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79. 

На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка, 

64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 

50/2013-УС 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 

24.04.2017 године, донела је  

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ЕЛЕКТРАНЕ – БИОГАСНОГ 

ПОСТРОЈЕЊАУ  К.О. ЈАРАК              

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације комплекса за изградњу   

електране – биогасног постројења 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 потесу Фишеров салаш, на краjњем 

североистоку територије Града Сремска 

Митровица у  к.о. Јарак, према општини 

Рума. Простор обухвата плана окружује 

пољопривредни комплекс ''АГРОФИШЕР'' .  

 Граница обухвата Плана (прелиминарна) 

заузима простор око  3ha. У обухвату плана је 

једна парцела у власништву Инвеститора  у 

к.о. Јарак. У нарави простор је земљиште које 

се користи као део пољопривредног 

комплекса ''Фишеров салаш''. Простор 

обухвата ће се овим планом изузети из 

јединственог комплеса пољоривредне намене 

(сточарство и ратарство) и формирати 

комплекс електране за произвдњу електричне 

и топлотне енергије из обновљивих извора 

енергије - биомасе.  

 Приступ парцели је са некатегорисаног 

пута, а преко њега са постојећим државним  

путем.  

Члан 3. 

 Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и списак подлога:   

Просторним планом територије Града 

Сремска Митровица до 2028. (''Сл.лист Града 

Сремска Митровица'', бр.8/2015.) 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 

СКУПШТИНА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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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).   

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 блиског пољопривредном 

газдинству – комплексу.  

Члан 5. 

Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја:  

Циљ доношења плана је стварање 

планског основа за реализацију планских 

поставки Просторног плана територије Града 

Сремска Митровица до 2028. (''Сл.лист Града 

Сремска Митровица'', бр.8/2015.), 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 2 

mW електричне енергије. Комплекс 

електране - биогасног  постројења за свој 

технолошки поступак има потребу за 

анималним фекалним отпадом, који би се 

преузимао са планиране фарме суседног 

комплекса, чији је власник  Инвеститор 

изградње овог постројења.   

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 зона како би се 
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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.  

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 (у непосредном окружењу се налази 

извориште воде и фабрика воде Румског 

водовода).  

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.  

 Реално је могућа организована 

производња биогаса  али само на на већим 

сточним фармама.  

Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребана за израду 

плана су око 760.000,00  динара.  

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.    
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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  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 – биогасног постројења 

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: 350-61/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица   

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.
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80. 

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 24.04.2017. године донела је  

О Д Л У К У 

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

РАДНЕ ЗОНЕ ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР У К.О. СРЕМСКА РАЧА  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Члан 1.  

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације  радне зоне логистички центар у к.о. 

Сремска Рача, Града 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  

 У В О Д 1  

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   

 ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА   

1.3. Грађевинско подручје   

1.4. Постојећа намена површина   

1.5. Објекти и површине јавне намене   

1.6. Постојећи објекти   

1.7. Трасе, коридори и регулација саобраћајница   

1.8. Привредни и други објекти   

1.9. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре   

1.10. Јавно и друго зеленило   

 I I ПЛАНСКИ ДЕО   

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА   

1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И  

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА   

1.2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А Град Сремска Митровица  

1.2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В   

1.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ   

1.4. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
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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   

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   

10. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  

  

ЈАВНЕ НАМЕНЕ   

I I ПЛАНСКИ ДЕО   

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ  

У ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА  

У ТИМ ЗОНАМА   

2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ   

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ   

2.2.1. Правила за изградњу мреже и 

објеката саобраћајне инфраструктуре   

2.2.2. Правила грађења мреже и објеката 

комуналне инфраструктуре  2.2.3. Правила за 

изградњу мреже и објеката електроенерг. 
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инфрастр.  2.2.4. Правила за изградњу мреже и 

објеката телекомуникационе инфраструктуре   

2.2.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраст   

2.2.6. Правила за озелењавање јавних површина   

2.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   

2.4. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И  

У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   

2.5. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ   

2.6. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА   

2.7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ 

ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ   

2.8. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И  

ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА   

3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ 

ПРОЈЕКАТ   

ГрГРАФИЧКИ ДЕО 

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Р =1 : 50 000  

00. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ПОСТОЈЕЋА 

НАМЕНА  

ПРОСТОРА Р =1 : 1000  

01. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ У ЈАВНОЈ  

НАМЕНИ Р = 1 : 1000  

02. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ  

ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ Р = 1 : 1000  

03. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ И РЕГУЛАЦИОНО  

НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН Р = 1 : 1000  

05 ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

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.  
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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: 350-80/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

РАДНЕ ЗОНЕ   

ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР  

У К.О. СРЕМСКА РАЧА 

 

 

УВОД 

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.350-64/2016-I), обрађивач плана ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“ Сремска Митровица приступа изради ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ  ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР У К.О. 

СРЕМСКА РАЧА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ( у даљем текту : план радне 

зоне ) 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 радне зоне израђује се на основу исказаних потреба Инвеститора PD ‘’BO VES’’ 

D.O.O. 11000 Београд, улица Војводе Петка број 8. 

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање 

радне зоне у атару чија је претежна намена пословање и услуге, пре свега у функцији 

путне привреде , односно логистички (дистрибутивни) центар. 

Логистика је делатност која се бави свладавањем простора и времена уз најмање 

трошкове. У савременим условима се најчешће користи за означавање пословне 

функције и знанствене дисциплине која се бави координацијом свих кретања 

материјала, производа и робе у физичком, информацијском и организацијском погледу. 

Кружни процес од набаве преко производње и продаје до потрошача. 

''Логистика, као пословна функција, обухвата све делатности потребне за 

комплексну припрему и реализацију просторне и временске трансформације 

добара и знања. Коришћењем људских ресурса и средстава ставити на 

располагање тржишту тражена добра у право време и на правом месту у траженој 

количини, квалитету и цени с тачним инфомацијама везаним уз та добра. 

Нагласак је на минималним трошковима и оптимизацији како би се постигла 

већа профитабилност.'' 

 

Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење простора радне зоне 

за формирање јединственог радног комплекса – логистичког центра у близини 

међудржавног граничног прелаза. У складу са развојем потреба региона за логистичким 

центром, односно складиштењем и дистрибуцијом роба и подручју значајном за цео 



регион формира се радна зона у атару насеља Сремска Рача и подиже потенцијал 

насеља и територије Града Сремска Митровица. Претежна намена простора је 

пословање и услуге, пре свега у функцији путне привреде што подразумева и промену 

намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште.   

Синергиски утицаји у обухвату  плана радне зоне сведени су на ниво који подржава 

очување животне средине опредељен по посебним нивоима заштите и постојећег 

пољопривредног земишра у окружењу, граничног прелаза и насеља Сремска Рача. 

Негативан ефекат реализације планских поставки је утицај планиране намене и 

урбаних активности у смислу промене пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште, промена пејсажа, као и синергијски утицај у утицајном подручју плана са 

постојећом наменом пољопривредног земљишта и постојећег државног пута. Негативан 

утицај је и недовољно схватање појма, предности и суштине саме логистике. 

