедности саобраћаја Републике Србије.  

Најзначајнији циљ доношења стратешких докумената је да сваки 

грађанин нашег града буде безбедан у саобраћају и да се последице, као и 

свеукупни трошкови саобраћајних незгода сведу на минимум. 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

града Сремска Митровица 

Владимир Санадер 
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1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

Управљање безбедношћу саобраћаја поздразумева скуп активности којима се из 

постојећег стања усмеравамо ка жељеном (пројектованом) стању безбедности саобраћаја. 

Предуслов за управљање безбедношћу саобраћаја je познавање постојећег стања, жељеног 

стања и коришћење кључних управљачких техника. Светска пракса је показала да се 

безбедношћу саобраћаја може управљати, па се у вези с тим може управљати стањем 

безбедности саобраћаја и на подручју града Сремске Митровице.  

Да би се створила добра основа за квалитетно управљало безбедношћу саобраћаја, 

било је неопходно анализирати икуства најразвијенијих земаља на подручју Европске уније 

које су имплементирале најбољу праксу у своје националне Стратегије и Акционе планове. У 

вези са тим, анализирана су искуства седам држава са подручја ЕУ (слика 1.). 

 
Слика 1. Државе са подручја ЕУ чија искуства су анализирана у фукцији успостављања квалитетног 

система управљања безбедношћу саобраћаја на подручју Сремске Митровице
1  

                                                           
1
 Strategic Road Safety Plan for Catalonia 2014-2020. Submittet to the Parliament of Catalonia on 16 January, 2014.  
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За сваку од наведених држава анализирани су кључни елементи акционих планова 

који су обухватали две димензије: 

 области имплементације и 

 мониторинг типа плана.  

У табелама од 1 до 7 приказане су визије, кључне области деловања и типови 

извештавања из стратешких докумената одабраних земаља са подручја ЕУ.  
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Табела 1. Искуства са подручја Шведске 

Шведска 
Акциони план безбедности саобраћаја за 

период 2013.-2020. г. 

Визија Визија нула.  

Кључне области деловања 

Безбеднији учесници и њихово понашање: 

систем безбедности саобраћаја изграђен на 

основу појединаца и њиховог понашања.  

Ограничење брзине кретања у насељу је 30 

кm/h.  

Безбеднији путеви и возила: 

 информације о техничкој исправности 

возила 

 преглед ограничења брзина кретања 

 имплементација кружних раскрсница 

 коришћење 2+1 саобраћајне траке по 

сваком смеру које су физички 

раздвојене централним острвима.  

 

Тип извештавања Годишњи извештај.  
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Табела 2. Искуства са подручја Велике Британије 

Велика Британија 
Стратегија безбедности саобраћаја до 2020. 

године.  

Визија Безбедан саобраћајни систем.   

Кључне области деловања 

 Едукација: 

 безбедност деце; контрола саобраћаја; 

промовисање јавног превоза путника 

и унапређење приступа школама. 

 кампање за унапређење коришћења 

система заштите у возилу. 

Надзор и контрола 

 Строжији тестови за полагање 

возачког испита 

 Строжије казне 

Унапређење инфраструктуре 

 Употреба новијих технологија, 

посматрање више области 

Остало 

 Заштита пешака, заштита путника и 

упозорења на ограничења брзине 

кретања. 

Тип извештавања Годишњи извештај.  
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Табела 3. Искуства са подручја Холандије 

Холандија 
Стратегија безбедности саобраћаја 2001.-

2020. г.  

Визија Одржива безбедност саобраћаја.    

Кључне области деловања 

 Едукација: 

 Промовисање безбедности саобраћаја 

путем едукације и информисања 

јавности 

 Програми за професионалне возаче 

Технологија у возилима 

 Смањење ризика за рањиве категорије 

учесника; адаптација мањих величина 

ограничења брзина кретања; 

аутоматско управљање; системи за 

асистирање возачима који се односе 

на брзину кретања и др.  

Унапређење инфраструктуре 

 Поновна категоризација путева, 

спецификација нивоа безбедности на 

путевима. 

Тип извештавања Годишњи извештај је делимичан, а 

свеобухватни се ради на сваке 4 године.  
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Табела 4. Искуства са подручја Ирске 

Ирска 
Стратегија безбедности саобраћаја 2013.-

2020. г.  

Визија Одржива безбедност саобраћаја.    

Кључне области деловања 

 Едукација: имплементација мера које 

ће утицати на промену понашања 

јавности. 

 Технологија и инфраструктура: 

подршка за успостављање 

безбеднијих путева и возила.  

 Усклађивање: ефективан приступ ка 

понашању ризичних учесника у 

саобраћају са аспекта вожње под 

утицајем алкохола, дроге и др. 

 коришћење сигурносних камера,  

 нови системи контроле исправности 

возила и др.   

Тип извештавања Годишњи извештај и ревизија напретка 

током 2016. године.  
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Табела 5. Искуства са подручја Данске 

Данска 
Стратегија безбедности саобраћаја до 2020. 

године.  

Визија Визија нула.     

Кључне области деловања 

 Посебно регулисање саобраћаја: 

 Мопедисти 30 km/h 

 Мотоциклисти 45 km/h 

 Возила са приколицом: 70 km/h и 80 

km/h (на мотопутевима).  

 Аутобуси и минибусеви: 70 km/h и 80 

km/h (на мотопутевима). 

Активности у вези са инфраструктуром: 

 Анализа ризика по виду транспорта и 

по старосним групама учесника 

 Анализа деоница са повећаним 

ризиком од настанка незгода 

 Смиривање саобраћаја 

 Мере за унапређење безбедности 

бициклиста и др. 

Тип извештавања Анализа плана реализације на сваке 4 године.  
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Табела 6. Искуства са подручја Норвешке 

Норвешка 
Стратегија безбедности саобраћаја 2006-

2015. г.  

Визија Визија нула.     

Кључне области деловања 

Систем безбедности саобраћаја ће омогућити 

заштиту свим учесницима у саобраћају и 

заштитиће их од потенцијалних узрока 

страдања.  

Рад у претходно наведеном подразумева 

примену мера: 

 за учеснике у саобраћају, 

 за возила, 

 за коришћење површина, 

 за промоцисање видова транспорта, 

 и др. 

 

Тип извештавања Годишњи извештај.   
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Табела 7. Искуства са подручја Финске 

Финска 
Стратегија безбедности саобраћаја 2006.-

2010. г.  

Визија Визија нула.     

Кључне области деловања 

Едукација: 

 Увођење система казнених поена. 

 Промовисање употребе алкобрава 

 Креирање прилагодљивог система по 

питању здравственог стања возача 

Надзор и контрола 

 контрола брзине кретања 

 повећање и успостављање система 

надзора 

 увођење казнених поена за возаче под 

утицајем алкохола и дроге 

Унапређење инфраструктуре 

Унапређење безбедности на пешачким 

прелазима и бициклистичким стазама 

Унапређење система планирања изградње 

безбедне инфраструктуре 

Тип извештавања Годишњи извештај.   
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Како би се остварило ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја на подручју града 

Сремска Митровица, неопходно је дефинисати циљеве који ће омогућити да се тренд 

укупног броја незгода и погинулих и повређених лица (графикони 1 и 2) значајно промени и 

добије опадајући карактер током периода до 2.022. године.  

 
Графикон 1. Преглед укупног броја саобраћајних незгода са последицама на подручју Сремске 

Митровице за период 1997. - 2016. година 
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Графикон 2. Погинула и повређена лица у саобраћајним незгодама на подручју Сремске Митровице у 

периоду 1997. - 2016. година 

 

 

 

  

 

            Успостављање јединствене базе података ће се вршити упоредо са њеним развојем од 

стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. Циљ је да квалитетни и 

веродостојни подаци о обележјима саобраћајних незгода буду искоришћени на најбољи 

начин, како би мере и акције предузете за унапређење безбедности саобраћаја на подручју 

града Сремска Митровица дале што веће ефекте. У овом делу потребно је извршити 

повезивање различитих извора података о саобраћајним незгодама у једну јединствену базу 

која ће бити коришћена од стране бројних субјеката и заинтересованих лица.  
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           Квалитетно и ефикасно прикупљање података, укључујући и њихово складиштење и 

коришћење, потребно је првенствено обезбедити припадницима саобраћајне полиције на 

подручју Сремске Митровице. У вези са тим, неопходно је увести нови систем прикупљања 

података у раду саобраћајних полицијских службеника и извршити одговарајућу обуку у 

складу са препорукама најбоље праксе у свету и код нас. Ово подразумева увођење система 

као што је CADAS и сл.   

 

 

 

 

 

 

           Техничко опремање и обука јединица саобраћајне полиције је ургентан циљ и задатак 

за град Сремска Митровица. Савремени концепт рада саобраћајне полиције подразумева 

употребу IT технологије у функцији идентификовања и обраде саобраћајних прекршаја. То 

првенствено подразумева да саобраћајна полиција мора бити технички опремљена, а њени 

припадници стручно оспособљени за рад са новијим технологијама. Посебан значај и 

приоритет у овом сегменту подразумева увођење система видео надзора на подручју града 

Сремска Митровица.  

 

 

 

 
 

           Све мере које се предузимају за унапређење безбедности саобраћаја морају бити 

засноване на научним и стручним знањима и најбољој пракси у овој области. То подразумева 

да се морају вршити квалитетне анализе стања безбедности саобраћаја, праћење одабраних 

индикатора перфоманси безбедности саобраћаја и друге анализе чији ће резултати јасно 

указати у ком правцу треба да се усмери рад на унапређењу безбедности саобраћаја на 

подручју Сремске Митровице.  

 

Циљ 2. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и 

последицама 
 

Циљ 3. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције 

 

Циљ 4. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и 

примена резултата истраживања 
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          Истраживања такође треба да обухвате анализу кључних индикатора перформанси 

безбедности саобраћаја које је потребно урадити по методологији коју је прописала Агенција 

за безбедност саобраћаја, али само за подручје града Сремска Митровица.  

 

          Дубинске анализе саобраћајних незгода са више од три тешко повређена лица и 

незгода са погинулим лицима треба вршити за оне незгоде које су се догодиле и на локалним 

путевима. Ово је уједино и обавеза локалног управљача пута која је дефинисана у члану 156. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима.  

 

          У наставку, за период од 2017. до 2022. године одређене су конкретне активности у 

појединим циљевима и дефинисани су њихови индикатори ради праћења ефикасности 

остварења предвиђених мера.  
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СТУБ 1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

 

Ред. 

бр. 

Активности у 

2017. години 
Индикатор 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 

периоду од 

2020 – 2022. 

године 

Индикатор 

Одгово-

рна 

органи-

зација 

Сарадња 

Циљ 1. Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на подручју града Сремска Митровица.  

Индикатор: Успостављен и одржив система управљања безбедношћу саобраћаја. 

1.1 

Реализација 

активности из 

стратегије и 

плана БС. 

Реализоване 

активности. 

Реализација 

активности из 

стратегије и 

плана БС. 

Реализоване 

активности. 

Реализација 

активности из 

стратегије и 

плана БС. 

Реализоване 

активности. 

Реализација 

активности из 

стратегије и 

плана БС. 

Реализоване 

активности. 
Савет 

ОСП 

Град 

Циљ 2. Успостављање савремене и доступне базе података о обележјима безбедности саобраћаја. 

Индикатор: Успостављена база података.  

2.1 

Израда 

извештаја о 

стању 

безбедности 

саобраћаја. 

 

Коришћење 

података у 

различитим 

пројектима 

од 

различитих 

субјеката и 

појединаца. 

 

 

 

Развој базе 

података од 

значаја за 

безбедност 

саобраћаја  

(I фаза) 

Повезивање 

са другим 

институци-

јама. 

Развој базе 

података од 

значаја за 

безбедност 

саобраћаја  

(II фаза) 

Повезане 

институције: 

Савет, МУП, 

дом здравља,  

осигуравају-

ћа друштва 

Даље 

активности на 

развоју базе 

података од 

значаја за 

безбедност 

саобраћаја 

Складиште-

ње података 

и могућност 

манипули-

сања са 

њима. 

Савет 

Град  

ОСП 

Дом 

здравља 

Осигуравају

ћа друштва 
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Циљ 3. Унапређење квалитета прикупљања података о саобраћајним незгодама и последицама. 

Индикатор: Имплементиран савремени систем прикупљања података о саобраћајним незгодама.  

3.1 

Увођење новог 

система 

прикупљања 

података. 

Упознавање 

полицијских 

службеника 

са новинама. 

Обука 

полицијских 

службеника у 

погледу 

прикупљања 

података на 

увиђајима СН у 

складу са CADaS 

препорукама ЕК 

Обука 

реализована 

за најмање 

два 

полицијска 

службеника 

Увођење нове 

структуре 

података о 

саобраћајним 

незгодама у 

складу са CАDаS 

препорукама ЕК 

База података 

о 

саобраћајним 

незгодама у 

складу са 

предложеном 

CADaS 

структуром 

ЕК 

  ОСП 
Савет 

АБС 

3.2 

Увођење новог 

система 

вршења 

увиђаја 

саобраћајних 

незгода. 

Упознавање 

полицијских 

службеника 

са новинама. 

Обука полиц. 

службеника за 

прикупљање 

података о 

утицајним 

факторима који 

доприносе 

настанку СН 

Обука 

реализована 

за најмање 

два 

полицијска 

службеника 

Увођење новог 

модела праћења 

утицајних 

фактора који 

доприносе 

настанку 

саобраћајних 

незгода 

Нови модел 

уведен у базу 

података о 

саобраћајним 

незгодама 

Потпуна 

примена новог 

модела за рад 

саобраћајне 

полиције.  

 ОСП 
Савет 

АБС 

3.3   

Систем 

евидентирања 

података о 

повредама у 

саобраћајним 

незгодама у складу 

са препорукама ЕК 

Упознавање 

полицијск. 

службенииа 

са новим 

системом. 

Обука – 

представљање 

новог система 

дефинисања 

здравственим 

радницима који 

врше процену 

степена 

повређивања 

Здравствени 

радници 

обучени – 

упознати са 

новим 

начином 

евидентира-ња 

степена 

повреда у 

саобраћ. 

незгодама 

Повезивање 

СХМП са 

базом података 

о саобраћајним 

незгодама и 

последицама 

СХМП 

повезане са 

базом 

података о 

СН 

Дом 

здравља  

Савет 

ОСП 
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Циљ 4. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције 

Индикатор: Технички опремљенија полиција, обучени припадници саобраћајне полиције, повећање броја идентификованих прекршаја, редукција тежих 

прекршаја, реализоване превентивне и репресивне акције од стране саобраћајне полиције 

4.1 

Набавка 

службених 

возила за ОСП 

СМ.  

Купљена 

возила.  

Набавка 

службених 

возила за ОСП 

СМ.  

Купљена 

возила.  

Набавка 

службених 

возила за ОСП 

СМ.  

Купљена 

возила.  

 

Набавка 

службених 

возила за ОСП 

СМ. 

Купљена 

возила. 
 Град 

ОСП 

Град 

Савет 

4.2   

Набавка уређаја 

за снимање 

прекршаја 

прекорачења 

брзине кретања 

Набављен 

уређај и 

предат 

полицији на 

коришћење 

Повећана 

употреба 

радара. 

Повећан број 

санкциониса

них 

прекршаја. 

Превентивне и 

репресивне 

активности 

полиције 

Реализоване 

превенти-

вне и 

репресивне 

активности 

 

Савет 
ОСП 

НГО 

4.3   

Израда пројекта 

увођења система 

видео надзора 

Завршен 

пројекат. 

Имплементација 

прве фазе 

пројекта. 

Постављене 

камере на 

одређеним 

локацијама. 

Имплемента-

ција друге фазе 

пројекта. 

Постављене 

камере на 

одређеним 

локацијама. 

Савет ОСП 

4.4   

Набавка остале 

техничке опреме 

за потребе саобр. 

полиције 

Набављена 

дефинисана 

опрема. 

Употреба 

опреме од 

стране полиц. 

службеника. 

Унапређење 

квалитета 

рада саобраћ. 

полиције. 

Набавка остале 

опреме према 

захтевима ОСП 

Набављена 

опрема. 
Савет ОСП 

4.5. 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 

Учешће у 

реализацији 

кампања 

Реализоване 

кампање 

 

 

Савет ОСП 
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Циљ 5. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена резултата истраживања 

Индикатор: Реализована истраживања по одређеним областима и сегментима.  

5.1   

Дубинске 

анализе СН на 

локалним 

путевима у СМ 

Урађени 

извештаји.  

Дубинске 

анализе СН на 

локалним 

путевима у СМ 

Урађени 

извештаји.  

Дубинске 

анализе СН на 

локалним 

путевима у СМ 

Урађени 

извештаји.  
Савет ОСП 

5.2   

Индикатори 

перформанси 

безбедности 

саобраћаја за СМ 

Реализовано 

истражив. и 

објављени 

резултати 

Индикатори 

перформанси 

безб. саобраћаја 

за СМ 

Реализовано 

истраживање 

и објављени 

резултати 

Активност се 

реализује сваке 

године посебно 

за СМ 

Реализована 

анализа – 

истраж. и 

резултати 

Савет 

ОСП 

Друге 

установе 

5.3.   

Истраживања 

појединих 

категорија 

рањивих 

учесника 

(Бициклисти) 

Реализовано 

истражив. 

Истраживања 

поједине 

категорије 

рањивих 

учесника(мотоц

иклисти)  

Реализовано 

истражив. 

Истраживања 

поједине 

категорије 

рањивих 

учесника 

(пешаци и др.) 

Реализова-

но истраж. 
Савет ОСП 
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2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

Укупна дужина путне мреже на територији Сремске Митровице је 197,3 km.  

Кроз подручје града Сремска Митровица пролазе државни путеви првог и другог реда 

који су од великог значаја за овај регион Републике Србије. Од посебног значаја је аутопут 

Шид-Београд, као и остали путеви нижег ранга.   

Град има укупно 29 насељених места, што значи да је велики део путне мреже која је 

нижег ранга у надлежности града.  

Државним путевима на подручју града у складу са чланом 157. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима управља Министарство надлежно за послове саобраћаја, док осталим 

путевима и улицама управља надлежно јавно предузеће.  

Када се посматрају основни видови саобраћајних незгода (графикон 3) може се 

закључити да је одређени број погинулих лица настрадао у саобраћајним незгодама где је 

основни узрок у директној вези са елементима путне инфраструткруре (удар у објекат поред 

пута, слетање са пута и др.).  

 
Слика 1. На путевима у Ср. Митровици су заступљене различите категорије учесника у саобраћају 
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Графикон 3. Број погинулих и повређених лица према виду незгоде на подручју Сремске Митровице за 

период 1997. - 2016. година 

Будући да је пољопривредна делатност у великој мери изражена на подручју града, 

велики је број атарских путева којима се свакодневно крећу возачи трактора и других 

пољопривредних машина. Системско уређење атарских путева неопходно је како би смањио 

ризик страдања возача трактора у саобраћајним незгодама.  
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 Графикон 4. Број погинулих и повређених тракториста у незгодама на подручју града 

Сремска Митровица за период 1997. - 2016. година 

Како је подручје града равничарског карактера, у саобраћајном току значајно су 

заступљени бициклисти и мотоциклисти. 

Бициклисти као рањива категорија учесника у саобраћају значајно су заступљени у 

укупном броју погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама које су се догодиле 

на подручју града (графикон 5). Због тога, неопходно је планирати и уредити бициклистичке 

стазе и бициклистичке траке које ће омогућити њихову издвојеност од моторизованог 

саобраћаја како би се ниво безбедности значајно повисио током посматраног периода.  

Бициклистичке стазе потребно је посебно планирати поред главних саобраћајница 

које пролазе кроз град и приградска насеља Сремске Митровице.   
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Графикон 5. Број повређених бициклиста на подручју Сремске Митровице 

 

 

 

Директивом Европске Комисије број 2008/96/EC године све државе чланиве су биле у 

обавези да, у своје нормативне документе којима се регулише област безбедности саобраћаја 

на путевима, имплементирају савремене процедуре за унапређење безбедности путне 

инфраструктуре. Законом о безбедности саобраћаја на путевима у члану 156. дефинисане су 

следеће методе: провера безбедности саобраћаја, ревизија пројеката безбедности саобраћаја, 

дубинске анализе саобраћајних незгода са најмање једним погинулим лицем, мапирање 

ризика на путевима и улицама и др. Све наведене методе имају за циљ спречавање настанка 

саобраћајних незгода где је основни узрок пут, укључујући и смањење последица тих 

незгода. Према подацима из стручне литературе, пут као узрок настанка незгоде је заступљен 

до 10%, док је на подручју Републике Србије та вредност мања од 1%. Примена и 

имплементација наведених процедура биће могућа тек када Министар надлежан за послове 

саобраћаја донесе подзаконски акт који ће детаљније уредити начин примене свих наведених 

процедура за унапређење безбедности путне инфраструктуре.    
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       Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже 
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Савремени концепт управљања безбедношћу саобраћаја на путевима подразумева што 

већу примену ИТ технологије на путевима. Ова технологија ће помоћи управљачу пута да 

прати стање безбедности саобраћаја и да предузима ургентне мере у фукнцији заштите свих 

категорија учесника у саобраћају.  

Веома значајна компомента ИТ технологије је увођење видео надзора на кључним 

раскрсницама на подручју града. Увођење видео надзора подразумева израду пројектне и 

техничке документације, а наког тога и набавку одговарајућих уређаја који ће омогућити 

надзор и санкционисање саобраћајних прекршаја.  

 

 

 

 

Безбедност и здравље радника који спроводе активности у зонама извођења радова на 

путу је један од кључних приоритета у раду на унапређењу безбедности саобраћаја. Законом 

о безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о начину регулисања саобраћаја у 

зонама радова на путу и Правилником о саобраћајној сигнализацији дефинисане су мере и 

поступци за управљање саобраћајем у зонама радова на путу које морају бити испоштоване 

од стране надлежних органа.  

Предузећа која изводе радове на путу морају доследно поштовати сва упутства и 

смернице која су издата од стране ЈП „Путеви Србије“ и министарства надлежног за послове 

саобраћаја.  

Такође, у овом сегменту значајан је рад инспекцијских органа Министарства 

надлежног за послове саобраћаја, Министарства унутрашњих послова и Министарства 

надлежног за рад у делокругу својих надлежности. Посебно је значајно да предузећа за 

путеве поштују одредбе које се односе на безбедност радника и њихову заштиту, како би 

ризик страдања био сведен на најмањи могући ниво.  

У наставку, за период од 2017. до 2022. године одређене су конкретне активности у 

појединим циљевима и дефинисани су њихови индикатори ради праћења ефикасности 

остварења предвиђених мера. 

Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова 

Циљ 2. Увођење интелигентних транспортних система на мрежи путева 
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СТУБ 2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

 

 

Р.бр. 
Активности у 

2017. години 
Индикатор 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 

периоду од 

2020 – 2022. 

године 

Индикатор 

Одговор

на 

организ

ација 

Сарадња 

Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже 

Индикатор: Број реализованих пројеката.  

1.1.   

Дубинске 

анализе 

саобраћајних 

незгода са 

најтежим 

последицама. 

Урађени 

пројекти. 

Дубинске 

анализе 

саобраћајних 

незгода са 

најтежим 

последицама. 

Урађени 

пројекти. 

Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Градска 

управа 

ОСП 

Савет 

1.2   

Реализација 

пројекта провере 

безбедности 

саобраћаја 

Урађени 

пројекти. 

Реализација 

пројекта 

провере 

безбедности 

саобраћаја 

Урађени 

пројекти. 
Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Градска 

управа 
Савет 

1.3   

Реализација 

пројеката 

ревизије 

безбедности 

саобраћаја 

Урађени 

пројекти. 

Реализација 

пројеката 

ревизије 

безбедности 

саобраћаја 

Урађени 

пројекти. 
Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Градска 

управа 

Савет 

ЈП за 

урбанизам 



НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2017-2022. ГОДИНЕ 

 
 

 
31 

 

1.4   

Мапирање 

ризика на 

путевима  

Урађени 

пројекти. 
Мапирање 

ризика на 

путевима  

Урађени 

пројекти. 
Активност се 

реализује сваке 

године 

Урађени 

пројекти. 

Градска 

управа 

Савет 

ЈП за 

урбанизам 

1.5 

Пројекат 

техничког 

регулисања 

саобраћаја за 

град СМ 

Завршен 

пројекат. 

Слање пројекта на 

мишљење у 

Министарство. 

Усвајање 

документа од 

стране Скупштине. 

Одобрење 

Министа-

рства. 

Усвајање од 

стране 

скуштине. 

Преузимање 

путева на 

управљање од 

ЈП Путеви 

Србије  

Преузети 

путеви на 

управљање 

Активност се 

реализује сваке 

године  

Урађени 

пројекти.  

Градска 

управа 

Савет 

 

1.6   

Израда пројекта 

за уређење 

атарских путева 

на подручју 

града.  

Урађен 

пројекат.  

Реализација 

прве фазе 

пројекта.  

Урађен 

пројекат. 

Реализација 

осталих фаза 

пројекта.  

Урађен 

пројекат. 

Градска 

управа, 

Савет 

Одељење за 

пољопривр. 

Удружење 

пољопривре-

дника, 
Градска управа 

1.7     

Идентификација 

црних тачака на 

путевима у 

насељу 

Урађен 

пројекат 

Идентификац. 

црних тачака 

на путевима 

ван насеља 

Урађен 

пројекат 

Градска 

управа, 

Савет 

ОСП 

Циљ 2. Увођење ИТС-а на путној мрежи 

Индикатор: Имплементирана ИТС технологија на мрежи путева.  

2.1   

Израда 

пројектне 

документације за 

пројекат видео 

надзора на 

приоритетним 

раскрсницама. 

Урађен 

пројекат.  

Извођење прве 

фазе пројекта на 

одабраној 

раскрсници 

Завршена 

прва фаза 

пројекта.  

Извођење 

друге фазе 

пројекта на 

одабраној 

раскрсници. 

Завршена 

друга фаза 

пројекта.  

Градска 

управа 

Савет 

ОСП 
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Циљ 3. Унапређење безбедности и здравља на раду у зонама извођења радова 

Индикатор: Већи ниво безбедности и заштите радника.  

3.1   

Унапређење 

безбедности и 

здравља на раду 

запослених у 

зонама извођења 

радова на 

путевима 

Организо-

вани и 

одржани 

семинари уз 

учешће 

репрезента-

тивних 

удружења 

запослених 

и 

послодаваца 

Унапређење 

безбедности и 

здравља на раду 

запослених у 

зонама 

извођења радова 

на путевима 

Припремљен

е брошере за 

послодавце и 

запослене 

 

Унапређење 

безбедности и 

здравља на 

раду 

запослених у 

зонама 

извођења 

радова на 

путевима 

 

 

Годишњи 

Извештај о 

раду 

Министарст

ва за рад, 

запошљава

ње, борачка 

и социјална 

питања 

Градска 

управа 

Савет 

Инспект. за 

рад 

3.2   

Промоција 

безбедности и 

здравља на раду 

у циљу 

безбеднијих 

путева 

Одржане 

манифеста-

ције 

Промоција 

безбедности и 

здравља на раду 

и безбеднијих 

путева у 

основним и 

средњим 

школама 

Организов.  

и одржане 

трибине 

Промоција 

безбедности и 

здравља на 

раду и 

безбеднијих 

путева у 

основним и 

средњим 

школама 

Организов. 

и одржане 

трибине 

Градска 

управа 

Савет 

Инспект. за 

рад 
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3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

Према подацима Републичког завода за статистику укупан број регистрованих возила 

на подручју града Сремска Митровица за 2012. годину износио је око 85.000.  

У оквиру пројекта ''Анализа стања безбедности саобраћаја у Републици Србији'' који 

је реализовала Агенције за безбедност саобраћаја, на подручју Полицијске управе Сремска 

Митровица идентификована је просечна старост возила од 17,3 године, проценат млађих 

путничких аутомобила (до 5 година старости) је веома низак и износи 3,3%, а проценат 

технички неисправних возила ја 6,6%.  

Удео технички неисправних возила од 6,6% категорише подручје ПУ Сремска 

Митровица у групу полицијских управа са високим ризиком страдања у саобраћајним 

незгодама.  

Вредност саобраћајног ризика, односно укупног броја погинулих лица у односу на 

10.000 регистрованих возила, у току 2012. године износио је 61. На основу те вредности, ПУ 

Сремска Митровица је била категорисана у групу полицијских управа коју карактерише 

вредност ризика друге класе.  

Како је на подручју Сремске Митровице заступљена пољопривредна делатност, то је 

неопходно значајну пажњу посветити унапређењу безбедности возача трактора и других 

пољопривредних машина. Иако се према показатељима бележи тренд смањења укупног броја 

настрадалих возача трактора, неопходно је радити на унапређењу техничке исправности ових 

возила. Ту се посебно мисли на поштовање унапређења њихове техничке исправности и 

поштовања обавеза дефинисаних Законом о безбедности саобраћаја на путевима и другим 

прописима.   

 

 

 

Упознавање свих надлежних субјеката са важећим прописима из области 

хомологације возила представља веома значајну активност. Овде се посебно мисли на 

раднике МУП-а и друге контролне органе, контролоре на линији техничког прегледа возила 

и све друге запослене чије активности су директно повезане са возилима.   

 

Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомологације возила у складу са 

             станрдима ЕУ 
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Систем контоле техничке исправности возила у Републици Србији тренутно 

функционише према прописима који нису усклађени са новим Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима. Наведени проблем ће бити решен након доношења новог 

Правилника о техничком прегледу возила кога доносио Министар унутрашњих послова. 

Међутим, потребно је да надлежни органи спроводе превентивне акције како би се код 

власника возила унапредила свест о значају поштовања техничке исправности возила са 

аспекта безбедности саобраћаја.  

Након усвајања новог Правилника о техничком прегледу возила, потребно је 

информисати грађане о новинама које Правилник доноси у вези са техничком исправношћу 

возила. У овом сегменту потребно је укључити медије и стручњаке из МУП-а и других 

институција, који грађанима могу пренети квалитетне информације о новим прописима из 

области контроле техничке исправности возила.  

У овом сегменту веома значајно је информисати јавност и субјекте о новимана које 

доносе Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила 

на путевима и Правилник о испитивању возила.  

Раднике на линијама техничких прегледа треба благовремено информисати о 

новинама у процедурама за технички преглед возила. Поред слања упутстава и смерница, 

потребно је организовати и стручне радионице и радне састанке посвећене едукацији 

радника на линијама техничког прегледа возила.  

Увођење видео надзора на линијама техничког прегледа такође треба да буде један од 

приоритета у овом сегменту. Када се испуне сви законски и подзаконски условима, потребно 

је радити на припремним радњама како би овај систем заживео у потпуности и омогућио 

систем селективне контроле рада техничких предлега возила.  

 

 

 

 

Примена савремених уређаја на возилима у великој мери утиче на спречавање 

настанка саобраћајних незгода. Велики број софтверских пакета који се уграђују у возила 

има за циљ да спречи сам настанак незгоде и усмерава возача на који начин треба да управља 

          Циљ 3. Технолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких 

                        горива и еколошких возила 

 

Циљ 2. Унапређење система контроле техничке исправности возила 
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возилом. У овом делу потребно је пронаћи начин (стимулисати) да што више власника 

поседује возила новије генерације која имају боље перформансе безбедности саобраћаја. 

Возила са бољим индикаторима перформанси омогућавају већу заштиту возача и путника у 

возилу, укључујући и остале кориснике јавних путева.  

Предузећа која имају велике возне паркове, требало би да настоје да своје возаче 

константно едукују. Едукација треба да буде усмерена ка принципима безбедне, економичне 

и еколошке вожње. У свету постоји велики број програма и курсева који су специјализовано 

намењени едукацији возача у великим фирмама. Ту се пре свега мисли на професионалне 

возаче (возаче камиона, доставних возила и аутобуса).  

Напредне технологије се користе и за праћење радног времена рада возача и контролу 

њиховог начина управљања возилом током обављања свакодневних радних активности. 

Велики број уређаја на бази GPS-а и GPRS-a омогућава лицима задуженим за управљање 

возним парковима да контролишу понашање сваког возача понаособ (позиција возила, 

брзина кретања, нагла убрзавања, нагла кочења, везивање сигурносног појаса, видео надзор 

унутар и ван возила, потрошња горива, рад мотора и др.).  