Доношењем плана радне зоне планирана претежна намена би била пословање у 

функцији саобраћаја и привреде, односно прихват и отпрема робних и транспортних 

токова, претовар транспортних средстава, складиштење и чување робе, формирање 

товарних јединица, формирање јединица отпреме, израда пратеће документације и низ 

пратећих услуга  за транспортна средства. 

Подела простора у обухвату плана определила би урбанистичке зоне за појединачне 

намене у оквиру претежне намене пословање - рад ( дистрибутивни и контејнерски 

терминали, складишта са температурним режимом везаним за транспорт, управни 

објекти, административни објекти, пословни објекти за реализацију транспортних и 

логистичких активности одржавања, паковања, царинске контроле, истраживачких 

активности и слично). Компатибилне делатности су услуге за транспортна возила 

(паркинзи, пумпа за горива, праоница и сл.), смештај људи ( мотели ), дорада 

производа. 

Поред објеката у појединачним комплексима би се свакако изградила и неопходна 

инфраструктура у функцији радне зоне.  

 

I ОПШТИ ДЕО   

    

1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ       

1.1. Правни основ  

Правни основ за израду плана радне зоне логистички центар је пре свега : 



 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 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.) 

 Одлуке о изради планског документа (бр.350-63/2016-I), и  

 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.  

Поред наведених Закона правни оквир Плана су и сви Закони који третирају претежну 

намену простора  и планиране активности.      

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ     

Плански основ за израду плана радне зоне је Просторни план Територије Града 

Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр.2/2015.). 

1.2.1. Извод из ППТ Града Сремска Митровица 

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 

).  

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. 

 

 

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

Насеље Сремска Рача се налази на југозападном делу територије Града Сремска 

Митровица. Лоцирано је непосредно на левој обали реке Саве. Насеље се налази на 44
о
 55' 

северне географске ширине и 19
о
17' источне географске дужине. Просечна надморска 

висина терена је 81м. 

  

Насеље се налази у пограничном простору Републике Србије и Републике Српске, које 

спаја железнички и друмски мост. 



Државним путем Iб реда број 19 насеље је повезано преко насеља Босут и Кузмин са 

коридором Х и градом Сремска Митровица. Друмским и железничким мостом насеље је 

повезано са општином Бијељина у Р Српској. Простор обухвата плана се налази у 

непосредном окружењу ових комуникационих коридора и објеката. Простор обухвата 

плана се налази са северне стране државног пута. 

Грађевинско подручје насеља са источне стране тангира магистрална железничка пруга у 

смеру север – југ и повезује Р Срску, Р Србију и Р Хрватску. На трасу магистралне пруге 

надовезује се индустријски колосек ( ван функције )  који повезује железничку станицу у 

С.Рачи са обалом реке Саве, односно међународним пловним путем. Трасе постојећих 

железничких коридора тангирају простор обухвата плана са западне стране. 

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.  

У геолошком смислу на простору обухвата плана се налази алувијално плавна фација са 

алевритским песковима и песковитим алевритима. 

 

Хидролошке карактеристике 

Хидолошке карактеристике терена типичне су за  просторе на алувијалној равни. 

Простор обухтава се у хидролошком погледу  налази  између реке Саве и реке Босут  и 

под директним је њиховим утицајем. Подземне воде су веома високе. 

Климатске карактеристике 

Клима на простору обухвата плана је умерено континентална са микроклиматским 

специфичностима због утицаја планинског подручја Фрушке горе. 

Средња годишња температура ваздуха износи 10,9
о
C. Најхладнији месец је јануар са 

средљом температуром од -1,4
о
C, а најтоплији јули са +24,4

 о
C. 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/м
2
. 

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 

пероду,односно лети затупљеност 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 заступљена ритска црница карбонатна и псеудоглеј 

равничарски. 

  

2.1. Грађевинско подручје        

Простор у обухвату Плана налази се ван граница грађевинског подручја насеља 

Сремска Рача. Простор обухвата плана заузима око 14.35,57ha атара, углавном 

пољопривредног земљишта.  

Простор обухвата плана се налази у атару насеља Сремска Рача на потесу Течаја, са 

источне стране индустријског колосека, северно од државног пута који преко 

граничног прелаза повезује Р Србију са Р Српском, односно Град Сремска Митровица 

са Општином Бијељина. Са северне стране обухвата је некатегорисани пут, а са западне 

стране мелиоративни канал Течаја III и пољопривредно земљиште.  



Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода из листа 

непокретности, имају следеће карактеристике : 

 

Бр. 

Број 

парцеле к.о. 

Сремска 

Рача 

 

Потес 

 

Начин 

коришћења 

 

Површина 

м2 

 

Врста земљишта 

 

Корисник 

Власник 

 

1. 

820  

Течаја 

 

њива 

 

02-54-62 

 

Пољопривредно 

земљиште 

Чупић Марија 

 

2. 

 

821/1 

 

Течаја 

 

њива 

 

2-94-50 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

П Д ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ БО ВЕС ДОО 

БЕОГРАД 

 

3. 

 

821/2 

 

Течаја 

 

њива 

 

01-00-01 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

МИТРОВИЋ (СТЕВАН) 

РАДИВОЈ 
 

 

4. 

 

819/2 

 

Течаја 

 

њива 

 

00-60-08 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

СТЈЕПАНОВИЋ (СРЕТЕН) 

СЛОБОДАН 

 

5. 

 

819/1 

 

Течаја 

 

њива 

 

01-00-01 

 

Пољопривредно 

земљиште 

  

ЛАЗИЋ (БОГДАН) 

БОРИСЛАВ 

 

6. 

 

822 

 

Течаја 

 

њива 

01-76-96  

Пољопривредно 

земљиште 

  

ПАВЛОВИЋ (СТРАХИЊА) 

МИЛЕНКО 

 

7. 

 

823 

 

Течаја 

 

њива 

 

00-83-75 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

ЂАКОВИЋ (БОРИСЛАВ) 

БРАНИСЛАВ 

 

8. 

 

824 

 

Течаја 

 

њива 

  

02-18-15 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

ЂАКОВИЋ (СИМА) 

ЉУБИЦА 

 

9. 

 

928 

 

Течаја 

 

пут 

 

00-41-88 

  

ЈАВНО 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

 

ГРАД 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

10. 

 

918 

 

Течаја 

 

канал 

  

00-19-03 

  

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

Ј.В.П."ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 

11. 923 Лопатовац 
магистрални 

пут 
00-86-58 

ЈАВНО 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

ЈП 

ПУТЕВИ СРБИЈЕ 

РС 

                                        Табела 1. : Евиденција парцела 

Са  западне и јужне старне обухвата плана  опротеже се постојећи некатегорисани пут ( 

парцела бр. 928 ) са ширином од максимално 5,0м. Од државног пута некатегорисани 

пут је одвојен мелиоративним каналом ( парцела 918) Течаја III.  



Државни пут је асфалтиран са две саобраћајне траке максималне ширине око 6 метара. 

У обухвату плана постоје надземни водови 20(10)кV, далековод Босут-Сремска 

Рача(северни део обухвата плана) и надземни вод 10 кV- огранак за ТС „Шљункара“ 

(западни део , правац север-југ)  . 

На удаљености од 500м налази се гранични прелаз. 

Простор у обухвату плана је аутохтон, односно непромењен. Стање животне средине у 

простору обухвата плана није битно угрожено другим утицајима. 

 

 

 

 

 

У обухвату плана су следеће парцеле: 820, 821/1, 821/2,819/1, 819/2, 822, 823,824, 928, 

део парцеле 918, део парцеле 923,  к.о. Сремска Рача. 

 

Приступ парцелама је са некатегорисаних путева, а преко њих са постојeћeг државног 

пута. 

Основна ограничења 

Ограничења код израде плана су уклињеност простора између државног пута и 



индустрисјког колосека, као и близином граничног прелаза.   

2.2. Постојећа намена површина  

Постојећа намена површина у највећем делу обухвату плана је пољопривредно 

земљиште.  

Са западне и јужне обухвата плана постоји мелиоративни канал Течаја III. Паралелно 

са мелиоративним каналом  протеже се некатегорисани пут ( парцела бр. 928 ) са 

ширином од максимално 5,0м. Од државног пута некатегорисани пут је одвојен 

мелиоративним каналом ( парцела 918) Течаја III.  

Државни пут Iб реда број 19 , односно део државног пута чини јужну границу обухвата 

плана. 

2.3. Објекти и површине јавне намене 

У јавној намени се налази парцела бр. 928 у власништву града Сремска Митровица, као 

некатегпорисани пут, а у нарави је то приступна сабраћајница пољопривредном земљишту. 

Такође, део парцеле на којој се налази државни пут (број парцеле 923) је са јавном 

наменом.      

2.4. Постојећи објекти  

У простору обухвата плана, осим постојећих инфраструктурних објеката, нема изграђених 

објеката. 

2.5. Трасе, коридори и регулација саобраћајница  

Постојеће трасе саобраћајница у обухвату плана су : 

 Део државног пута Ib реда бр. 19 представља јужну границу обухвата плана и 

повезује Републику Србију и Републику Српску.  

 Некатегорисани пут – приступна саобраћајница пољопривредном комплексу. 

Саобраћајница има постојећи прикључак на државни пут Ib реда бр. 19. Техничке 

карактеристике предметног пута задовољавају потребе пољопривредног 

комплекса. 

2.6. Привредни и други објекти  

У простору обухвата плана не постоје привредни објекти. Комплетно земљиште је 

намењено за пољопривредну производњу.  

2.7. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре   

Водоснабдевање  

У оквиру обухвата плана постоји водоводна мреже ДН ПЕ 110мм, дуж државног пута 

до објеката граничног прелаза. Ова водоводна мрежа је повезана на насељску 

водоводбу мрежу Сремске Раче. 



Водопривредна инфраструктура 

У простору обухвата плана налази се мелиорациони канал Течаја III и простире се 

између државног пута и  некатегорисаног пута. Овај канал је реципијент за условно 

чисте атмосферске воде и пречишћене отпадне воде II класе. Отпадне воде се после 

третмана у таложним пољима, после пречишћавања испуштају у канал. 

Одвођење атмосферских вода 

Атмсоферска канализација не постоји у обухвату плана, а мелиорациони канал који је 

са западне и јужне стране обухвата преузима и улогу одвођења атмосферских вода.  

Одвођење отпадних вода 

У насељеном месту Сремска Рача није изведен систем одвођења отпадних санитарних 

вода фекалном канализацијом, тако да је индивидуално одвођење отпадних санитарних 

вода корисника решено преко водонепропусних септичких јама лоцираних унутар 

приватних парцела. 

Електроенергетска инфраструктура 

У обухвату плана постоје надземни водови 20(10)кV, далековод Босут-Сремска Рача и 

надземни вод 10 кV- огранак за ТС „Шљункара“. 

Надземни вод 10 кV- огранак за ТС „Шљункара“ није у власништву ЕД Сремска 

Митровица,  те са њега није могуће евентуално прикључење будућих ЕЕО корисника. 

Што се тиче расвете предметног простора, осветљај би се могао повећати поред 

пружног прелаза и дуж државног пута Ib реда бр. 19  

Телекомуникациона инфраструктура 

У простору обухвата плана налази се подземни оптички кабл који се протеже дуж 

јужне стране обухвата плана, на парцели државног пута бр. 923.  

2.8. Јавно и друго зеленило  

Јавно зеленило за које су предвиђене посебне мере заштите  није заступљено у 

обухвату плана. 

 

I I ПЛАНСКИ ДЕО 

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА  



Простор обухвата плана радне зоне САЛАШ НОЋАЈСКИ 1 ( у даљем тексту : Простор 

обухвата плана се налази у близини граничног прелаза РС и БиХ, на удаљености око 

500 метара. Јужном страном обухвата плана протеже се државни пут Iб реда број 19. 

Западном границом обухвата плана трасиран је идустријски коловоз, а паралелно са 

колосеком постоји некатегорисани пут који је у функцији пољопривредне делатности. 

 

Простор обухвата је 14.35,57ha. 

У обухвату плана су следеће парцеле:  820, 821/1, 821/2, 819/2, 819/1, 822, 823, 824, 928, 

део парцеле 918 и део парцеле бр. 923 к.о. Сремска Рача. 

 

 

 

Бр. 

Број 

парцеле к.о. 

Сремска 

Рача 

 

Потес 

 

Начин 

коришћења 

 

Површина 

м2 

 

Врста земљишта 

 

Корисник 

Власник 

 

1. 
820 

 

Течаја 

 

њива 

 

02-54-62 

 

Пољопривредно 

земљиште 

Чупић Марија 

 

2. 

 

821/1 

 

Течаја 

 

њива 

 

2-94-50 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

П Д ЗА ТРГОВИНУ И 

УСЛУГЕ БО ВЕС ДОО 

БЕОГРАД 

 

3. 

 

821/2 

 

Течаја 

 

њива 

 

01-00-01 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

МИТРОВИЋ (СТЕВАН) 

РАДИВОЈ 
 

 

4. 

 

819/2 

 

Течаја 

 

њива 

 

00-60-08 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

СТЈЕПАНОВИЋ (СРЕТЕН) 

СЛОБОДАН 

 

5. 

 

819/1 

 

Течаја 

 

њива 

 

01-00-01 

 

Пољопривредно 

земљиште 

  

ЛАЗИЋ (БОГДАН) 

БОРИСЛАВ 

 

6. 

 

822 

 

Течаја 

 

њива 

01-76-96  

Пољопривредно 

земљиште 

  

ПАВЛОВИЋ (СТРАХИЊА) 

МИЛЕНКО 

 

7. 