Одржавање возила такође представља значајну компоненту за безбедност возача и 

путника. Ову активност требало би промовисати код правних лица која имају велике флоте 

возила. Значајан искорак може бити остварен организовањем превентивних активности и 

акција које ће промовисати значај превентивног одржавања возила у функцији спречавања 

настанка незгода и елимисања отказа возила који могу довести до трагичних последица.  

На тржишту се свакодневно јавља велики број интелигентних уређаја чијом се 

накнадном уградњом безбедност возила подиже на значајно већи ниво. То су уређаји који 

асистирају возачу током управљања возилом и спречавају могућност настанак саобраћајне 

незгоде на начин да у критичним ситуацијама преузимају контролу над управљањем 

возилом.  

Посебно је значајно да грађанима Сремске Митровице буду презентоване предности 

коришћења савремених уређаја који асистирају и помажу возачу током управљања возилом. 

Ово је потребно радити периодично, како би се разбиле предрасуде које имају возачи према 

новим технологијама.  

Овлашћене дилерске куће за продају возила требало би да организују акције по 

принципу ''Старо за ново возило'', и да омогуће грађанима Сремске Митровице да набаве 

новија возила по повољнијим условима.   
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Слика 2. Различита возила у структури возног парка у Сремској Митровици 
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СТУБ 3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

 

Ред. 

бр. 

Активности у 

2017. години 
Индикатор 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 

периоду од 

2020 до 2022.  

Индикатор 

Одговор. 

органи-

зација 

Сарадња 

Циљ 1. Хармонизација прописа у области хомологације возила у складу са станрдима ЕУ 

Индикатор: Примена важећих прописа у пуном обиму.  

   

Организовање 

годишњег 

састанка са 

заинтересованим 

субјектима.  

Организо-

ван 

састанак.  

Организовање 

годишњег 

састанка са 

заинтересова-

ним субјектима.  

Организован 

састанак.  

Организовање 

годишњег 

састанка са 

заинтересов. 

субјектима.  

Организо-

ван 

састанак.  

Савет 

ОСП 

Технички 

прегледи 

Остали 

субјекти 

Циљ 2. Унапређење система контроле техничке исправности возила 

Индикатор. Потпуна примена важећих норматива из области техничке контроле возила.  

2.1   

Организација 

акције 

бесплатног 

техничког 

прегледа возила. 

Број техн. 

Неиспра-

вних 

возила. 

Организација 

акције 

бесплатног 

техничког 

прегледа возила. 

Број техн. 

неисправних 

возила. 

Организација 

акције 

бесплатног 

техничког 

прегледа 

возила. 

Број техн. 

неисправни

х возила. 

Савет 

Техни-

чки 

прегледи 

ОСП 

Осигурава-

јућа 

друштва 

2.2   

Орагнизација 

акције појачане 

контроле техн. 

исправности 

возила. 

Број 

санкциони-

саних 

прекршаја. 

Орагнизација 

акције појачане 

контроле техн. 

исправности 

возила. 

Број 

санкциони-

саних 

прекршаја. 

Орагнизација 

акције појачане 

контроле техн. 

исправности 

возила. 

 

Број 

санкциони-

саних 

прекршаја. 

 

ОСП  

 

Савет 
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Циљ 3. Технолошко унапређење возила и стимулисање коришћења еколошких горива и еколошких возила 

Индикатор: Примена еколошких горива и еколошки безбеднија возила на путевима.  

3.1   

Презентација 

утицаја нових 

технологија на 

безбедност 

возила. 

Број 

одржаних 

семинара. 

Презентација 

утицаја нових 

технологија на 

безбедност 

возила. 

Број 

одржаних 

семинара. 

Презентација 

утицаја нових 

технологија на 

безбедност 

возила. 

Број 

одржаних 

семинара. 

Савет 

ОСП 

Осигурава-

јућа 

друштва 
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Стуб 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ 

 У САОБРАЋАЈУ 
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4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

 

На путевима у Сремској Митровици присутне су различите категорије учесника у 

саобраћају.  

 

 
Слика 3. Различите категорије учесника у саобраћају на путевима у Сремској Митровици 

 

Анализом стања безбедности саобраћаја за период од 1997. до 2016. године за 

подручје града Сремска Митровица дефинисани су следећи закључци у вези са незгодама и 

појединим категоријама учесника у саобраћају: 

 догодило се укупно 10.498 саобраћајних незгода.  

 од укупног броја незгода, 194 незгоде су са погинулим лицима, а 3.119 су са 

повређеним лицима и 7.185 незгода су само са материјалном штетом.  

 током октобра догодило се највише, а током фебруара најмање саобраћ. незгода.  
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 највећи број незгода 1.674 (16%) догодио се у петак, а најмањи број саобраћајних 

незгода 1.370 (13%) у уторак. 

 најмањи број саобраћајних незгода догодио се између 4 и 5 часова ујутру, а највећи 

број саобраћајних незгода се догодио између 14 и 15 часова.  

 укупно је погинуло 229 лица, тешко повређено 1.185 и лако повређена 3.282 лица.  

 учесници незгода су највише заступљена у узрасту од 40 до 65  година. 

 погинуло је 38, лако повређено 369 и тешко повређено 200 пешака. 

 Погинула су 32 бициклиста, лако повређено 529 и тешко повређено 207. 

 погинуло је 5 деце до 14 година старости, лако повређено је 237 и тешко 65 деце. 

 погинуло је 6 возача трактора, лако повређено 25 и теже повређено 8.  

 погинуло је 13 возача мотоцикала и мопеда, 132 су тешко и 268 је лако повређено.    

У наставку, приказани су изводи из пројекта ''Медоте праћења индикатора 

перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији'', који је у току 2016. године 

реализовала Агенција за безбедност собраћаја. Извод резултата је приказан само за подручје 

ПУ Сремска Митровица.  

 

Табела 8. преглед кључних индикатора безбедности саобраћаја  

за Сремску Митровицу 

  

Индикатор Проценат употребе 

Коришћење сигурносног 

појаса 

Предња седишта 84,2% 

Задња седишта 13,5% 

Дечији заштитни системи До 3 године 56,7% 

Од 4 до 12 година 20% 

Заштитне кациге Мотоциклисти 96,7% 

Мопедисти 58,3% 

% прекорачења брзине у 

насељу 

Путничка возила 23,9% 

Мотоциклисти 48,3% 

Вожља под утицајем 

алкогола 

Дневи услови 0,41% 

Ноћни услови 2,15%  

Мобилни телефон у вожњи 5,5% 
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Унапређење знања из области безбедности саобраћаја кључни је предуслов за 

безбедно учешће у саобраћају. Возачи који имају позитивне ставове о безбедности 

саобраћаја и поштовању прописа су свакако много бољи од возача рецидивиста у саобраћају. 

Код категорије професионалних возача, у складу са најбољом Еворпском праксом, потребно 

је радити на додатном усавршавању и стицању теоријских и практичних знања и вештина.  

 

 

 

 

Применом савремених метода потребно је утицати на понашање свих категорија 

учесника у саобраћају, а посебно рањивих и ризичних категорија (пешаци, бициклисти, 

мотоциклисти, деца, старије особе и др.). Возачи високог ризика су значајно другачији од 

осталих возача, јер су склони да више чине саобраћајне прекршаје, да чешће улазе у ризичне 

саобраћајне ситуације, да значајно више учествују у саобраћајним незгодама и др. Због тога 

је неопходно планирати и организовати превентивно промотивне активности како би се свест 

свих возача, а посебно ризичних, подигла на виши ниво. Код рањивих категорија потребно је 

првенствено реализовати превентивне мере, а након тога и репресивне мере које ће њихову 

безбедност подићи на значајно већи ниво.  

 

 

 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ-а) представља свеобухватан 

процес којим се безбедност деце поставља на значајно виши ниво. Одговорност за СОВ је 

дефинисана Законом о безбедности саобраћаја на путевима и неопходно је да је сви 

надлежни органи на подручју Сремске Митровице доследно спроводе и поштују. СОВ 

садржи веома велики број активности које морају бити константно спровођене, како би се 

остварио коначни циљ, а то је да 2020. године нема погинуле деце у саобраћајним незгодама 

на подручју Сремске Митровице.  

Посебно је значајно увођење смера Техничар друмског саобраћаја у техничкој школи 

у Сремској Митровици.  

Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспособљености возача моторних возила 

 

Циљ 2. Унапређење безбедности свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих 

категорија 

Циљ 3. Унапређење СОВ-а 
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СТУБ 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

 

Р.бр. 
Активности у 

2017. години 
Индикатор 

Активности у 

2017. години 
Индикатор 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

периоду од 

2020 – 2022. 

године 

Индикатор 

Одгово-

рна 

органи-

зација 

Сарадња 

Циљ 1. – Унапређење нивоа знања и оспособљености возача моторних возила 

Индикатор: Квалитетнији рад ауто школа и безбеднији возачи моторних возила 

1.1 

Унапређење 

контроле 

квалитета рада 

ауто школа 

1. Број 

лиценцираних 

ауто школа 

2. Број 

извршених 

надзора у 

аутош колама 

3. Број 

лиценцираних 

инструктора 

вожње 

4. Број 

лиценцираних 

предавача 

теоријске 

обуке 

5. Број 

лиценцираних 

испитивача 

 

Опремање 

Одсека за 

саобраћајно 

техничке 

послове у ОСП 

Сремска 

Митровица. 

Купљена 

техничка 

опрема. 

Унапређење 

контроле 

квалитета рада 

ауто школа.  

 

 

1. Број 

лиценцираних 

аутошкола 

2. Број 

извршених 

надзора у ауто 

школама 

3. Број 

лиценцираних 

инструктора 

вожње 

4. Број 

лиценцираних 

предавача 

теоријске 

обуке 

5. Број 

лиценцираних 

испитива 

Унапређење 

контроле и 

квалитета рада 

аутошкола.  

 

Унапређење 

обуке ученика 

у техничкој 

школи.  

1. Број 

лиценцира-

них 

аутошкола 

2. Број 

извршених 

надзора у 

аутошколам

а 

3. Број 

лиценциран

их кадрова у 

области 

оспособљава

ња 

кандидата за 

возаче 

4. Број 

обучених 

ђака. 

Савет ОСП 
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1.2  

 

Спровођење 

програма за 

младе возаче 

Извештаји о 

реализацији 

програма 

Наставак 

активности 

Извештаји о 

реализацији 

програма за 

младе и 

неискусне 

возаче 

Наставак 

активности 

Извештаји о 

реализацији 

програма за 

младе и 

неискусне 

возаче 

Савет ОСП 

Циљ 2. – Унапређење безбедности свих учесника у саобраћају, а посебно рањивих категорија корисника јавних путева 

Индикатор: Реализована кампање, акције и едукације 

2.1 

Реализација 

одабраних 

кампања. 

Реализоване 

кампање. 

Реализација 

одабраних 

кампања. 

Реализоване 

кампање. 

Реализација 

одабраних 

кампања. 

Реализоване 

кампање. 

Реализација 

одабраних 

кампања. 

Реализоване 

кампање. 
Савет 

 

ОСП 

 

2.2. 
Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 

Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 

Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 

Реализација 

едукација 

Реализоване 

едукације. 
Савет 

 

ОСП 

 

Циљ 3. – Унапређење саобраћајног васпитања и образовања у саобраћају 

Индикатор: Већи ниво знања код свих категорија из области СОВ-а.  

3.1   

Спровођење 

саобраћајног 

васпитања и 

образовања у 

саобраћају у 

предшколским 

установама 

1. Број 

одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

васпитача 

2. Број 

васпитача који 

су похађали 

семинаре 

унапређења 

знања 

Спровођење 

саобраћајног 

васпитања и 

образовања у 

саобраћају у 

предшколским 

установама 

1. Број 

одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

васпитача 

2. Број 

васпитача који 

су похађали 

семинаре 

унапређења 

знања 

Наставак 

активности 

1. Број 

одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

васпитача 

2. Број 

васпитача који 

су похађали 

семинаре 

унапређења 

знања 

Савет 

Градска 

управа за 

послове 

образовања 
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3.2   

Унапређење 

саобраћајног 

васпитања и 

образовања у 

саобраћају у 

основним 

школама 

1. број 

едукованих 

учитеља 

2. Број часова 

СОВ-а  

Спровођење 

саобраћајног 

васпитања и 

образовања у 

саобраћају у 

основним 

школама 

1. Број 

одржаних 

семинара 

унапређења 

знања учитеља 

2. Број учитеља 

који су 

похађали 

семинаре  

Наставак 

активности 

1. Број 

одржаних 

семинара 

унапређења 

знања за 

учитеља 

2. Број 

учитеља  

Савет 

Градска 

управа за 

послове 

образовања 

 

3.3     

Вршњачка 

едукација о 

безбедности 

саобраћаја 

1. Број 

средњошко-

лаца обучених 

за држање 

трибина 

2. Број школа у 

којима је 

организована 

трибина 

Наставак 

активности 

1. Број 

средњошко-

лаца обучених 

за држање 

трибина 

2. Број школа у 

којима је 

организова-на 

трибина 

Савет 

ОСП 

Градска 

управа за 

послове 

образовања 

Канцелари-

ја за младе 

3.4   

Изградња 

полигона у 

основним 

школама. 

Број 

изграђених 

полигона.  

Наставак 

изградње 

полигона у 

основним 

школама. 

Број 

изграђених 

полигона.  

Наставак 

изградње 

полигона у 

основним 

школама. 

Број 

изграђених 

полигона.  

Савет 

Градска 

управа 

ОСП 

3.5.   
Нови смер у 

техничкој школи 
Уведен смер     Савет 

Градска 

управа за 

образовање 
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Стуб 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН  

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
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5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

За унапређење безбедности саобраћаја, осим акција које се спроводе у циљу 

смањивања ризика настанка незгода и акција које се спроводе у циљу смањивања ризика 

повређивања у саобраћајној незгоди, од изузетне важности представљају акције које се 

спроводе у циљу здравственог збрињавања повређених у саобраћајним незгодама. 

Здравствено збрињавање је препознато као једна од кључних компоненти за спречавање 

смртних последица и инвалидитета проузрокованих саобраћајним незгодама.  

Истраживања (ETSC, 1999) су показала да око 50% лица које смртно страдају у 

саобраћајним незгодама страда на лицу места или највише пар минута након догађања 

саобраћајне незгоде, док око 15% смртно страдалих умре у периоду до 4 сата након догађања 

саобраћајне незгоде. Преосталих 35% смртно страдалих умре у периоду који је дужи од 4 

сата од догађања саобраћајне незгоде. Претходно наведени подаци указују да се велики број 

смртно страдалих може спасити ако се побољша здравствено збрињавање, а посебно део који 

се односи на хитност у интервенцијама. Другим речима, побољшањем (скраћивањем) 

времена одзива здравственог збрињавања могу се спречити многа од смртних страдања, што 

према проценама Европске Комисије (ЕС, 2003), на нивоу Европске уније износи преко 1.000 

спашених живота (око 3% од укупног броја смртно страдалих). Такође, побољшања у смислу 

медицинске неге и техничке опремљености могу смањити смртност до 25% (Noland, 2004). 

Сагледавајући факторе здравственог збрињавања повређених након догађања 

саобраћајне незгоде, индикатори безбедности саобраћаја, који се односе на здравствено 

збрињавање могу се систематизовати на: 

 здравствене установе, 

 здравствено особље, 

 транспортне јединице здравствених установа,  

 време одзива, 

 здравствени третман. 

Већину података о индикаторима безбедности саобраћаја, који се односе на 

здравствено збрињавање, могуће је прикупљати из одговарајућих база података здравствених 

установа. Међутим, прегледом литературе и досадашње праксе и светских искустава може се 

закључити да чак и развијене земље (нпр. Француска, Италија, Ирска, Луксембург и др.) још 

увек не прикупљају податке који су везани за индикаторе безбедности саобраћаја у погледу 

здравственог збрињавања. 
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За спровођење мера и активности у вези са деловањем након саобраћајне незгоде на 

подручју Сремске Митровице задужени су представници службе хитне медицинске помоћи у 

оквиру Дома здравља, представници Одељења за ванредне ситуације и Одељења саобраћајне 

полиције ПУ Сремска Митровица. У погледу сарадње Дома здравља у Сремској Митровици 

и надлежних служби у систему безбедности саобраћаја, потребно је периодично планирати 

активности које ће унапредити квалитет рада који се односи на реаговање након настанка 

саобраћајне незгоде.  