 

823 

 

Течаја 

 

њива 

 

00-83-75 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

ЂАКОВИЋ (БОРИСЛАВ) 

БРАНИСЛАВ 

 

8. 

 

824 

 

Течаја 

 

њива 

  

02-18-15 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

ЂАКОВИЋ (СИМА) 

ЉУБИЦА 

 

9. 

 

928 

 

Течаја 

 

пут 

 

00-41-88 

  

ЈАВНО 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

 

ГРАД 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

10. 

 

918 

 

Течаја 

 

канал 

  

00-19-03 

  

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

Ј.В.П."ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 



11. 923 Лопатовац 
магистрални 

пут 
00-86-58 

ЈАВНО 

ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 

ЈП 

ПУТЕВИ СРБИЈЕ 

РС 

 

Табела 1. : Евиденција парцела 

Граница обухвата полази из тачке 1. која се налази у северозападној тачки пареле бр. 

928 и иде ка истоку пратећи јужну страну парцела бр. 818 и 825 до тачке 2.  Тачка бр. 2 

се налази на североисточној граници парцеле број 824. Из тачке 2. граница мења смер и 

полази на југ  тако да спаја тачку 2. и северну регулациону линију државног пута-тачка 

3, а затим наставља на исток пратећи постојећу регулацију државног пута до тачке 4. 

Тачка 5 налази се на јужној регулационој линији државног пута и у њој се мења смер ка 

западу где се и завршава граница обухвата у тачки 6. Тачка 6. се налази на 

југоистозападном углу границе парцела 923 и 979/1.  

1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И  

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

Простор обухвата плана уредеће се као две посебне урбанистичке целине, које  ће 

чинити складно уређену радну зону у функцији саобраћајних делатности.  

 У УЦ В формираће се површина са јавном наменом, саобраћајнице и остала комунална 

инфраструктура. 

Укупан простор радне зоне биће опремљен неопходном инфраструктуром-путеви, 

струја, телефон и водовод.      

Урбанистичка ЦЕЛИНА Површина 

ha 

Површина 

% 

А- РАДНА ЗОНА У ФУНКЦИЈИ САОБРАЋАЈА 11-98-57 84 

В- ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР 02-35-08 16 

УКУПНО 14-33-65 100 

 

 

 

 

1.2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – РАДНА ЗОНА У ФУНКЦИЈИ 

САОБРАЋАЈА  



У УЦ А планира се формирање радне зоне са претежном наменом пословање у 

функцији саобраћаја и привреде, односно прихват и отпрема робних и транспортних 

токова, претовар транспортних средстава, складиштење и чување робе, формирање 

товарних јединица, формирање јединица отпреме, израда пратеће документације и низ 

пратећих услуга  за транспортна средства. 

Планирана УЦА – радна зона у функцији саобраћаја, у просторном смислу, имаће 

површину од 11.98,57ha или 84% укупне површине обухвата плана. За све парцеле из 

УЦА ће бити омогућен саобраћајни приступ на планирану сервисну саобраћајницу.  

1.2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В – ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР 

Површина УЦВ је простор намењен за јавне садржаје на којима су планиране јавне 

саобраћајнице у чијем појасу регулације могу да се трасирају и поставе неопходни 

инфраструктурни системи и инсталације. Такође, у овом појасу планирају се и зелене 

површине које имају заштитни и естетски ефекат. Укупна површина предвиђена за 

јавну намену је 02.37,00 ha или 16% укупне површине обухвата плана 

1.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

Земљиште у јавној намени у постојећем стању чине 10,3% укупног обухвата плана. 

Земљиште у јавној намени је изграђено постојећим путевима и постојећим каналима. 

Остало земљиште је у постојећем стању у површини од 89,7% обухвата пољопривредно 

земљиште, односно парцеле у потесу ''Течаја''. 

 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА 

 

ПОВРШИНА ha ПРОЦЕНАТ 

ОБУХВАТА % 

ЗЕМЉИШТЕ - ОСТАЛА 

НАМЕНА  

12,87 89,7 

ЗЕМЉИШТЕ - ЈАВНА НАМЕНА  1,47 10,3 

У К У П Н О  14,34 100 

У планираном проширењу простора за планиране инфраструктурне коридоре и 

одређивању земљишта у јавној намени евидентно је повећање површина за приближно 

1,0ha. Ово повећање  је последица планских поставки у смислу потребе обезбеђења простора за 

изградњу планиране сервисне саобраћајнице. 

Земљиште у јавној намени обезбедиће се препарцелацијом постојећих парцела у осталој 

намени. Линија раздвајања земљишта у јавној намени о д осталог је планирана регулациона 

линија. 

 

 

ПЛАНИРАНА  НАМЕНА ПОВРШИНА ha ПРОЦЕНАТ 

ОБУХВАТА % 

ЗЕМЉИШТЕ - ОСТАЛА 

НАМЕНА  

11,99 84 



ЗЕМЉИШТЕ – ЈАВНА НАМЕНА 2,35 16 

У К У П Н О  14,34 100 

 

 

1.4. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Простор у обухвату плана, највећим делом се користи као пољопривредно земљиште, 

концептуалним решењем овог плана битно се мења. 

Постојеће пољопривредно земљиште мења намену формирањем УЦА. У простору УЦА 

градиће се објекти са основном наменом пословање-радна зона у функцији саобраћаја 

У простору обухвата плана градиће се и објекти за пружање услуга, складиштење 

производа, трговину, шпедицију и слично. Посебан циљ је формирање комплекса и 

изградња објеката логистичког центра. Логистички центри пружају услуге прихвата и 

отпреме робних и транспортних токова, претовар транспортних средстава, 

складиштење и чување робе, формирање товарних јединица, формирање јединица 

отпреме, озрада пратеће документације и низ пратећих услуга за транспортна средства, 

робу и запослене и посетиоце-кориснике центра. 

Радна зона ће бити опремљена неопходном инфраструктуром , првенствено сервисном 

саобраћајницом, а у оквиру регулационог појаса остављена је могућност за трасирање 

остале комуналне инфраструктуре. 

 

2.  БИЛАНС ПОВРШИНА 

У обухвату плана у постојећој намени простора препознате су две основне намене: 

пољопривредно земљиште и земљиште намењено за јавну употребу(државни пут, 

некатегорисани путеви и мелиоративни канали). 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА 

 

ПОВРШИНА ha ПРОЦЕНАТ 

ОБУХВАТА % 

ЗЕМЉИШТЕ - ОСТАЛА 

НАМЕНА  

12,87 89,7 

ЗЕМЉИШТЕ - ЈАВНА НАМЕНА  1,47 10,3 

У К У П Н О  14,34 100 

 

У планираној намени површина одређено је да се од пољопривредног земљишта одваја 

око 1 ha за потребе јавне намене, однсно изградњу сервисне саобраћајнице, што чини око 0,8% 

од укупне површине пољопривредног земљишта. Ово смањење се односи на смањење 

површине свих појединачних парцела у овој УЦ за потребе прибављања земљишта у 

јавну намену за изградњу сервисне саобраћајнице. 

 



Неизграђено земљиште се у укупној површини користи као обрадиво 

земљиште.Постојеће стање се мења, тачније смањује се планирана површина за 1 ha.  

 

ПЛАНИРАНА  НАМЕНА ПОВРШИНА ha ПРОЦЕНАТ 

ОБУХВАТА % 

ЗЕМЉИШТЕ - ОСТАЛА 

НАМЕНА  

11,99 84 

ЗЕМЉИШТЕ – ЈАВНА НАМЕНА 2,35 16 

У К У П Н О  14,34 100 

 

Неизграђено земљиште планира се за пословање и изградњу пословних, и услужних 

објеката. 

У постојећем стању простор који су заузимали инфраструктурни коридори са 

постојећим објектима ( путеви и канали ) у планираној намени површина повећава се за 

1 ha. Простор се повећава за потребе изградње планиране сервисне саобраћајнице са 

које ће се омогућити приступ сваком појединачном комплексу, односно парцели. 

Прикључење са државног пута појединачно за сваки комплекс или парцелу није у 

складу са рангом државног пута, већ је предвиђен један саобраћајни прикључак на 

државни пут и сервисна саобраћајница за све парцеле у обухвату плана. 

Капацитет   

Капацитети планираног простора су довољни за изградњу минимално 8 радних 

комплекса али мгуће је и више мањих услужних или других компатибилних комплекса. 

Капацитети постојеће инфраструктуре су релативно добри, ало се планским поставкама 

планира повећање капацитета мреже и објеката и у квалитативном и у кванитативном 

смислу. 

3.  РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А  - радна зона у функцији саобраћаја 

Регулационе линије су постојеће са северне и источне стране и новопланиране са 

јужне и западне стране. Грађевинска линија је овим планом у односу на регулациону 

линију дефинисана на 10,0м од регулационе линије.  

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б – инфраструктурни коридор 

 

Регулациона линија у овој зони је планирана, односно линија која омеђава планирану 

сервисну саобраћајницу.  

Регоациона линија према постојећем неокатегорисаном путу се помера према северном, 

односно источном делу. 



Грађевинска  линија - предња  утврђена  је  овим  планом  у  односу  на  регулациону  

линију на 10,0м и  представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој 

може да се гради објекат.  

3.1.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на надморској висини 79,40 – 83,00 

mnv. 

Планом нивелације дате су оквирне висине завршног коловозног застора на 

карактеристичним местима планираних саобраћајница.  

При изради пројектне документације за јавне саобраћајне површине, приказане 

апсолутне коте су основ за израду техничке документације, од којих се може одступати, 

уважавајући све стандарде, правила и нормативе за пројектовање путева.     

Простор између саобраћајница и објеката на осталом грађевинском земљишту, уређује 

се по правилу тако да кота заштитног тротоара објекта буде  виша од нивелете 

саобраћајнице за око 20сm, увећана за  попречни нагиб  од 2%. 

 

3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

На осднову утврђеног режима коришћења простора проистеклог из дефинисаних 

паравила уређења простора у границама плана радне зоне, извршена је подела на: 

 Земљиште у јавној намени површине 2,35 ha, и 

 Земљиште у осталој намени површине 11,99 ha. 

Разграничење земљишта у јавној намени од осталог извршено је утврђивањем граница 

тог земљишта, које одређују регулационе линије планиране сервисне саобраћајнице, 

постојећег државног пута, постојећег некатегорисаног пута и постојећег канала. 

Новофопрмирана  парцела сервисне саобраћајнице утврђене су на следећи начин: 

 Парцеле бр. 820, 821/1, 821/2,819/1, 819/2, 822, 823,824, ће се површински 

смањити са јужне стране како би се обезбедио простор за изградњу планиране 

сервисне саобраћајнице која се протеже на правцу исток-запад, 

 Парцела бр. 820 ће се површински смањити са западне стране како би се 

обезбедио простор за изградњу планиране сервисне саобраћајнице која се 

протеже на правцу север-југ. 

Новоформирана парцела ће се формирати спајањем свих делова парцела насталих 

парепарцелацијом у једну парцелу за изградњу сервисне саобраћајнице. 

Аналитичко-геодетским подацима за обележавање регулационих линија, тако да се на 

основу плана радне зоне може спровести парцелација и препарцелација у циљу 

разграничења земљишта у јавној намени од осталог земљишта. 

Списак апсолутних координата тачака регулације приказан је у графичком прилогу број 4-План 

мреже и објеката инфраструктуре и регулационо нивелациони план. 

         



4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

Парцелација и препарцелација простора у обухвату плана у највећој мери ће поштовати 

постојећу организацију простора. Препарцелацијом ће се формирати : 

 Парцеле за формирање појединачних радних комплекса, 

 Парцела за изградњу сервисне саобраћајнице, 

Простор у обухвату плана, у просторном смислу, максимална или минимална 

површина парцеле, макисмални односно минимални фронт парцеле, облик парцеле и 

сл. такође је условљен правилима грађења у складу са посебном наменом простора. 

 

5. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Планирано саобраћајно решење, првенствено подразумева формирање нове сервисне 

саобраћајнице, западно и јужно од планиране радне зоне, односно пројектоване су 

сервисне саобраћајнице и њихово саобраћајно повезивање са постојећим државним 

путем. Оваквим саобраћајним решењем омогућиће се саобраћајни приступ за све 

парцела у обухвату плана.  

Планиране сервисне саобраћајнице паралелне су са државним путем IБ реда ознаке 19 и 

ширине су 6,0 метара.  

У обухвату овог Плана  је и држвни пут IБ реда ознаке 19, а важећом Уредбом о 

категоризацији државних путева путева («Сл. Гласник РС», број 105/2013, од 29. 

новембра 2013. Године, измена 119/2013, измена 93/2015) су измењени правци и ознаке 

појединих путева, али се услови у погледу управљања, заштите, одржавања и изградње 

државних путева нису мењали.  

 

 

Саобраћајне и слободне профиле путева, утврдити сходно одредбама Правилника о 

условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи пута („Сл. Гласник РС ”, бр. 50/2011 од 8.7.2011. године). 

 

Прикључак прилазног пута на државни пут може се градити уз сагласност управљача 

јавног пута. 

 

Паркирање возила није предвиђено у коридорима државног пута. 

 

Одводњавање саобраћајних површина предвиђено је површински, гравитационо до 

отворених путних канала. 

 

Путне парцеле дефинисане су планираним регулационим линијама коју су прецизно 

дефинисане апсолутним координатама на преломним тачкама. 

 

Изградња објеката и постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу јавних 

путева, поред, испод и изнад истих могу се изводити у складу са одредбама Закона ио 

јавним путевима, уз претходно прибављене услове и уз сагласност управљача над 

јавним путем. 