Да би надлежне службе могле квалитетно да раде свој посао, оне морају бити 

материјално и кадровски оспособљене за квалитетно и ефикасно извршавање својих 

задатака. Инвестиција у опремање надлежних служби и њихово стручно усавршавање 

омогућиће смањење времена потребног за збрињавање настадалих у саобраћајним незгодама 

и њихово брже транспортовање до болничких служби.  

Координација и сарадња између свих субјеката у области безбедности саобраћаја је 

потребна, јер су многобројна истраживања показала да у првих 30 минута од настанка 

незгоде највише лица, која су претходно тешко повређена, подлегну повредама. Због тога је 

веома значајно да се унапред дефинишу процедуре, задужења и обавезе, а координација 

субјеката добро испланира и реализује, како би се што више особа у току ''златног сата'' 

хоспитализовало у болници.  

 

 

  

Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање секундарних 

последица. 

 

Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са 

надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ) 

 

Циљ 3. Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до 

поласка екипе (или више екипа) хитне службе на лице места незгоде 

 

Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на лице 

места 

 

Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби  

 

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до здравствене установе 
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СТУБ 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

 

Р.бр. 
Активности у 

2017. години 
Индикатор 

Активности у 

2018. години 
Индикатор 

Активности у 

2019. години 
Индикатор 

Активности у 

периоду од 

2020 – 2022. 

године 

Индикатор 

Одгово-

рна 

органи-

зација 

Сарадња 

Циљ 1. Координација хитних служби на ЛМСН и спречавање секундарних последица. 

Индикатор: Успостављене процедуре за координисано деловање свих хитних служби.  

1.1       

Реализација 

обуке за 

раднике хитне 

медицинске 

помоћи. 

Број 

полазника 

семинара. 

Савет 

Дом 

Здравља, 

Црвени 

Крст 

Циљ 2. Скраћење времена потребног за остваривање комуникације позиваоца са надлежним хитним службама (полиција, ХМП, ВСЈ) 

Индикатор: Унапређена комуникација са хитним службама.  

2.1     

Опремање 

надлежних 

субјеката. 

Инсталирана 

опрема. 
  Савет ПУ СМ 

Циљ 3. – Скраћење времена од успостављања позива односно пријема информације до поласка екипе (екипа) хитне службе на ЛМ СН 

Индикатор: Проценат опремљености екипа и смањено време реаговања 

3.1       
Обука радника 

ХМС-а. 

Број 

полазника 

семинара. 

Савет 

 

Дом 

Здравља 
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Циљ 4. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на ЛМ 

Индикатор: Скраћено време реаговања 

4.1       
Обука радника 

сектора за ВС. 

Број 

полазника 

семинара. 

Савет 
Одељење за 

ВС у СМ. 

Циљ 5. Унапређење квалитета рада припадника хитних служби 

Индикатор: Квалитетни рад запослених у хитним службама и усвојене процедуре  ЕУ.  

5.1       

Одржавање 

састанка са 

представници-

ма хитних 

служби. 

Број 

одржаних 

састанака и 

закључци. 

Савет 

Одељење за 

ВС у СМ, 

Дом 

Здравља, 

Црвени 

Крст 

Циљ 6. Скраћење времена транспорта повређеног од ЛМ СН до здравствене установе  

Индикатор: Увођење савременог система за транспорт путника и скраћено време за транспорт повређених 

6.1       

Обука и 

опремање 

радника у ХС. 

Нова 

опрема и 

број 

полазника 

семинара. 

Савет 

Дом 

Здравља, 

Црвени 

Крст 
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177. 

На основу члана 35. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица на 

седници одржаној 05.07.2017.године,  донела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

ПРИХВАТА СЕ Анекс I Посебног 

територијалног колективног уговора за јавна 

предузећа и привредна друштва у комуналној 

делатности чији је оснивач Град Сремска 

Митровица. 

II 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник 

Скупштине града господин Томислав 

Јанковић да, у име оснивача, потпише Анекс 

овог колективног угвора. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-96/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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178. 

На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 

35/2015, 68/2015 и 62/2016) и члана 35. став 1. 

тачка 33. Статута Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина Града Сремска 

Mитровица на седници одржаној 

05.07.2017.године, донела је                          

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“   

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА 

ЗАПОСЛЕНИХ    

I  

СУЗАНА ВЛАДИЋ из Срем.Митровице, 

ул.Васе Стајића, бр.52/5 разрешава се 

дужности члана Школског одбора Школе за 

основно и средње образовање „Радивој 

Поповић“ у Срем.Митровици, из реда 

запослених.  

II   

САЊА МИЛОВАНОВИЋ из 

Срем.Митровице, ул.Јанка Веселиновића, 

бр.2 именује се за члана Школског одбора 

Школе за основно и средње образовање 

„Радивој Поповић“ у Срем.Митровици, из 

реда запослених.  

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења а биће објављено у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“.    

 СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-80/2017-I  

Дана: 05.07.2017.године 

Сремска Митровица     

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р 
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179. 

На основу члана 58. став 1. тачка 11. 

Статута града Сремске Митровице („Сл. лист 

града Сремска Митровица“ бр.13/2012), члана 

27. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима 

на територији града Сремска Митровица 

(„Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 

7/2017) и члана 45. Пословника о раду 

Градског већа Града Сремска Митровица 

(„Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 

14/2012 и 3/2013), на предлог Градске управе 

за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове, Градско веће Града Сремска 

Митровица је, на својој 21. седници одржаној 

дана 29.06.2017.године, донело 

ПРАВИЛНИК 

О КОРИСНИЦИМА ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

И УСЛОВИМА ПОД КОЈИМ СЕ МОГУ 

ОСЛОБОДИТИ  

ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

Члан 1. 

Правилником о корисницима посебних 

паркиралишта  на територији града Сремска 

Митровица и условима под којим се могу 

ослободити плаћања таксе за паркирање (у 

даљем тексту: правилник)  регулише се која 

физичка и правна лица-корисници посебних 

паркиралишта на територији града Сремска 

Митровица (у даљем тексту: корисници) се 

ослобађају од обавезе плаћања таксе за 

паркирање, под којим условима и у којем 

временском  периоду. 

Члан 2. 

Осим корисника, који су од обавезе 

плаћања таксе за паркирање на посебним 

паркиралиштима на територији града 

Сремска Митровица, ослобођени одредбом 

члана 27. став 2. Одлуке о јавним 

паркиралиштима на територији града 

Сремска Митровица, такса за паркирање не 

плаћа се: 

 -за службена возила установа чији је 

оснивач град Сремска Митровица. 

-за службена возила Агенције за 

рурални развој града Сремска Митровица. 

 Захтев за ослобађање од обавезе 

плаћања таксе за паркирање за напред 

наведена службена возила подноси се 

надлежној управи, која о истом доноси 

решење са роком важења најдуже до годину 

дана.  

Уз захтев, подносилац је дужан поднети 

фотокопију саобраћајне дозволе за службено 

возило које користи, односно за које тражи 

ослобађање од обавезе плаћања таксе за 

паркирање. 

Члан 3. 

Таксу за паркирање не плаћају одборници 

Скупштине града и чланови Градског већа на 

дан заседања Скупштине града и Градског 

већа, најдуже до истека мандата одборника, 

односно чланства у Градском већу. 

Списак возила одборника и чланова 

Градског већа, надлежној управи ће 

доставити Стручна служба Скупштине града 

и Стручна служба Градског већа. Списак 

мора да садржи име и презиме корисника 

возила и регистарске ознаке. 

Списак из претходног става надлежна 

управа ће доставити ЈКП „Комуналије“. 

Члан 4. 

Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
града Сремска Митровица”. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 352-916/2017-III 

Дана:  29.06.2017.године 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Владимир Санадер, с.р. 

                                                              

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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180. 

На основу чл. 58. тачка 8. Статута Града 

Сремска Митровица  („Сл. Лист Града 

Сремска Митровица„ бр 13/12) и чл. 45.  

Пословника о раду Градског већа  Града 

Сремска Митровица („Сл. Лист Града 

Сремска Митровица“ бр 14/12, 3/13 и 2/2017), 

Градско веће Града Сремска Митровица je, на 

својој 21. седници одржаној  29.06.2017. 

године донело  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 

СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА 

I 

ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о оснивању 

Канцеларије за смањење сиромаштва које је 

донело Градско веће под бројем 55-13/2016-

III од 12.01.2017. године („Сл.лист Града 

Сремска Митровица“ број 1/2017), тако што 

се у тачки II после става 1, додаје  став 2 који 

гласи: 

„Канцеларија одлучује о признавању права 

и упућивању на друштвено користан рад на 

основу мишљења Комисије за доделу 

једнократне помоћи у натури Града Сремска 

Митровица, коју образује начелник Градске 

управе за здравствену и социјалну заштиту 

Града Сремска Митровица, у складу са 

Правилником о додели једнократне помоћи у 

натури у Граду Сремска Митровица.“ 

II 

У тачки V Решења, после става 1 додаје 

нови став 2 који гласи: 

„Стручне и административне послове за 

Канцеларију ће обављати Градска управа за 

здравствену и социјалну заштиту Града 

Сремска Митровица.“ 

III 

Oво решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 55-2/2017-III 

Дана:  29.06.2017.године                                                              

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Владимир Санадер, с.р. 

 

181. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године , донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за опште и заједничке 

послове града Сремска Митровица 

Мирославу Јокићу, специјалисти 

криминалисти из Сремске Митровице, који је 

ове послове обављао у статусу вршиоца 

дужности, са 28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Мирославу Јокићу, специјалисти 

криминалисти из Сремске Митровице, који је 

обављао послове радног места начелника у 

Градској управи за опште и заједничке 

послове града Сремска Митровица у статусу 

вршиоца дужности, а које радно место је у 

складу са новим прописима постало положај, 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а због постављења 

начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове по спроведеном поступку 

јавног конкурса. 
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Како је чланом  51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-16/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДЕСЕДНИК ВЕЋА 

                             Владимир Санадер, с.р. 

182. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године , донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима заменика 

начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

Урошу Веселиновићу, дипломираном 

економисти из Раденковића, који је ове 

послове обављао у статусу вршиоца 

дужности, са 28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку, а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Урошу Веселиновићу, дипломираном 

економисти из Раденковића, који је обављао 

послове радног места заменика начелника у 

Градској управи за опште и заједничке 

послове града Сремска Митровица у статусу 

вршиоца дужности, а које радно место се у 

складу са новим Законом сматра положајем, 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а због постављења 

заменика начелника Градске управе за опште 

и заједничке послове по спроведеном 

поступку јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву.           

 Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 118-17/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

 

  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                            

Владимир Санадер, с.р.   

 

183. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за културу, спорт и омладину 

града Сремска Митровица Илији Недићу, 

мастер историчару из Кузмина, који је ове 

послове обављао у статусу вршиоца 

дужности, са 28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“.  

О б р а з л о ж е њ е 

Илији Недићу, мастер историчару из 

Кузмина, који је обављао послове радног 

места начелника у Градској управи за 

културу, спорт и омладину града Сремска 

Митровица у статусу вршиоца дужности, а 

које радно место је у складу са новим 

прописима постало положај, престаје рад на 

положају протеком времена на које је 

постављен, а због постављења начелника 

Градске управе за културу, спорт и омладину 

по спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом  51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-18/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                 Владимир Санадер, с.р. 
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184. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима заменика 

начелника Градске управе за културу, спорт и 

омладину града Сремска Митровица Зорану 

Мишчевићу, професору педагогије из 

Мачванске Митровице, који је ове послове 

обављао у статусу вршиоца дужности, са 

28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“.  

О б р а з л о ж е њ е 

Зорану Мишчевићу, професору педагогије 

из Мачванске Митровице, који је обављао 

послове радног места заменика начелника у 

Градској управи за културу, спорт и 

омладину града Сремска Митровица у 

статусу вршиоца дужности, а које радно 

место је у складу са новим прописима 

постало положај, престаје рад на положају 

протеком времена на које је постављен, а због 

постављења заменика начелника Градске 

управе за културу, спорт и омладину по 

спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву.  

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-19/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица       

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                            Владимир Санадер, с.р. 

185. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 
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Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за образовање града Сремска 

Митровица Мирјани Пјевац, професору 

разредне наставе из Сремске Митровице, која 

је ове послове обављала у статусу вршиоца 

дужности, са 28.06.2017. године. 

2.Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Мирјани Пјевац, професору разредне 

наставе из Сремске Митровице, која је 

обављала послове радног места начелника у 

Градској управи за образовање града Сремска 

Митровица у статусу вршиоца дужности, а 

које радно место је у складу са новим 

прописима постало положај, престаје рад на 

положају протеком времена на које је 

постављена, а због постављења начелника 

Градске управе за образовање по 

спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-20/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                            Владимир Санадер, с.р. 

186. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица Мирославу Јовановићу, 

дипломираном инжењеру саобраћаја из 

Сремске Митровице, који је ове послове 

обављао у статусу вршиоца дужности, са 

28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“.  

О б р а з л о ж е њ е 

Мирославу Јовановићу, дипломираном 

инжењеру саобраћаја из Сремске Митровице, 

који је обављао послове радног места 

начелника у Градској управи за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица у статусу вршиоца 

дужности, а које радно место је у складу са 
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новим прописима постало положај, престаје 

рад на положају протеком времена на које је 

постављен, а због постављења начелника 

Градске управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове по спроведеном 

поступку јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-21/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

      Владимир Санадер, с.р. 

187. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој  21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима заменика 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица, Љубомиру Вујчићу, 

мастер менаџеру из Сремске Митровице који 

је ове послове обављао у статусу вршиоца 

дужности, са 28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Љубомиру Вујчићу, мастер менаџеру из 

Сремске Митровице, који је обављао послове 

радног места заменикa начелника у Градској 

управи за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица у статусу вршиоца дужности, а 

које радно место је у складу са новим 

прописима постало положај, престаје рад на 

положају протеком времена на које је 

постављен, а због постављења заменика 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове по 

спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву.   
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Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-22/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године  

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Владимир Санадер, с.р. 

188. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за пољопривреду и заштиту 

животне средине града Сремска Митровица 

Владимиру Настовићу, дипломираном 

инжењеру пољопривреде из Манђелоса, који 

је ове послове обављао у статусу вршиоца 

дужности, са 28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Владимиру Настовићу, дипломираном 

инжењеру пољопривреде из Манђелоса, који 

је обављао послове радног места начелника у 

Градској управи за пољопривреду и заштиту 

животне средине града Сремска Митровица у 

статусу вршиоца дужности, а које радно 

место је у складу са новим прописима 

постало положај, престаје рад на положају 

протеком времена на које је постављен, а због 

постављења начелника Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине по 

спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом  51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву.     

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-23/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

        Владимир Санадер, с.р.  
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189. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за буџет и локални економски 

развој града Сремска Митровица, Душку 

Шарошковићу, дипломираном правнику из 

Сремске Митровице који је ове послове 

обављао у статусу вршиоца дужности, са 

28.06.2017. године. 

2.Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Душку Шарошковићу, дипломираном 

правнику из Сремске Митровице, који је 

обављао послове радног места начелника у 

Градској управи за буџет и локални 

економски развој града Сремска Митровица у 

статусу вршиоца дужности, а које радно 

место је у складу са новим прописима 

постало положај, престаје рад на положају 

протеком времена на које је постављен, а због 

постављења начелника Градске управе за 

буџет и локални економски развој по 

спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-24/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                             Владимир Санадер, с.р. 

190. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 
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Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за инфраструктуру и имовину 

града Сремска Митровица Саши Бугаџији, 

дипломираном инжењеру пољопривреде из 

Сремске Митровице, који је ове послове 

обављао у статусу вршиоца дужности, са 

28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Саши Бугаџији, дипломираном инжењеру 

пољопривреде из Сремске Митровице, који је 

обављао послове радног места начелника у 

Градској управи за инфраструктуру и 

имовину града Сремска Митровица у статусу 

вршиоца дужности, а које радно место је у 

складу са новим прописима постало положај, 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а због постављења 

начелника Градске управе за инфраструктуру 

и имовину по спроведеном поступку јавног 

конкурса. 