 

Наведена изградња мора се усагласити са одредбама чланова 27.28.29.30.31.32.33.37. 

Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС”, бр.101/2005). 

 

 

Државни пут IБ реда број 19  

 

Попречни профил садржи коловоз са једном саобраћајном траком по смеру кретања, 

остале саобраћајне површине, елементе пута и путне објекте. 

Ширина регулације пута је око 20м. 

 

Ширина заштитног појаса је 20 м. Заштитни појас и појас контролисане градње 

предвиђен је на основу члана 28.29. и 30. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС”, 

бр.101/2005, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).Објекти предвиђени за изградњу не смеју 

бити на удаљености мањој од 20м рачунајући од спољне ивице путног појаса (путне 

парцеле). 

 

Ширине саобраћајне, додатне, ивичне траке и банкине: 

саобраћајна трака .............................  3,55 м 

додатна саобраћајна трака ..............  3,00 м 

банкина ...............................................  1,20 м 

ивична трака ......................................  0,30 м 

 

Реконструкција у коридору ДП, геометрија саобраћајног прикључка, полупречници 

закривљења у складу са меродавним возилом, дужина трака за лево скретање, 

хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, биће прецизно 

дефинисана приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за 

пројектовање у складу са важећом планском регулативом. 

 

Аутобуска стајалишта на предметној деоници државног пута нису планирана. 

 

Планом је предвиђен саобраћајни прикључак на постојећем прикључку 

некатегорисаног пута. На државном путу пројектована је додатна саобраћајна трака за 

лево скретање ширине 3,0м. Остали елементи саобраћајног прикључка испуњавају 

услове за кретање тешког теретног возила.  

 

Прикључак прилазног пута на државни пут може се градити уз сагласност управљача 

јавног пута. 

 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештење или 

оглашавање (у даљем тексту: натписи) могу се постављати поред пута на удаљености 

од 7м мерено са спољне стране од ивице коловоза уз сагласност управљача јавног пута. 

 

 

Сервисна саобраћајница 

 

Саобраћајна матрица употпуњена је новом сервисном саобраћајницом, паралелном са 

државним путем број 19 и новим приступним путем на правцу постојећег земљаног 

пута. Овим путем омогућен је непосредан приступ за све локације у планираној радној 

зони у целом обухвату плана. 



 

Коловоз сервисне саобраћајнице је ширине 6,0 метара, са две саобраћајне траке за 

одвијање двосмерног саобраћаја и елементима који испуњавају услове за кретање 

тешких теретних возила. Удаљеност ове саобраћајнице од ДП је око 25м. 

 

5.2. Водоводопривредна инфраструктура 

5.2.1. Снабдевање водом 

Снабдевање планираних комплекса питком водом обезбедиће се изградњом 

продужетка постојеће водоводне мреже ДН ПЕ 110мм дуж државног пута до објеката 

на државној граници, а која је повезана на водоводну мрежу насељског места Сремска 

Рача.  

На планираним комплексима за функционисање објеката неопходно предвидети 

хидрантску мрежу која ће се прикључити или на водоводну мрежу или из  сопствених 

бунара.  

Технолошке воде за потребе комплекса обезбедити из сопствених бунара. 

Алтернативни начин за евентуално снабдевања водом планираних садржаја у обухвату 

плана могућ је изградњом нових објеката (бунара, каптажа). За изградњу тих објеката 

за снабдевање водом неопходно је прибавити сагласност ЈП Водовод Сремска 

Митровица.  

За изградњу бунара је потребно прибавити посебне водне услове.  

5.2.2.  Одвођење отпадних и атмосферских вода и одлагање отпада 

У обухвату плана није изграђена фекална канализација. 

Интерну канализациону мрежу у комплексу предвидети сепаратног типа посебно за 

условно чисте атмосферске воде, а посебно за санитарно-фекалне отпадне воде. 

Санитарно фекалне отпадне воде, могу се до изградње канализационе мреже  

испуштати у водонепорпусну септичку јаму довољног капацитета коју ће празнити 

надлежно ЈП. 

 

Одвођење површинских вода ( зауљене воде ) се врши планираном атмсоферском 

канализацијом са сепаратором, а затим у реципијент ка постојећем каналу. 

Условно чисте атмосферске воде са појединачних комплекса које одговарају другој 

класи воде могу се, без пречишћавања, испуштају се на околни терен. 

5.2.3. Водопривреда 

У простору обухвата плана налази се мелиорациони канал Течаја III и простире се 

између државног пута и  некатегорисаног пута. Овај канал је реципијент за условно 

чисте атмосферске воде и пречишћене отпадне воде II класе. Отпадне воде се после 

третмана у таложним пољима, после пречишћавања испуштају у канал. 



На местима укрштања са границом обухвата плана са водним објектима подземним 

путем, остварити минималну дубину инсталација од 1,0м испод пројектоване коте дна 

канала уз одговарајућу заштиту планиране инсталације. 

Уколико се планиране инсталације укрштају са каналом, ако је могуће инсталације 

качити на конструкције моста или пропуста тако да не задиру у светли отвор моста или 

пропуста. 

На местима паралелног вођења инсталација за планиране садржаје у обухвату плана са 

мелиорационим каналом оставити растојање од 10,0м између ивица канала и 

планираног комплекса ради обезбеђења инспекционе стазе за рад тешке грађевинске 

механизације која одржава  мрежу и друге водне објекте. Планом је предвиђено да 

сервисна саобраћајница буде истровремено и радноинспекциона стаза за одржавање 

канала.  

Изградња сервисне саобраћајнице је решење за прикључење целе радне зоне на 

државни пут и избегавање појединачних укрштања са постојећим каналом у циљу 

његовог одржавања. Планирани коридор сервисне саобраћајнице је минимално 10,0м. 

Планиране инсталације се постављају између регулационе линије и сервисне 

саобраћајнице тако да су максимално удаљене од ивице канала. 

Подземне планиране инсталације морају бити видно обележене. 

5.3. Електроенергетска мрежа и постројења  

Преко дела предметне парцеле прелази надземни вод 20 (10) кВ, далековод Босут – 

Сремска Рача као и надземни вод 10 кВ – огранак за ТС „Шљункара“. 

 

У складу са чалном 218 став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број 

145/2014) у затитном појасу, испод, изнад и поред електроенергетских објеката, 

супротно Закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти. Заштитни 

појас за надземне електроенергетске водове (далеководе), за напонски ниво 1кВ до 35 

кВ износи 10 метара са обе стране вода од крајњег фазног проводника. 

 

Надземни вод 10кВ – огранак за ТС „Шљункара“ није у власништву Огранка 

Електродистрибуције Сремска Митровица те са њега није могуће евентуално 

прикључење будућих ЕЕО за потребе напајања планираних објеката на парцели . 

Снабдевање будућих корисника електричном енергијом оствариће се са надземног вода 

20 (10) кВ према појединачним захтевима и условима надлежног предузећа. 