Како је чланом  51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-25/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                   Владимир Санадер, с.р.  

191. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката града 

Сремска Митровица, Весни Вујановић, 

дипломираном правнику из Сремске 

Митровице која је ове послове обављала у 

статусу вршиоца дужности, са 28.06.2017. 

године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Весни Вујановић, дипломираном правнику 

из Сремске Митровице, која је обављала 

послове радног места начелника у Градској 

управи за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката града Сремска Митровица 

у статусу вршиоца дужности, а које радно 
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место је у складу са новим прописима 

постало положај, престаје рад на положају 

протеком времена на које је постављена, а 

због постављења начелника Градске управе 

за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката по спроведеном поступку 

јавног конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и  

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву.  

 Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-26/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године  

Сремска Митровица                 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                            Владимир Санадер, с.р.  

192. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту града Сремска Митровица, 

Војиславу Мирнићу,  дипломираном 

економисти из Лаћарка који је ове послове 

обављао у статусу вршиоца дужности, са 

28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Војиславу Мирнићу, дипломираном 

економисти из Лаћарка, који је обављао 

послове радног места начелника у Градској 

управи за здравствену и социјалну заштиту 

града Сремска Митровица у статусу вршиоца 

дужности, а које радно место је у складу са 

новим прописима постало положај, престаје 

рад на положају протеком времена на које је 

постављен, а због постављења начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту по спроведеном поступку јавног 

конкурса. 

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

523 
 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-27/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године   

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                         Владимир Санадер, с.р. 

193. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и  

члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016), 

члана 58. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46. 

Пословника о раду Градског већа града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017), 

Градско веће града Сремска Митровица је, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на 

положају и то на пословима заменика 

начелника Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту града Сремска Митровица 

Слађани Мирчета, дипломираном правнику 

из Сремске Митровице, која је ове послове 

обављала у статусу вршиоца дужности, са 

28.06.2017. године. 

2. Ово решење је коначно у управном 

поступку а објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Слађани Мирчета, дипломираном 

правнику из Сремске Митровице, која је 

обављала послове радног места заменика 

начелника у Градској управи за здравствену и 

социјалну заштиту града Сремска Митровица 

у статусу вршиоца дужности, а које радно 

место је у складу са новим прописима 

постало положај, престаје рад на положају 

протеком времена на које је постављена, а 

због постављења заменика начелника Градске 

управе за здравствену и социјалну заштиту по 

спроведеном поступку јавног конкурса. 

Како је чланом  51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 

РС“ бр 21/2016) прописано  да службенику 

престаје рад на положају протеком времена 

на које је постављен, а чланом 53. да се 

„престанак рада на положају утврђује 

решењем које доноси орган  надлежан за 

постављење службеника, у року од 8 дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао“, то је Градско веће донело 

решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 118-28/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица                                                         

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                               Владимир Санадер, с.р. 
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194. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за опште и заједничке послове-

начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

бр. 111-2/2017-III од 20.05.2017. године, 

Градско веће града Сремска Митровица, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

  I Мирослав Јокић, специјалиста 

криминалиста из Сремске Митровице, бира 

се за начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове, на основу спроведеног 

Јавног конкурса за попуњавање положаја у 

Градској управи за опште и заједничке 

послове-начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове, број 111-2/2017-III од 

20.05.2017. године. 

  II Мирослав Јокић, специјалиста 

криминалиста из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за опште и заједничке послове града 

Сремска Митровица, на период од пет 

година. 

  III Начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

ступа на положај даном доношења решења о 

постављењу на положај, и то дана 29.06.2017. 

године. 

  IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

   Чланом 56. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да начелника 

општинске управе односно управе за 

поједине области поставља општинско веће, 

на основу јавног огласа, на пет година, а 

чланом 66. да се одредбе овог закона о 

општинској управи примењују и на градску 

управу. 

   Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

   Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута 

града Сремска Митровица прописано је да 

Градско веће поставља и разрешава 

начелнике градских управа. 

   Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за опште и заједничке послове-
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начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

бр. 111-2/2017-III од 20.05.2017. године 

покренут је поступак за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за опште 

и заједничке послове града Сремска 

Митровица. 

Решењем број 02-35/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

за положај „Начелник Градске управе за 

опште и заједничке послове-положај у првој 

групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове објављен је на званичном 

сајту града Сремска Митровица, дана 

25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за опште и заједничке 

послове града Сремска Митровица приспела 

укупно једна пријава, а након тога, у складу 

са чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног 

и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

 Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове и међу којима се 

спроводи изборни поступак, и то: 

1. Мирослав Јокић, специјалиста 

криминалиста из Сремске Митровице, 

пријава од 08.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за опште 

и заједничке послове Града Сремска 

Митровица – усмено, путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе - познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 i 68/2015)- усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Мирослав Јокић, 

специјалиста криминалиста из Сремске 

Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-35/2017-III од  19.05.2017. 

године. 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 13:30 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Мирославом 

Јокићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  опште и 

заједничке послове Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе - познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о јавним набавкама (“Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)- 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Мирослав Јокић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Мирослава 

Јокића, са израчунатом просечном оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

 Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Мирослав Јокић је рођен 1982. године. 

Високо образовање и стручни назив 

специјалиста криминалиста стекао је на 

Криминалистичко-полицијској академији, 

Београд. Има положен стручни испит за 

запослене у државним органима. Радно 

искуство стекао је на радном месту васпитача 

у Казнено-поправном заводу у Сремској 

Митровици, на пословима начелника 

Комуналне полиције и као вршилац дужности 

и начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска 

Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:112-29/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                                                                      

Владимир Санадер, с.р. 
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195. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за опште и заједничке послове-

заменик начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

бр. 111-3/2017-III од 20.05.2017. године, 

Градско веће града Сремска Митровица, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I Урош Веселиновић, дипломирани 

економиста из Раденковића, бира се за 

заменика начелника Градске управе за опште 

и заједничке послове, на основу спроведеног 

Јавног конкурса за попуњавање положаја у 

Градској управи за опште и заједничке 

послове-заменик начелника Градске управе за 

опште и заједничке послове, број 111-3/2017-

III од 20.05.2017. године. 

        II Урош Веселиновић, дипломирани 

економиста из Раденковића, ПОСТАВЉА 

СЕ за заменика начелника Градске управе за 

опште и заједничке послове града Сремска 

Митровица, на период од пет година. 

       III  Заменик начелника Градске управе за 

опште и заједничке послове града Сремска 

Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

       IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за опште и заједничке послове-

заменик начелника Градске управе за опште и 
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заједничке послове града Сремска Митровица 

бр. 111-3/2017-III од 20.05.2017. године 

покренут је поступак за попуњавање 

положаја заменик начелника Градске управе 

за опште и заједничке послове града Сремска 

Митровица. 

      Решењем број 02-45/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

за положај „Заменик начелника Градске 

управе за опште и заједничке послове-

положај у другој групи“. 

     Јавни конкурс за попуњавање положаја 

заменика начелника Градске управе за опште 

и заједничке послове објављен је на 

званичном сајту града Сремска Митровица, 

дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове града Сремска Митровица 

приспела укупно једна пријава, а након тога, 

у складу са чланом 16. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

заменика начелника Градске управе за опште 

и заједничке послове и међу којима се 

спроводи изборни поступак, и то: 

1. Урош Веселиновић, дипломирани 

економиста из Раденковића, пријава од 

09.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Заменика начелника Градске управе 

за опште и заједничке послове Града Сремска 

Митровица – усмено, путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе - познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон, Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 i 68/2015)- усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

     Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

     Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Урош Веселиновић, 

дипломирани економиста из Раденковића. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-45/2017-III од  19.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 14 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Урошем 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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Веселиновићем и кандидат је остварио 

следећи резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају Заменика 

начелника Градске управе за  опште и 

заједничке послове Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе - познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон, Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о јавним набавкама (“Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)- 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Урош Веселиновић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

     Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Уроша 

Веселиновића, са израчунатом просечном 

оценом 3. 

     Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

     Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

 Урош Веселиновић је рођен 1988. године. 

Високо образовање и стручни назив 

дипломирани економиста стекао је на 

Економском факултету у Београду. Има 

положен државни стручни испит. Радно 

искуство стекао је економским пословима у 

приватном сектору, у  ЈКП „Водовод“ и 

органима града Сремска Митровица и као 

вршилац дужности заменика начелника 

Градске управе за опште и заједничке 

послове града Сремска Митровица. 

      На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:112-30/2017-III 

Дана:29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                   Владимир Санадер, с.р. 
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196. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за културу, спорт и омладину-

начелник Градске управе за културу, спорт и 

омладину града Сремска Митровица бр. 111-

14/2017-III од 20.05.2017. године, Градско 

веће града Сремска Митровица, на својој 21. 

седници одржаној дана 29.06.2017. године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Илија Недић,  мастер историчар  из 

Кузмина, бира се за начелника Градске 

управе за културу, спорт и омладину, на 

основу спроведеног Јавног конкурса за 

попуњавање положаја у Градској управи за 

културу, спорт и омладину-начелник Градске 

управе за културу, спорт и омладину, број 

111-14/2017-III од 20.05.2017. године. 

II Илија Недић, мастер историчар из 

Кузмина ПОСТАВЉА СЕ за начелника 

Градске управе за културу, спорт и омладину 

града Сремска Митровица, на период од пет 

година. 

III Начелник Градске управе за културу, 

спорт и омладину града Сремска Митровица 

ступа на положај даном доношења решења о 

постављењу на положај, и то дана 29.06.2017. 

године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

 Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за културу, спорт и омладину-

начелник Градске управе за културу, спорт и 
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омладину града Сремска Митровица бр. 111-

14/2017-III од 20.05.2017. године покренут је 

поступак за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за културу, спорт и омладину 

града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-44/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за културу, спорт 

и омладину града Сремска Митровица за 

положај „Начелник Градске управе за 

културу, спорт и омладину-положај у првој 

групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за културу, спорт и 

омладину објављен је на званичном сајту 

града Сремска Митровица, дана 25.05.2017. 

године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за културу, спорт и омладину 

града Сремска Митровица приспела укупно 

једна пријава, а након тога, у складу са 

чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних места 

у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ бр. 

95/2016) прегледала приспелу пријаву и 

доказе који су уз пријаву достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за културу, спорт и 

омладину и међу којима се спроводи изборни 

поступак, и то: 

1. Илија Недић, мастер историчар из 

Кузмина, пријава од 07.06.2017. годинe 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за  

културу, спорт и омладину Града Сремска 

Митровица – усмено, путем разговора 

2.  Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени  гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

култури (“Сл. гласник РС“ број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) - усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

22.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 21.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Илија Недић, мастер 

историчар из Кузмина. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-44/2017-III од  18.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године, са почетком у 10 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Илијом 

Недићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  културу, спорт 

и омладину Града Сремска Митровица-

усмено, путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом 3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе -познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени  гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о култури (“Сл. гласник 

РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) - 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Илија Недић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Илију Недића, 

са израчунатом просечном оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Илија Недић је рођен 1978. године. 

Дипломирао је на Филозофском факултету у 

Новом Саду, на ком је завршио и мастер 

студије и стекао високо образовање и 

академски назив Мастер историчар. Има 

положен државни стручни испит. Радно 

искуство стекао је као наставник-предавач 

теоријске наставе, директор школе, као 

вршилац дужности начелника и начелник 

Градске управе за културу, спорт и омладину 

града Сремска Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-31/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                                                  

Владимир Санадер, с.р. 
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197. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за културу, спорт и омладину-заменик 

начелника Градске управе за културу, спорт и 

омладину града Сремска Митровица бр. 111-

15/2017-III од 20.05.2017. године, Градско 

веће града Сремска Митровица, на својој 21. 

седници одржаној дана 29.06.2017. године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Зоран Мишчевић, професор педагогије 

из Мачванске Митровице, бира се за 

заменика начелника Градске управе за 

културу, спорт и омладину, на основу 

спроведеног Јавног конкурса за попуњавање 

положаја у Градској управи за културу, спорт 

и омладину-заменик начелника Градске 

управе за културу, спорт и омладину, број 

111-15/2017-III од 20.05.2017. године. 

II Зоран Мишчевић, професор педагогије 

из Мачванске Митровице, ПОСТАВЉА СЕ 

за заменика начелника Градске управе за 

културу, спорт и омладину града Сремска 

Митровица, на период од пет година. 

III Заменик начелника Градске управе за 

културу, спорт и омладину града Сремска 

Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за културу, спорт и омладину-заменик 

начелника Градске управе за културу, спорт и 
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омладину града Сремска Митровица бр. 111-

15/2017-III од 20.05.2017. године покренут је 

поступак за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе за културу, спорт и 

омладину града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-50/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за културу, спорт 

и омладину града Сремска Митровица за 

положај „Заменик начелника Градске управе 

за културу, спорт и омладину-положај у 

другој групи“. 

 Јавни конкурс за попуњавање положаја 

заменика начелника Градске управе за 

културу, спорт и омладину објављен је на 

званичном сајту града Сремска Митровица, 

дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе за културу, спорт и 

омладину града Сремска Митровица 

приспела укупно једна пријава, а након тога, 

у складу са чланом 16. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

заменика начелника Градске управе за 

културу, спорт и омладину и међу којима се 

спроводи изборни поступак, и то: 

1. Зоран Мишчевић, професор 

педагогије из Мачванске Митровице, пријава 

од 07.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

          1. Стручне оспособљености за рад на 

положају  Заменика начелника Градске 

управе за културу, спорт и омладину Града 

Сремска Митровица – усмено, путем 

разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе - познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон, Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

култури (“Сл. гласник РС“ број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) - усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

22.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 21.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Зоран Мишчевић, 

професор педагогије из Мачванске 

Митровице. 

 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-50/2017-III од  18.05.2017. 

године. 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године, са почетком у 10:30 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Зораном 

Мишчевићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају Заменика 

начелника Градске управе за  културу, спорт 

и омладину Града Сремска Митровица-

усмено, путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом 3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе - познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон, Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о култури (“Сл. гласник 

РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) - 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Зоран Мишчевић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Зорана 

Мишчевића, са израчунатом просечном 

оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Зоран Мишчевић је рођен 1961. године. 

Дипломирао је на Филозофском факултету у 

Новом Саду и стекао стручни назив 

професора педагогије. Има положен државни 

стручни испит. Радно искуство стекао је као 

педагог школе, Председник општине Сремска 

Митровица, заменик председника Скупштине 

града Сремска Митровица и као вршилац 

дужности заменика начелника Градске 

управе за културу, спорт и омладину града 

Сремска Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-32/2017-III                                               

Дана: 29.06.2017. године  

Сремска Митровица                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                                          

Владимир Санадер, с.р. 
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198. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за образовање-начелник Градске 

управе за образовање града Сремска 

Митровица бр. 111-12/2017-III од 20.05.2017. 

године, Градско веће града Сремска 

Митровица, на својој 21. седници одржаној 

дана 29.06.2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I Мирјана Пјевац, професор разредне 

наставе из Сремске Митровице, бира се за 

начелника Градске управе за образовање, на 

основу спроведеног Јавног конкурса за 

попуњавање положаја у Градској управи за 

образовање-начелник Градске управе за 

образовање, број 111-12/2017-III од 

20.05.2017. године. 

II Мирјана Пјевац, професор разредне 

наставе из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за образовање града Сремска 

Митровица, на период од пет година. 

III Начелник Градске управе за 

образовање града Сремска Митровица ступа 

на положај даном доношења решења о 

постављењу на положај, и то дана 29.06.2017. 

године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за образовање-начелник Градске 

управе за образовање града Сремска 

Митровица бр. 111-12/2017-III од 20.05.2017. 

године покренут је поступак за попуњавање 
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положаја начелника Градске управе за 

образовање града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-43/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за образовање 

града Сремска Митровица за положај 

„Начелник Градске управе за образовање-

положај у првој групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за образовање 

објављен је на званичном сајту града Сремска 

Митровица, дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за обрзовање града Сремска 

Митровица приспела укупно једна пријава, а 

након тога, у складу са чланом 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) 

прегледала приспелу пријаву и доказе који су 

уз пријаву достављени. 

 Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за образовање и 

међу којима се спроводи изборни поступак, и 

то: 

1. Мирјана Пјевац, професор разредне 

наставе из Сремске Митровице, пријава од 

07.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

     1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за 

образовање Града Сремска Митровица – 

усмено, путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

основама система образовања и васпитања  

(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 

55/2013,  35/2015-аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016-одлука УС)- усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

22.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 21.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Мирјана Пјевац, 

професор разредне наставе из Сремске 

Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-43/2017-III од  19.05.2017. 

године. 

 Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године, са почетком у 11 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Мирјаном 

Пјевац и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  образовање 

Града Сремска Митровица-усмено, путем 

разговора, сви чланови Комисије су одговоре 

кандидата вредновали оценом 3, јер је по 

мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе -познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о основама система 

образовања и васпитања  („Сл. гласник РС“ 

број 72/2009, 52/2011, 55/2013,  35/2015-

аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-

одлука УС)- усмено путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом  3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

        Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Мирјана Пјевац остварила у 

изборном поступку је 03,00. 

         Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Мирјану 

Пјевац, са израчунатом просечном оценом 3.  

        Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

        Чланом 98. наведеног закона 

прописано је да против решења о постављењу 

на положај жалба није допуштена, али може 

да се покрене управни спор. 

       Мирјана Пјевац је рођена 1972. 

године. Дипломирала је на Учитељском 

факултету у Сомбору, Универзитет Нови Сад 

и стекла високо образовање и стручни назив 

професор разредне наставе. Има положен 

стручни испит за запослене у државним 

органима. Радно искуство стекла  је на 

радном месту васпитача у Казнено поправном 

заводу у Сремској Митровици и као вршилац 

дужности и начелник Градске управе за 

образовање града Сремска Митровица.  

        На основу наведеног, Градско веће 

града Сремска Митровица донело је решење 

као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-33/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                           Владимир Санадер, с.р. 
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199. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове-начелник Градске 

управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица бр. 111-8/2017-III од 20.05.2017. 

године, Градско веће града Сремска 

Митровица, на својој 21. седници одржаној 

дана 29.06.2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Мирослав Јовановић, дипломирани 

инжењер саобраћаја из Сремске Митровице, 

бира се за начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, 

на основу спроведеног Јавног конкурса за 

попуњавање положаја у Градској управи за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове-начелник Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, 

број 111-8/2017-III од 20.05.2017. године. 

II Мирослав Јовановић, дипломирани 

инжењер саобраћаја из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица, на период од пет година. 

III Начелник Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 
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Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове-начелник Градске 

управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица бр. 111-8/2017-III од 20.05.2017. 

године покренут је поступак за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-40/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица за положај „Начелник 

Градске управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове-положај у првој 

групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове објављен 

је на званичном сајту града Сремска 

Митровица, дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица приспела укупно једна пријава, а 

након тога, у складу са чланом 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) 

прегледала приспелу пријаву и доказе који су 

уз пријаву достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове и међу 

којима се спроводи изборни поступак, и то: 

1. Мирослав Јовановић, дипломирани 

инжењер саобраћаја из Сремске Митровице, 

пријава од 07.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

     1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

Града Сремска Митровица – усмено, путем 

разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Сл. гласник РС“ број 68/2015) - усмено 

путем разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Мирослав Јовановић, 

дипломирани инжењер саобраћаја из Сремске 

Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-40/2017-III од  17.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 11 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Мирославом 

Јовановићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове Града 

Сремска Митровица-усмено, путем 

разговора, сви чланови Комисије су одговоре 

кандидата вредновали оценом 3, јер је по 

мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе -познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ број 

68/2015) - усмено путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом  3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Мирослав Јовановић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Мирослава 

Јовановића, са израчунатом просечном 

оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Мирослав Јовановић је рођен 1978. 

године. Дипломирао је на Факултету 

Техничких наука Универзитет у Новом Саду 

и стекао високо образовање и стручни назив 

дипломирани инжењер саобраћаја. Има 

положен стручни испит за запослене у 

државним органима. Радно искуство стекао је 

у Републичком фонду за здравствено 

осигурање-Филијала за сремски округ 

Сремска Митровица и као вршилац дужности 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-35/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                               Владимир Санадер, с.р.  
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200. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове-заменик начелника 

Градске управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица бр. 111-9/2017-III од 20.05.2017. 

године, Градско веће града Сремска 

Митровица, на својој 21. седници одржаној 

дана 29.06.2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I Љубомир Вујчић, мастер менаџер из 

Сремске Митровице, бира се за заменика 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове, на основу 

спроведеног Јавног конкурса за попуњавање 

положаја у Градској управи за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове-заменик 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове, број 111-

9/2017-III од 20.05.2017. године. 

 II Љубомир Вујчић, мастер менаџер из 

Сремске Митровице, ПОСТАВЉА СЕ за 

заменика начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

града Сремска Митровица, на период од пет 

година. 

III Заменик начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

града Сремска Митровица ступа на положај 

даном доношења решења о постављењу на 

положај, и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

 Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 
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Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове-заменик начелника 

Градске управе за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове града Сремска 

Митровица бр. 111-9/2017-III од 20.05.2017. 

године покренут је поступак за попуњавање 

положаја заменик начелника Градске управе 

за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-47/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица за положај „Заменик 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове-положај у 

другој  групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

заменика начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

објављен је на званичном сајту града Сремска 

Митровица, дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове града 

Сремска Митровица приспела укупно једна 

пријава, а након тога, у складу са чланом 16. 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ бр. 

95/2016) прегледала приспелу пријаву и 

доказе који су уз пријаву достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

заменика начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

и међу којима се спроводи изборни поступак, 

и то: 

1. Љубомир Вујчић, мастер менаџер из 

Сремске Митровице, пријава од 07.06.2017. 

године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Заменика начелника Градске управе 

за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове Града Сремска Митровица – усмено, 

путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе - познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон, Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и  познавање  Закона о 

комуналној полицији („Сл. гласник РС“ 

број 51/2009)- усмено путем разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Љубомир Вујчић, мастер 

менаџер из Сремске Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-47/2017-III од  17.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 11:30 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Љубомиром 

Вујчићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају Заменика 

начелника Градске управе за  саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове Града 

Сремска Митровица-усмено, путем 

разговора, сви чланови Комисије су одговоре 

кандидата вредновали оценом 3, јер је по 

мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе - познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон, Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и  

познавање  Закона о комуналној полицији 

(„Сл. гласник РС“ број 51/2009)- усмено 

путем разговора, сви чланови Комисије су 

одговоре кандидата вредновали оценом  3, јер 

је по мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

 Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Љубомир Вујчић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Љубомира 

Вујчића, са израчунатом просечном оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Љубомир Вујчић је рођен 1962. године. 

Дипломирао је на Факултету физичке културе 

Универзитета у Новом Саду и стекао стручни 

назив професор физичког васпитања, а након 

тога завршио је и мастер студије и стекао 

академски назив мастер менаџер. Има 

положен државни стручни испит. Радно 

искуство стекао је као наставник у школи, 

директор ПСЦ „Пинки“, на пословима 

руковођења радом Службе за област спорта у 

Градској управи за културу, спорт и 

омладину, на пословима начелника 

Комуналне полиције и као вршилац дужности 

заменика начелника Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

града Сремска Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-36/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

                               Владимир Санадер, с.р. 
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201. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за пољопривреду и заштиту животне 

средине-начелник Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине 

града Сремска Митровица бр. 111-5/2017-III 

од 20.05.2017. године, Градско веће града 

Сремска Митровица, на својој 21. седници 

одржаној дана 29.06.2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I Владимир Настовић, дипломирани 

инжењер пољопривреде из Манђелоса, бира 

се за начелника Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине, 

на основу спроведеног Јавног конкурса за 

попуњавање положаја у Градској управи за 

пољопривреду и заштиту животне средине-

начелник Градске управе за пољопривреду и 

заштиту животне средине, број 111-5/2017-III 

од 20.05.2017. године. 

II Владимир Настовић, дипломирани 

инжењер пољопривреде из Манђелоса, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за пољопривреду и заштиту животне 

средине града Сремска Митровица, на период 

од пет година. 

III Начелник Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине 

града Сремска Митровица ступа на положај 

даном доношења решења о постављењу на 

положај, и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

546 
 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за пољопривреду и заштиту животне 

средине-начелник Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине 

града Сремска Митровица бр. 111-5/2017-III 

од 20.05.2017. године покренут је поступак за 

попуњавање положаја начелника Градске 

управе за пољопривреду и заштиту животне 

средине града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-37/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за пољопривреду 

и заштиту животне средине града Сремска 

Митровица за положај „Начелник Градске 

управе за пољопривреду и заштиту животне 

средине-положај у првој групи“. 

 Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за пољопривреду и 

заштиту животне средине објављен је на 

званичном сајту града Сремска Митровица, 

дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

 Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за пољопривреду и заштиту 

животне средине града Сремска Митровица 

приспела укупно једна пријава, а након тога, 

у складу са чланом 16. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за пољопривреду и 

заштиту животне средине и међу којима се 

спроводи изборни поступак, и то: 

1. Владимир Настовић, дипломирани 

инжењер пољопривреде из Манђелоса, 

пријава од 07.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

       1.  Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине 

Града Сремска Митровица – усмено, путем 

разговора 

                    2. Знање: из области система 

локалне самоуправе -познавање Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/2007, 83/2014 – други закон и 

101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о пољопривредном 

земљишту  („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 

65/2008-др. закон, 41/2009 и 112/2015) - 

усмено путем разговора. 

        3. Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Владимир Настовић, 

дипломирани инжењер пољопривреде из 

Манђелоса. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi


Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

547 
 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-37/2017-III од  17.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 12:30 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Владимиром 

Настовићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  пољопривреду 

и заштиту животне средине Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе -познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о пољопривредном 

земљишту  („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 

65/2008-др. закон, 41/2009 и 112/2015) - 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Владимир Настовић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Владимира 

Настовића, са израчунатом просечном 

оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Владимир Настовић  је рођен 1971. 

године. Дипломирао је на Пољопривредном 

факултету у Новом Саду и стекао високо 

образовање и стручни назив дипломирани 

инжењер пољопривреде. Има положен 

државни стручни испит. Радно искуство 

стекао је у „Митросрем“ а.д. Сремска 

Митровица и као вршилац дужности и 

начелник Градске управе за пољопривреду и 

заштиту животне средине града Сремска 

Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-37/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица      

                                                           

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                                                           

Владимир Санадер, с.р. 
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202. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за буџет и локални економски развој-

начелник Градске управе за буџет и локални 

економски развој града Сремска Митровица 

бр. 111-4/2017-III од 20.05.2017. године, 

Градско веће града Сремска Митровица, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Душко Шарошковић, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, бира се за 

начелника Градске управе за буџет и локални 

економски развој, на основу спроведеног 

Јавног конкурса за попуњавање положаја у 

Градској управи за буџет и локални 

економски развој-начелник Градске управе за 

буџет и локални економски развој, број 111-

4/2017-III од 20.05.2017. године. 

II Душко Шарошковић, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за буџет и локални економски развој  

града Сремска Митровица, на период од пет 

година. 

 III Начелник Градске управе за  буџет и 

локални економски развој града Сремска 

Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за буџет и локални економски развој-

начелник Градске управе за буџет и локални 
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економски развој града Сремска Митровица 

бр. 111-4/2017-III од 20.05.2017. године 

покренут је поступак за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за буџет 

и локални економски развој града Сремска 

Митровица. 

Решењем број 02-36/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за буџет и 

локални економски развој града Сремска 

Митровица за положај „Начелник Градске 

управе за буџет и локални економски развој-

положај у првој групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за буџет и локални 

економски развој објављен је на званичном 

сајту града Сремска Митровица, дана 

25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за буџет и локални економски 

развој града Сремска Митровица приспела 

укупно једна пријава, а након тога, у складу 

са чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног 

и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за буџет и локални 

економски развој и међу којима се спроводи 

изборни поступак, и то: 

1. Душко Шарошковић, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, пријава од 

07.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају  Начелника Градске управе за буџет 

и локални економски развој Града Сремска 

Митровица – усмено, путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

финансирању локалне самоуправе  („ Сл. 

гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013-усклађени дин изн., 125/2014- 

усклађени дин. изн., 95/2015- усклађени дин. 

изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн. и 

104/2016-др.закон) - усмено путем разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Душко Шарошковић, 

дипломирани правник из Сремске 

Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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комисије број 02-36/2017-III од  16.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 13 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Душком 

Шарошковићем и кандидат је остварио 

следећи резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  буџет и 

локални економски развој Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о финансирању локалне 

самоуправе  („ Сл. гласник РС“ број 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин изн., 

125/2014- усклађени дин. изн., 95/2015- 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016-

усклађени дин.изн. и 104/2016-др.закон) - 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Душко Шарошковић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Душка 

Шарошковића, са израчунатом просечном 

оценом 3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Душко Шарошковић је рођен 1964. 

године. Дипломирао је на Правном факултету 

у Новом Саду и стекао стручни назив 

дипломирани правник. Има положен државни 

стручни испит. Радно искуство стекао је на 

правним пословима у органима града 

Сремска Митровица и као вршилац дужности 

и начелник Градске управе за буџет и 

локални економски развој. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-38/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                   Владимир Санадер, с.р.  
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203. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за инфраструктуру и имовину-

начелник Градске управе за инфраструктуру 

и имовину града Сремска Митровица бр. 111-

7/2017-III од 20.05.2017. године, Градско веће 

града Сремска Митровица, на својој 21. 

седници одржаној дана 29.06.2017. године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Саша Бугаџија, дипломирани инжењер 

пољопривреде из Сремске Митровице, бира 

се за начелника Градске управе за 

инфраструктуру и имовину, на основу 

спроведеног Јавног конкурса за попуњавање 

положаја у Градској управи за 

инфраструктуру и имовину-начелник Градске 

управе за инфраструктуру и имовину, број 

111-7/2017-III од 20.05.2017. године. 

II Саша Бугаџија, дипломирани инжењер 

пољопривреде из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за инфраструктуру и имовину града 

Сремска Митровица, на период од пет 

година. 

III Начелник Градске управе за 

инфраструктуру и имовину града Сремска 

Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за инфраструктуру и имовину-

начелник Градске управе за инфраструктуру 
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и имовину града Сремска Митровица бр. 111-

7/2017-III од 20.05.2017. године покренут је 

поступак за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за инфраструктуру и имовину 

града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-39/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за 

инфраструктуру и имовину града Сремска 

Митровица за положај „Начелник Градске 

управе за инфраструктуру и имовину-положај 

у првој групи“ 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за инфраструктуру 

и имовину објављен је на званичном сајту 

града Сремска Митровица, дана 25.05.2017. 

године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за инфраструктуру и имовину 

града Сремска Митровица приспела укупно 

једна пријава, а након тога, у складу са 

чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних места 

у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ бр. 

95/2016) прегледала приспелу пријаву и 

доказе који су уз пријаву достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за инфраструктуру 

имовину и међу којима се спроводи изборни 

поступак, и то: 

1. Саша Бугаџија, дипломирани 

инжењер пољопривреде, пријава од 

07.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за 

инфраструктуру и имовину Града Сремска 

Митровица – усмено, путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 

број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014 и 145/2014)- усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

22.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 21.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Саша Бугаџија, 

дипломирани инжењер пољопривреде из 

Сремске Митровице . 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-39/2017-III од  17.05.2017. 

године. 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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Конкурсна комисија је дана 22.06.2017. 

године, са почетком у 12 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Сашом 

Бугаџијом и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  

инфраструктуру и имовину Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 – други закон и 101/2016 – други 

закон), Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016) и познавање Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 

145/2014)- усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом  3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Саша Бугаџија остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Сашу 

Бугаџију, са израчунатом просечном оценом 

3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Саша Бугаџија је рођен 1971. године. 