Траса планираних електроенергетских може се пројектовати у путном коридору 

планиране сервисне саобраћајница. Планирају се подземни кабловски водови о,4кВ 

према захтевима и потребама планираних комплекса. 

5.4. ТТ мрежа- постојећа  и планирана 

Повезивање планираних комплекса са постојећом ТТ мрежом велике пропусне моћи 

(оптички каблови )решиће се продужењем постојеће мреже и обезбеђењем капацитета у 

складу са потребама планираних комплекса. 



 

За планиране објекте биће обезбеђени прописани коридори за телекомуникациону 

инфраструктуру као и остале инсталације слабе струје. Коридори за 

телекомуникациону инфраструктуру до нових објеката планирани су у коридору 

планиране саобраћајнице. Телекомуникациони каблови се повезују на постојећу ТТ 

оптичку мрежу. Врста мреже зависиће од потреба потенцијалних инвеститора. 

5.5. Зелене површине 

За подизање и очување заштитног зеленила, неопходно је следеће: 

 Заштитно зеленило повезати у целовит систем, уз одговарајућу разноврсност 

врста и физогномију, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 

 У саставу планираног зеленила дати предност аутохтоним вртсама које су 

највише прилагођене педолошким и климатским условима; 

 На границама обухвата плана избегавати врсте дрвећа и жбуња које које 

представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних и 

воћарских култура; 

 Избегавати инвазивне врсте. 

 Минимална површина под уређеним зеленим површинама за комплекс преко 

5,0ха износи 30%, за комплексе од 1,0ха - 5,0ха износи минимално 25%, а за 

комплексе од 0,2ха - 1,0ха  износи 20%. 

 Озелењавање површина унутар поједначних радних комплекса треба да 

фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте као и примерке егзота за које 

је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине.  

 Ободним деловима планираних радних комплекса неопходно је подизање 

заштиних зеленила. 

 За потребе очувања/подизања заштитног зеленила неопходно је планиране 

зелене површине повезати у јединствени систем зеленила са зеленилом у 

окружењу уз обезбеђење разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности 

дрвенасте вегетације. У сасатву планираног зеленила дати предност аутохтоним 

врстама, а избегавати инвазивне врсте. На граници простаора обухвата које се 

наслањају на пољопривредно земљиште – оранице избегавати врсте које  

представљају прелазне домаћине паразита пољопривредних култура или  воћа 

(berberis sp. Cotoneaster sp. Pyrocantha sp. Sorbus sp. Acer negundo i sl.). 

 

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И  

ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

6.1. Заштита непокретних културних добара 

На простору обухвата плана нису констатована археолошка налазишта-локалитети, 

тако да важе опште мере заштите археолошког наслеђа. 



Културно наслеђе представља развојни ресурс који је потребно заштитити, уредити и 

користити на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног 

идентитета, у складу са европским стандардима заштите.  

Уколико у току реализације планских поставки – изградње постројења и фарме  дође до 

откривања археолошких налаза радови се морају прекинути, а налази пријавити 

надлежној установи за заштиту НКД у складу са Законом о културним добрима. 

6.2. 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. 

Слободне зелене површине, ван производног комплекса, између некатегорисаног 

приступног пута и постојећег мелиоративног канала уредити тако дасе очува карактер 

рубног станишта, са групама стабала и спратног растиња. 

 

7.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

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),  

 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.),  

 Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС" бр. 

54/92) и других важећих прописа у овој области. 

 

Ради смањења ефеката емисије загађујућих материја за потребе заштите биодиверзитета 

аграрних површина, неопходно је очување/подизање заштитног зеленила на граничном 



делу планираних радних површина, водног земљишта и околних ораница. 

За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, потребно је следеће: 

 

- минимална ширина вишеспратног зеленог појаса треба да износи 3-5 метара (у 

зависности од расположивог простора); 

 

- у саставу засађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 

прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

 

- на делу простопра у близини станишта / коридора искључити примену инвазивних 

(агресивних алохтоних) врста (наведених у Образложењу), а на осталом делу радне 

зоне избегвати коришћење ових врста; 

-  приликом формирања заштитног зеленила према фреквентној саобраћајници – 

државни пут Иб реда бр.19 (Кузмин 2 – граница СР/БИХ – Сремска Рача) 

избегаватисадњу врста са јестивим плодовима које би привукле животиње и повећале 

њихов морталитет; 

- на Граници предметног простора са околним ораницама пожељно је избегавати врсте 

дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита 

пољопривредних култура или воћака. То су врсте  

  

 У складу са Просторним планом Сремка Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, бр. 8/2015), минимална површина под уређеним зеленим 

површинама за комплексе преко 5ха износи 30%, за комплексе 1-5ха износи 25%, 

а за комплексе 0,2 – 1ха износи 20%. Озелењавање површина унутар 

појединачних радних површина тгреба да фаворизује аутохтоне дрвенасте и 

жбунасте врсте као и примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају 

датим условима средине а, по могућности, не спадају у категорији инвазивних. 

Паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима. 

 

  У појасу од 500 м од станишта/еколошког коридора:  

- забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког 

режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних 

типова. 

 

 У појасу од 200 м од станишта/еколошког коридора: 

- услов за изградњу укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте 

максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско – техничких решења којим 

се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор. 

- услов за изградњу објеката је да њихове граничне вредности индикатора буке на 

граници идентификованих (означених) природних станишта заштићених врста са 

другим наменама простора не прелази 50 дб(А) за дан и вече, односно 40дБ(А) за ноћ,а 

њихово осветљавање не делује на станиште и коридор. 

 

 Приликом изградње предметних садржаја формирати/очувати приобални појас 

трајне вегетације канала Течаја ИИ. Водно земљиште користи се на начин којим 

се не утиче штетно на воде и приобалне екосистеме, а у складу са чланом 10. 

Закона о водама простора, забрањује се одлагање ископаног земљаног 

материјала, отпада и свих врста опасних материја на подручју коридора. На овом 

простору такође не планирати кретање, паркирање и ремонт грађевинских 

машина, претакање горива и слично, а у складу са чланом 97. Закона о водама. 



 

 Након прикупљања зауљених отпадних атмосферских вода системом 

непропусних дренажних цеви и пречишћавања на сепаратору уља и масти, 

квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за 

упуштање у канализацију насеља, односно крајњи реципијент. Отпадне воде 

морају бити третиране у складу са правилима одвођења и пречишћавања 

отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени 

гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16). 

  

 Услов за изградњу укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте 

максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења 

којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор. 

Правна лица и предузетници који се баве складиштењем нафте и нафтних 

деривата дужни су да примењују техничке мере у циљу смањења емисије 

испарљивих органских једињења у складу са чланом 44. Закона о заштити 

ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13). Контролу емисије 

испарљивих органских једињења из инсталација за складиштење и дистрибуцију 

нафтних деривата вршити у складу са чланом 43. Закона о заштити ваздуха. 