Дипломирао је на Пољопривредном 

факултету у Новом Саду и стекао високо 

образовање и стручни назив дипломирани 

инжењер пољопривреде. Има положен 

државни стручни испит. Радно искуство 

стекао је на руководећим местима у ЈКП 

„Водовод“ и ЈКП „Комуналије“ и као 

вршилац дужности начелника Градске управе 

за инфраструктуру и имовину. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-39/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                    Владимир Санадер, с.р.  
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204. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката-начелник Градске управе 

за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката града Сремска Митровица 

бр. 111-6/2017-III од 20.05.2017. године, 

Градско веће града Сремска Митровица, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Весна Вујановић, дипломирани правник 

из Сремске Митровице, бира се за начелника 

Градске управе за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката, на основу 

спроведеног Јавног конкурса за попуњавање 

положаја у Градској управи за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката-

начелник Градске управе за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката 

града Сремска Митровица, број 111-6/2017-III 

од 20.05.2017. године. 

II Весна Вујановић, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске 

управе за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката града Сремска Митровица, 

на период од пет година. 

III Начелник Градске управе за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката 

града Сремска Митровица ступа на положај 

даном доношења решења о постављењу на 

положај, и то дана 29.06.2017. године. 

IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

 Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 
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Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката-начелник Градске управе 

за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката града Сремска Митровица 

бр. 111-6/2017-III од 20.05.2017. године 

покренут је поступак за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу  

објеката  града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-38/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката 

града Сремска Митровица за положај 

„Начелник Градске управе за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката-

положај у првој групи“. 

 Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката 

објављен је на званичном сајту града Сремска 

Митровица, дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката града 

Сремска Митровица приспела укупно једна 

пријава, а након тога, у складу са чланом 16. 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ бр. 

95/2016) прегледала приспелу пријаву и 

доказе који су уз пријаву достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката и 

међу којима се спроводи изборни поступак, и 

то: 

1. Весна Вујановић, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, пријава од 

06.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу 

објеката Града Сремска Митровица – усмено, 

путем разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 

број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014 и 145/2014)- усмено путем 

разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Весна Вујановић, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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дипломирани правник из Сремске 

Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-38/2017-III од  16.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 12 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Весном 

Вујановић и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката 

Града Сремска Митровица-усмено, путем 

разговора, сви чланови Комисије су одговоре 

кандидата вредновали оценом 3, јер је по 

мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014)- 

усмено путем разговора, сви чланови 

Комисије су одговоре кандидата вредновали 

оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 

кандидат тачно и у потпуности одговорио на 

постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Весна Вујановић остварила у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Весну 

Вујановић, са израчунатом просечном оценом 

3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

 Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Весна Вујановић  је рођена 1963. године. 

Дипломирала је на Правном факултету у 

Новом Саду и стекла стручни назив 

дипломирани правник. Има положен државни 

стручни испит. Радно искуство стекла је на 

правним пословима у органима града 

Сремска Митровица, на пословима 

руковођења радом Службе за управно-правне 

послове и као вршилац дужности начелника 

Градске управе за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката града 

Сремска Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 
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Број: 112-40/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                  

Владимир Санадер, с.р.  

 

205. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за здравствену и социјалну заштиту-

начелник Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту града Сремска Митровица 

бр. 111-10/2017-III од 20.05.2017. године, 

Градско веће града Сремска Митровица, на 

својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 I Војислав Мирнић, дипломирани 

економиста из Лаћарка, бира се за начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту, на основу спроведеног Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за здравствену и социјалну заштиту-

начелник Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту, број 111-10/2017-III од 

20.05.2017. године. 

II Војислав Мирнић, дипломирани 

економиста из Лаћарка, ПОСТАВЉА СЕ за 

начелника Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту града Сремска 

Митровица, на период од пет година. 

 III Начелник Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту града 

Сремска Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

  IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 
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Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 

Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за здравствену и социјалну заштиту-

начелник Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту града Сремска Митровица 

бр. 111-10/2017-III од 20.05.2017. године 

покренут је поступак за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту града 

Сремска Митровица. 

Решењем број 02-41/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за здравствену и 

социјалну заштиту  града Сремска 

Митровица за положај „Начелник Градске 

управе за здравствену и социјалну заштиту-

положај у првој групи“ 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту објављен је на званичном 

сајту града Сремска Митровица, дана 

25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту града Сремска Митровица приспела 

укупно једна пријава, а након тога, у складу 

са чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног 

и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

начелника Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту  и међу којима се 

спроводи изборни поступак, и то: 

1. Војислав Мирнић, дипломирани 

економиста из Лаћарка, пријава од 

06.06.2017. године 

 У складу са текстом конкурса за ово 

радно место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту Града 

Сремска Митровица – усмено, путем 

разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе -познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон), Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 

24/2011) - усмено путем разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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приступио кандидат Војислав Мирнић, 

дипломирани економиста из Лаћарка. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

комисије број 02-41/2017-III од  18.05.2017. 

године. 

Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 10 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Војиславом 

Мирнићем и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају 

Начелника Градске управе за  здравствену и 

социјалну заштиту Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе -познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон), Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2011) - усмено путем 

разговора, сви чланови Комисије су одговоре 

кандидата вредновали оценом  3, јер је по 

мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена 

питања;- Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора. Током трајања поступка 

усмене провере чланови Комисије су 

оцењивали вештину комуникације кандидата, 

сви чланови Комисије су кандидата 

вредновали оценом 3, јер кандидат по 

мишљену Комисије говори јасно и 

разговетно, активно слуша, одржава контакт 

погледом, фокусиран је на питања, активан је, 

елоквентан и отворен за комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Војислав Мирнић остварио у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Војислава 

Мирнића, са израчунатом просечном оценом 

3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Војислав Мирнић је рођен 1985. године. 

Дипломирао је на Економском факултету у 

Суботици, Универзитет у Новом Саду и 

стекао високо образовање и стручни назив 

дипломирани економиста. Има положен 

државни стручни испит. Радно искуство 

стекао је на економским пословима у 

органима града Сремска Митровица и као 

вршилац дужности начелника Градске управе 

за здравствену и социјалну заштиту. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-41/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                              

Владимир Санадер, с.р. 
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206. 

На основу члана 4., 49. и  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 

закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тачка 7. 

Статута града Сремска Митровица („Сл. лист 

града Сремска Митровица бр.  13/2012), 

члана 34. Одлуке о градским управама града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017), 

члана 37. Пословника о раду Градског већа 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 

2/2017) и  Закључка о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за здравствену и социјалну заштиту-

заменик начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту града 

Сремска Митровица бр. 111-11/2017-III од 

20.05.2017. године, Градско веће града 

Сремска Митровица, на својој 21. седници 

одржаној дана 29.06.2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I Слађана Мирчета, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, бира се за 

заменика начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту, на основу 

спроведеног Јавног конкурса за попуњавање 

положаја у Градској управи за здравствену и 

социјалну заштиту-заменик начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту, број 111-11/2017-III од 20.05.2017. 

године. 

 II Слађана Мирчета, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, 

ПОСТАВЉА СЕ за заменика начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту града Сремска Митровица, на 

период од пет година. 

 III Заменик начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту града 

Сремска Митровица ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај, 

и то дана 29.06.2017. године. 

 IV Ово решење је коначно у управном 

поступку и објавиће се у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 4. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да је 

послодавац функционера, службеника и 

намештеника у јединицама локалне 

самоуправе јединица локалне самоуправе, а 

да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име 

послодавца врши орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за постављење 

службеника на положају. Чланом 49. 

прописано је да Градско веће поставља и 

разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе, а чланом 97. наведеног 

Закона прописано је да Градско веће доноси 

одлуку о избору кандидата у року од 15 дана 

од дана пријема листе кандидата. 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да начелника општинске управе 

односно управе за поједине области поставља 

општинско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година, а чланом 66. да се одредбе овог 

закона о општинској управи примењују и на 

градску управу. 

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је 

да Јавни конкурс за попуњавање положаја 

оглашава Веће. 

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута града 

Сремска Митровица прописано је да Градско 

веће поставља и разрешава начелнике 

градских управа. 

Чланом 34. Одлуке о градским управама 

града Сремска Митровица прописано је да 

начелника поставља Градско веће, на основу 

јавног огласа, на период од пет година и да 

начелник може имати заменика који га 

замењује у случају одсутности или 

спречености  да обавља своју дужност. 
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Закључком о расписивању Јавног 

конкурса за попуњавање положаја у Градској 

управи за здравствену и социјалну заштиту-

заменик начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту града 

Сремска Митровица бр. 111-11/2017-III од 

20.05.2017. године покренут је поступак за 

попуњавање положаја заменика начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту града Сремска Митровица. 

Решењем број 02-42/2017-III од 

10.05.2017. године образована је Конкурсна 

комисија за спровођење изборног поступка 

путем јавног конкурса за попуњавања 

положаја у Градској управи за здравствену и 

социјалну заштиту  града Сремска 

Митровица за положај „Заменик начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту-положај у другој групи“. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја 

заменика начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту објављен је 

на званичном сајту града Сремска 

Митровица, дана 25.05.2017. године, 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk

ursi , а у дневним новинама „Информер“, које 

се дистрибуирају за целу територију 

Републике Србије, објављено је обавештење о 

јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и 

адреса интернет презентације на којој је 

објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс је истекао дана 09.06.2017. године. 

Конкурсна комисија је на седници 

14.06.2017. године констатовала да је на јавни 

конкурс за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту града Сремска Митровица 

приспела укупно једна пријава, а након тога, 

у складу са чланом 16. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе  („Сл. 

гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала 

приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву 

достављени. 

Конкурсна комисија је истог дана, а на 

основу члана 105. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  саставила списак кандидата који 

су уз пријаву доставили сва тражена 

документа, који испуњавају услове за 

заменика начелника Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту  и међу 

којима се спроводи изборни поступак, и то: 

1. Мирчета Слађана, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, пријава од 

06.06.2017. године 

У складу са текстом конкурса за ово радно 

место је оглашено да ће се у изборном 

поступку проверавати: 

1. Стручне оспособљености за рад на 

положају Заменика начелника Градске управе 

за здравствену и социјалну заштиту Града 

Сремска Митровица – усмено, путем 

разговора 

2. Знање: из области система локалне 

самоуправе - познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – 

други закон, Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 21/2016) и познавање Закона о 

социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 

24/2011) - усмено путем разговора. 

3. Вештина комуникације- усмено, 

путем разговора 

Наведеном кандидату благовремено је 

достављено писано обавештење да ће се 

усмена провера стручних оспособљености, 

знања и вештине комуникације обавити 

23.06.2017. године. 

 Конкурсна комисија је на седници 

одржаној 22.06.2017. године утврдила питања 

и одговоре, која ће бити постављена 

кандидату. 

 Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године констатовала да је изборном поступку 

приступио кандидат Слађана Мирчета, 

дипломирани правник из Сремске 

Митровице. 

Сваки члан комисије вредновао је оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена 

питања, а према критеријумима које је 

Конкурсна комисија унапред одредила 

Записником са прве седнице Конкурсне 

http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konkursi
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комисије број 02-42/2017-III од  18.05.2017. 

године. 

 Конкурсна комисија је дана 23.06.2017. 

године, са почетком у 10:30 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом Слађаном 

Мирчетом и кандидат је остварио следећи 

резултат: 

-Питања за проверу стручне 

оспособљености за рад на положају Заменика 

начелника Градске управе за  здравствену и 

социјалну заштиту Града Сремска 

Митровица-усмено, путем разговора, сви 

чланови Комисије су одговоре кандидата 

вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 

Комисије кандидат тачно и у потпуности 

одговорио на постављена питања; 

- Питања за проверу знања: из области 

система локалне самоуправе - познавање 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други 

закон и 101/2016 – други закон, Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и 

познавање Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2011) - усмено путем 

разговора, сви чланови Комисије су одговоре 

кандидата вредновали оценом  3, јер је по 

мишљењу Комисије кандидат тачно и у 

потпуности одговорио на постављена питања; 

- Вештина комуникације- усмено, путем 

разговора. Током трајања поступка усмене 

провере чланови Комисије су оцењивали 

вештину комуникације кандидата, сви 

чланови Комисије су кандидата вредновали 

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије 

говори јасно и разговетно, активно слуша, 

одржава контакт погледом, фокусиран је на 

питања, активан је, елоквентан и отворен за 

комуникацију. 

Коначна  просечна оцена коју је 

кандидат Слађана Мирчета остварила у 

изборном поступку је 03,00. 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које је кандидат 

остварио на провери стручних 

оспособљености, знања и вештине 

комуникације, саставила Листу за избор 

кандидата, на коју је уврстила Слађану 

Мирчету, са израчунатом просечном оценом 

3. 

Чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да 

службеник ступа на положај даном доношења 

решења о постављењу на положај. 

Чланом 98. наведеног закона прописано је 

да против решења о постављењу на положај 

жалба није допуштена, али може да се 

покрене управни спор. 

Слађана Мирчета је рођенa 1979. године. 

Дипломирала је на Правном факултету 

Универзитета у Београду и стекла високо 

образовање и стручни назив дипломирани 

правник. Има положен државни стручни 

испит. Радно искуство стекла је на радном 

месту наставника предавача теоријске 

наставе, на радном месту секретара школе и 

као вршилац дужности заменика начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну 

заштиту града Сремска Митровица. 

На основу наведеног, Градско веће града 

Сремска Митровица донело је решење као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења жалба није допуштена, али се 

може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. Тужба се подноси 

непосредно или поштом и уз њу се доставља 

препис тужбе и прилога за тужени орган и за 

свако заинтересовано лице ако таквих лица 

има. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 112-42/2017-III 

Дана: 29.06.2017. године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                     Владимир Санадер, с.р.  

 



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

207. 
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

АП Војводина 

Града Сремска Митровица 

Комисија за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног  

земљишта у државној својини 

Број: 320-46/2017-XI 

Датум: 23.06.2017. године 

Сремска Митровица 

 

На основу члана 64a става 19, 20, 22 и 23,а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 и 2 Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06, 65/08 - др.закон и 41/2009 и 

112/2015), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији града Сремска Митровица (у даљем тексту:Комисија), 

доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег 

закупа на територији града Сремска Митровица, које је планирано Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сремска Митровица за 2017 

годину за давање у закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња и   

власницима  инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној својини,и то: 

Градска управа за пољопривреду 

и заштиту животне средине 

Града Сремска Митровица 
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коефицијенти 

класе 

земљишта њива врт воћњак виноград пашњак ливада 

трстик и 

мочвара рибњак 

природно 

створено 

неплодно 

земљиште 

заштићена 

зона II 

заштићена 

зона III 

1 I 210.74 168.59 210.74 210.74 42.15 63.22 10.54 10.54 10.54 8.54 202.00 

0.91 II 191.77 153.42 191.77 191.77 38.35 57.53 9.59 9.59 9.59     

0.81 III 170.70 136.56 170.70 170.70 34.14 51.21 8.54 8.54 8.54     

0.72 IV 151.73 121.39 151.73 151.73 30.35 45.52 7.59 7.59 7.59     

0.63 V 132.77 106.21 132.77 132.77 26.55 39.83 6.64 6.64 6.64     

0.51 VI 107.48 85.98 107.48 107.48 21.50 32.24 5.37 5.37 5.37     

0.42 VII 88.51 70.81 88.51 88.51 17.70 26.55 4.43 4.43 4.43     

0.31 VIII 65.33 52.26 65.33 65.33 13.07 19.60 0.00 3.27 3.27     
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2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државноj својини на територији града Сремска Митровица  је на основу табеле из 

тачке 1. утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у 

закуп по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња и власницима  

инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној својини, планиране Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 

Сремска Митровица за 2017.годину. Комисија надаље предлаже за канале, пашњаке, воћњаке и 

земљиште под зградама уписане у Листове непокретности од стране надлеженог РГЗ СКН Сремска 

Митровица, а који су у фактичком стању на терену њиве да се цена закупа обрачунава према цени 

закупа пољопривредног земљишта које се у највећој мери граничи са предметним земљиштем. 

3. Овај закључак објавити у Службеном листу града Сремска Митровица, на огласној табли 

града Сремска Митровица, као и на званичној интернет страници града Сремска Митровица. 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији града Сремска Митровица, образована Решењем 

Градоначелника града  Сремска Митровица, број 02-64/2017 од 05.06.2017. године, имала је задатак 

да утврди висину закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп 

по основу права пречег закупа власницима домаћих животиња и власницима  инфраструктуре на 

пољопривредном земљишту у државној својини, а које је планирано Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сремска 

Митровица за 2017. годину. 

Одредбама члана 64a став 19, 20 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је 

закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно 

постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по 

праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама и  власницима  

инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној својини је просечно постигнута цена 

закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по основу власништва на домаћим 

животињама  не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике 

Србије у последње три године. Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна 

постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је 

дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није 

било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. Висину закупнине 

утврђује јединица локалне самоуправе. 

При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу права 

пречег закупа власницима домаћих животиња и власницима инфраструктуре на пољопривредном 

земљишту у државној својини, а имајући у виду наведену законску одредбу, и како је град Сремска 

Митровицa имао јавно надметање у претходној агроекономској години, утврђено је да је проcечнo 

постигнута цена  износи 170,70 евра по хектару, односно 21.092,37 динара по хектару. Kако је 

утврђена цена мања од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у 

последње три године, то се цена закупа власницима домаћих животиња и власницима 

инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној својини утврђује у износу од  170,70 

евра по хектару, односно 21.092,37 динара по хектару, а која цена одговара квалитету њиви III 

класе, на основу које је обрачуната закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у 

наведеној табели. 

Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог закључка. 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                          Богдан Кузмић 

                                                                                                                    _____________________ 
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208. 

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  

Град Сремска Митровица 

Комисија за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Сремска 

Митровица 

Број: 464-44/2017-XI 

Датум: 29.06.2017. године 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ 

ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

У складу са Законом о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и 

Правилником о условима и поступку давања 

у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини (“Службени 

гласник РС”, број 16/2017), Комисија за 

израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, расписује јавни позив свим 

физичким и правним лицима, којим 

обавештава: 

- власнике система за наводњавање, 

одводњавање, рибњака, пољопривредног 

објекта, стакленика, пластеника и 

вишегодишњих засада (воћњака и винограда 

који су у роду) на пољопривредном 

земљишту у државној својини и који су 

уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава и налазе се у активном статусу 

најмање три године (у даљем тексту: 

пољопривредна инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су 

и власници, односно закупци објеката за 

гајење тих животиња на територији јединице 

локалне самоуправе на којој се право пречег 

закупа остварује, који су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налазе се у 

активном статуту најмање једну годину (у 

даљем тексту: сточарство), 

 

да доставе потребну документацију ради 

доказивања права пречег закупа на 

пољопривредном земљишту у државној 

својини на територији града Сремска 

Митровица за 2018. годину, до дана 31. 

октобра 2017. године. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ 

ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

 

I Потребна документација за остваривање 

права пречег закупа по основу власништва 

над пољопривредном инфраструктуром je : 

1. Захтев за признавање права пречег 

закупа по основу власништва над 

пољопривредном инфраструктуром потписан 

од стране физичког лица, односно одговорног 

лица у правном лицу (доставља подносилац 

захтева);  

2. Доказ о власништву над 

пољопривредном инфраструктуром: 

а) Извод из јавне евиденције о 

непокретности за пољопривредну 

инфраструктуру која је укњижена у јавној 

евиденцији о непокретности (прибавља 

јединица локалне самоуправе)и/или 

б) Пописна листа и књиговодствена 

документација потписана и оверена у складу 

Законом о рачуноводству за правно лице, за и 

пољопривредну нфраструктуру која није 

укњижена у јавној евиденцији о 

непокретности (доставља подносилац 

захтева) и/или 

в) Сагласност/одобрење Министарства 

надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну 

инфраструктуру која је подигнута након јула 

2006. године, односно купопродајни уговор 

физичког лица (подносиоца захтева) са 

правним лицем које је подигло 

пољопривредну инфраструктуру у складу са 

тада важећим прописима (доставља 

подносилац захтева). 

3. Записник Републичке пољопривредне 

инспекције (доставља подносилац захтева); 

(Напомена: Сва лица која су 

заинтересована за остваривање права пречег 

закупа по основу инфраструктуре дужна су 

да благовремено, а најкасније до 1. 

септембра 2017. године, поднесу Захтев за 

излазак Републичке пољопривредне 

инспекције, односно ветеринарске инспекције. 

Записник Републичке пољопривредне 

инспекције је саставни део документације 

која се доставља до 31. октобра 2017. године 

и обавезно садржи тачно наведене све 

катастарске парцеле, или делове парцела, на 

којима је утврђена функционалност система 

за наводњавање, одводњавање, рибњака, 

пољопривредног објекта, стакленика, 

пластеника, као и рода воћњака и 

винограда.); 
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4. Доказ да је подносилац захтева 

носилац или члан Регистрованог 

пољопривредног газдинстава у активном 

статусу најмање три године (прибавља 

јединица локалне самоуправе); 

 

II  Потребна документација за 

остваривање права пречег закупа по основу 

сточарства je: 

 

1. Захтев за признавање права пречег 

закупа по основу сточарства потписан од 

стране физичког лица, односно одговорног 

лица у правном лицу (доставља подносилац 

захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева 

носилац или члан Регистрованог 

пољопривредног газдинстава у активном 

статусу најмање једну годину (прибавља 

јединица локалне самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице 

власник домаћих животиња и власник, 

односно закупац објекта за гајење тих 

животиња са утврђеним бројем условних 

грла: 

a) Потврду о броју условних грла коју 

издаје Институт за сточарство Београд-Земун 

( изузев за коње коју издаје Пољопривредни 

факултет Београд-Земун), односно за 

територију АП Војводине Пољопривредни 

факултет Нови Сад-Департман за сточарство 

– за Регистровано пољопривредно 

газдинство у систему уматичења 

(доставља подносилац захтева); 

б) Записник Републичког ветеринарског 

инспектора - за Регистровано 

пољопривредно газдинство које није у 

систему уматичења (доставља подносилац 

захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски 

инспектор записником утврђује  број 

условних грла која обрачунава на осносву 

затеченог стања, односно исправе лица о 

продаји, предаји на клање и извозу 

животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног 

земљишта закључене са другим лицима за 

земљиште које се налази на територији 

јединице локалне самоуправе на којој се 

подноси захтев, а који су оверени од стране 

надлежног органа (доставља подносилац 

захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје 

сагласност да се изврши провера података 

код надлежних органа који су неопходни за 

реализацију јавног позива; 

6. Изјава подносиоца захтева о тачности 

података, потписанa од стране физичког 

лица, односно одговорног лица у правном 

лицу, дату под пуном кривичном, 

прекршајном и материјалном одговорношћу, 

која садржи: 

- изјаву да је доставио све доказе који 

се односе на закуп пољопривредног 

земљишта на територији локалне самоуправе 

на којој је поднео захтев,  

- списак повезаних лица. 

(Напомена: код физичких лица 

повезаним лицима сматра се: деда, баба, 

мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, 

ванбрачни партнер уколико имају 

пребивалиште на истој адреси; код правних 

лица повезаним лицима сматра се: правно 

лице и/или физичко лице које има најмање 

25% учешћа у капиталу (акција, удела или 

гласова)  

7. Уверење из јавне евиденције о 

непокретности којим се доказује укупна 

површина пољопривредног земљишта које 

подносилац захтева има у свом власништву 

на територији јединице локалне самоуправе 

на којој се подноси захтев (прибавља 

јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о 

непокретности којим се доказује укупна 

површина пољопривредног земљишта које је 

у власништву повезаних лица са 

подносиоцем захтева. (прибавља јединица 

локалне самоуправе након увида у списак тих 

лица из изјаве из тачке 6. који доставља 

подносилац захтева )                                

Сва ограничења из члана 64а става 17. 

Закона о пољопривредном земљишту (уговор 

са другим лицима, власништво 

пољопривредног земљишта, власништво 

пољопривредног земљишта повезаних лица, 

закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини) односе се на територију јединице 

локалне самоуправе где се налази објекат, 

односно животиње. 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, 

односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 

локалне самоуправе прибавља најкасније до 

30. новембра 2017. године. 

Напомињемо да се код лица која 

испуњавају услове за остваривање права 

пречег закупа по основу сточарства, у складу 

са овим Јавним позивом, опредељивање 

површине пољопривредног земљишта у 

државној својини у Годишњем програму 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта се врши на начин 
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да се површина која им је утврђена по броју 

условних грла, умањује за површину 

пољопривредног земљишта,у складу са 

чланом 64а став 17. Закона о 

пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 

и 112/2015), 

Сва документација која се доставља у 

складу са овим Јавним позивом мора да 

гласи на исто правно или физичко лице, 

које може бити носилац или члан 

Регистрованог пољопривредног газдинстава и 

мора бити оверена и потписана од стране 

надлежног органа који издаје исправу.  

Уколико је правно или физичко лице 

власник више врста животиња, за сваку 

врсту животиња доствља посебну потврду, 

односно записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне 

године, поред уплате закупнине за прву 

годину закупа, ради закључивања Уговора о 

закупу потребно је доставити средство 

обезбеђења плаћања, које може да буде: 

гаранција пословне банке у висини годишње 

закупнине пољопривредног земљишта или 

уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или 

доказ о уплати депозита у висини једне 

годишње закупнине као средство обезбеђења 

плаћања закупнине који ће се у случају 

редовног плаћања рачунати као плаћена 

закупнина за последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су 

опредељене лицима по основу права пречег 

закупа дође до промена површине по било 

ком законском основу, даљи поступак давања 

пољопривредног земљишта у закуп по праву 

пречег закупа ће се спровести само за тако 

утврђену површину земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког 

радног дана од 8,00 до 14 часова, у 

просторијама Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине, 

Града Сремска Митровица, Улица Светог 

Димитрија, бр.13, I спрат, канцеларија 52 или 

са сајта Града Сремска Митровица и на 

шалтеру  услужног центра Града Сремска 

Митровица..  

Рок за достављање захтева и потребне 

документације из овог јавног позива је 31. 

октобар 2017. године. Захтев приспео по 

истеку датума одређеног у овом јавним 

позиву сматраће се неблаговременим и 

Комисија ће га вратити подносиоцу 

неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се 

подноси непосредно на писарници или 

поштом, у затвореној коверти са назнаком на 

предњој страни: „Захтев за за остваривање 

права пречег закупа по основу власништва 

пољопривредне инфраструктуре за 2018. 

годину“ или „Захтев за остваривање права 

пречег закупа по основу сточарства за 2018. 

годину“, за Комисију за израду Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, на адресу: 

Градска управа за пољопривреду и заштиту 

животне средине, Града Сремска Митровица 

ул. Светог Димитрија , бр. 13. На полеђини 

коверте наводи се назив/име и презиме и 

адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези 

са овим јавним позивом је Десанка Ступар, 

телефон: 610-623, email: 

gu11@sremskamitrovica.org.rs или лично у 

просторијама  Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине, 

Града Сремска Митровица, Улица Светог 

Димитрија, бр.13, I спрат, канцеларија 52 

Овај јавни позив објавити у средствима 

јавног информисања: дневном листу 

„Сремске новине“, „М Новине“ на интернет 

страници Града Сремска Митровица, огласној 

табли града Сремска Митровица ,огласним 

таблама месних канцеларија и „ Сл. листу 

Града Сремска Митровица“.  

 

 председник комисије 

Борислав Бабић с.р. 
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209. 

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  

Град Сремска Митровица 

Комисија за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Сремска 

Митровица 

Број: 464-45/2017-XI 

Датум: 29.06.2017. године 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА 

НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и 

Правилником о условима и поступку давања 

у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини (“Службени 

гласник РС”, број 16/2017), Комисија за 

израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта ( у даљем тексту: Комисија, 

расписује јавни позив којим обавештава: 

- образовнe установe - школe, стручнe 

пољопривреднe службe и социјалнe установe 

да им се може дати на коришћење површина 

пољопривредног земљишта у државној 

својини која је примерена делатности којом 

се баве, а највише до 100 хектара; 

- високообразовнe установe - факултетe 

и научнe институтe чији је оснивач држава и 

установe за извршење кривичних санкција да 

им се може дати на коришћење површина 

пољопривредног земљишта у државној 

својини која је примерена делатности којом 

се баве, а највише до 1.000 хектара; 

- правнa лицa у државној својини 

регистрована за послове у области 

шумарства; 

да доставе потребну документацију ради 

остваривања коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији града  Сремска 

Митровица за 2018. годину, до дана 

31.октобра 2017. године.  

Потребна документација: 

1) Захтев за остваривање бесплатног 

коришћења без плаћања накнаде потписан од 

стране одговорног лица  

2) Акт о оснивању установе, односно 

извод из привредног регистра за правно лице 

(не старији од шест месеци); 

3) Изјава подносиоца захтева коју 

површину пољопривредног земљишта у 

државној својини већ користи без плаћања 

накнаде (у складу са чланом 61. Закона о 

пољопривредном земљишту) на територији 

Републике Србије. 

Подносиоци захтева достављају потребну 

документацију из овог јавног позива, у 

неовереним копијама које морају бити 

читљиве, при чему Комисија за израду 

Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта града 

Сремска Митровица задржава право да у 

случају потребе затражи достављање 

оригинала или оверене копије достављене 

документације. 

Образац захтева може се преузети сваког 

радног дана од 8,00 до 14 часова, у 

просторијама Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине, 

Града Сремска Митровица, Улица Светог 

Димитрија, бр.13, I спрат, канцеларија 52 или 

са сајта Града Сремска Митровица и на 

шалтеру  услужног центра Града Сремска 

Митровица..  

Рок за достављање захтева и потребне 

документације из овог јавног позива је 31. 

октобар 2017. године. Захтев приспео по 

истеку датума одређеног у овом јавним 

позиву сматраће се неблаговременим и 

Комисија за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Сремска 

Митровица ће га вратити подносиоцу 

неотвореног. 

Захтев са потребном документацијом се 

подноси непосредно на писарници 

општине/града или поштом, у затвореној 

коверти са назнаком на предњој страни: 

„Право коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини без плаћања 

накнаде за 2018. годину“ за Комисију за 

израду Годишњег програма заштите, 
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уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта , на адресу: Градска управа за 

пољопривреду и заштиту животне средине, 

Града Сремска Митровица ул. Светог 

Димитрија, бр. 13. На полеђини коверте 

наводи се назив и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези 

са овим јавним позивом је Десанка Ступар, 

телефон: 610-623, email: 

gu11@sremskamitrovica.org.rs или лично у 

просторијама  Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне средине, 

Града Сремска Митровица, Улица Светог 

Димитрија, бр.13, I спрат, канцеларија 52. 

Овај јавни позив објавити у средствима 

јавног информисања: дневном листу 

„Сремске новине“, „М Новине“ на интернет 

страници Града Сремска Митровица, огласној 

табли града Сремска Митровица ,огласним 

таблама месних канцеларија и „ Сл. листу 

Града Сремска Митровица“.  

председник комисије 

Борислав Бабић с.р. 
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515 

184 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  ЗОРАН МИШЧЕВИЋ, в.д. заменика 

начелника Градске управе за културу, спорт и омладину, 
516 

185 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  МИРЈАНА ПЈЕВАЦ, в.д. начелника Градске 

управе за образовање, 
516 

186 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, в.д. начелника 

Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, 
517 



Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 05.07.2017. 
 

575 
 

187 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  ЉУБОМИР ВУЈЧИЋ, в.д. заменика 

начелника Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, 

518 

188 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  ВЛАДИМИР НАСТОВИЋ, в.д. начелника 

Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине,  
519 

189 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  ДУШКО ШАРОШКОВИЋ, в.д. начелника 

Градске управе за буџет и локални економски развој, 
520 

190 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  САША БУГАЏИЈА, в.д. начелника Градске 

управе за инфраструктуру и имовину, 
520 

191 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  ВЕСНА ВУЈАНОВИЋ, в.д. начелника 

Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката, 

521 

192 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  ВОЈИСЛАВ МИРНИЋ, в.д. начелника 

Градске управе за здравствену и социјалну заштиту, 
522 

193 РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ,  СЛАЂАНА МИРЧЕТА, в.д. заменика 

начелника Градске управе за здравствену и социјалну заштиту 
523 

194 РЕШЕЊА О СТУПАЊУ НА ФУНКЦИЈУ ЗА,  МИРОСЛАВ ЈОКИЋ,  начелник 

Градске управе за опште и заједничке послове, 
524 

195 РЕШЕЊА О СТУПАЊУ НА ФУНКЦИЈУ ЗА,  УРОШ ВЕСЕЛИНОВИЋ, заменик 
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