 

 Обезбедити пречишћавање продуката емисије на местима потенцијалног ризика 

од емисије загађујућих материја (нпр. из складишних објеката) у спољашњу 

средину, сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздух („Службени гласник РС“ број 71/10 и 6/11). 

 

 Управљање опасним материјама вршити сагласно одредбама Правилника о 

садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде 

Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“ број 

41/10). Привремено складиштење евентуално присутног опасног отпада вршити 

у складу са члановима 36. и 44. Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“ број 36/09,88/10 и 14/16).  

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: 

Обезбедити капацитет водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде за 

гашење пожара у складу са важећим прописима (Правилник о техничким нормативима 

за хидрантскумрежу 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 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 требе 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 манервисање 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 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.   

Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 7
0
МЦС. 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 7
0
МЦС.  

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).  



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.   

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 Сремска Митровица 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).  

 

 

 

 

 

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Мере енергетске ефикасности које с примењују приликом изградње појединачних 

објеката у обухвату плана су  смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије 

и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова 

пројектовања, планирања и изградње објекта и   приказ, односно процена стварно 

потрошене или оцењене количине енергије која задовољава различите потребе које су у 

вези са стандардизованим коришћњем објекта (то укључује грејање, припрему топле 

воде, хлађење, вентилацију и осветљење). 

 

Планирани објекти, сагласно националној стратегији, морају рационално 

употребљавати квалитетне енергенате и тиме повећати енергетску ефикасност у 

производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије. 

 

Енергија потребна за грејање, припрему топле воде, вентилацију и климатизацију 

планираних објекта као и унутрашњуа расвета планира се у дозвољеним границама 

објекат  како би објекти били енергетски ефикасни. 

 

Енергетска ефикасност објекта постаје његова битна предност на тржишту некретнина. 



Мера постигнуте ефикасности сертификује се атестом на основу прописаних и 

остварених вредности термичке заштите објекта и утрошене енергије за грејање и 

остале потребе зависно од намене. Кључни показатељ је годишња потрошња енергије 

сведена на површину стамбеног објекта.  

Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову меру 

изложености спољашњим климатским утицајима (температура, 

ветар,влага,сунчевозрачење). 

Избором правоугаоног облика објеката, оријентације север-југ и положаја објекта као и 

одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, постаћи ће се 

енергетска повољност објкета. 

 

Енергетска ефикасност се постиже и коришћењем ефикасних система грејања, 

вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење 

отпадне топлоте и обновљених извора енергије колико је то могуће. 

 

10.  УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

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

Пешачке површине, укључујући и пешачке прелазе, места за паркирање возила и 

остале површине по којима се крећу особе са инвалидитетом међусобно су повезани у 

простору и прилагођени за оријентацију, са максималним нагибима рампи од 5%, а 

изузетно 8,3%, за кратка растојања до 6м. 

Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске 

објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту 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.     

При пројектовању паркиралишта предвидети паркинг места за управно паркирање 

возила инвалида у складу са важећим стандардима и правилима. 

 

 

 

 



I I  ПЛАНСКИ ДЕО   

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У 

ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ 

ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА  

 

У обухвату плана дозвољена је изградња објеката чија је претежна намена пословање и 

услуге, пре свега у функцији путне привреде.  

Најчешће се ради о логистичким (дистрибутивним) центрима са делатностима које се 

баве координацијом свих кретања материјала, производа и робе у физичком, 

информацијском и организацијском погледу. Кружни процес од набаве преко 

производње и продаје до потрошача. 

Поред ових објеката предвиђена је изградња потребне инфраструктурне мреже и 

објеката који су неопходни за функционисање планираних пословних садржаја. 

У обухвату плана није дозвољена изградња чисто стамбених објеката.Становање у 

планираним комплексима је могуће само као пратећа намена-наменско становање, стан 

за чувара.  

Није дозвољена и изградња производних објеката који својим садржајима ремете 

услове који су прописани у зони заштите установљене у обухвату плана. Није 

дозвољена изградња објеката који производе било какав штетан утицај, пре свега на 

саму локацију али и на непосредно окружење, као и објеката који имају штетан утицај 

на животну средину. 

 

2.1.2. 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. 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А -РАДНА ЗОНА У ФУНКЦИЈИ САОБРАЋАЈА

  

Основна планирана намена простора је пословање у функцији саобраћаја, призводња и 

услуге и друге делатности компатибилне основној намени. Унутар комплекса уз 

основну намену могуће су и пратеће намене које су директно повезане са основном 

наменом ( трговина, угоститељство и сл.). 

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). 

Планирана се да простор радне зоне буде чисто пословне намене (нема чистог 

становања). Становање се може планирати само као наменско становање - простор уз 

радни комплекс (чувар, смештајни капацитети уз рад и слични специјални видови 

сатновања). 

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, услуге и слично. 

Комплекс се организује на сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз, паркирање, 

манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји 

за пречишћавање и сл.) 

Градња објеката високоградње на простору радне зоне ограничена је степеном 

заузетости од 70% и индексом изграђености 2,20. Највеће дозвољене вредности индекса 

изграђености и степена заузетости се не могу прекорачити, а могу се реализовати мање 

вредности. 

 

Правила парцелације за грађевинске парцеле радних и комерцијалних делатности се 

утврђују обавезном површином комплекса не мањом од 0.2ha и ширином уличног 

фронта парцеле не мањом од 30m, изузев постојећих комплекса. 

 

Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини 

комплекса: минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5ha - 

30%, за комплексе 1-5ha - 25%, за комплексе 0.2-1ha - 20%, од чега компактна 

пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила. 

 

Уз саобраћајнице планиране у радно комерцијалној зони важи обавезна грађевинска 

линија на 10m од регулације саобраћајнице. 

 

Уколико парцела има приступ на две или више основних саобраћајница обавезна је 

грађевинска линија према саобраћајници вишег ранга, ако је парцела на углу, обе 

грађевинске линије су обавезне. 

 

Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине. 

 

Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у 

простору који није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је 

изградња више објеката на парцели. 

 

Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не 

мање од 5m, 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 4m. 

 



За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18m, 

односно 24m за поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 

од укупне дозвољене БРГП под објектом. 

 

Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као 

што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или 

рекламни стубови. 

 

Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина за 

рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа 

висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је 

прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног 

саобраћаја. 

 

Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 

и, да не ометају значајно сагледивост објеката.  

Архитектонско-естетско решење објеката у радној зони 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. 

 

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. 

 

Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније. 

 

За сваки новопланирани објект у даљој фази пројектовања неопходно је урадити 

детаљна геолошка истраживања. Код свих планираних намена морају се примењивати 

све посебне и законом прописане мере заштите животне средине. 

 

Сви објекти треба да се граде са сеизмичком заштитом за 7
0
 МЦС скале. Објекти морају 

бити обезбеђени техничким мерама  за негативне утицаје доминантних ветрова, 

електропражњења, пожарног дејства. 

Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и функционисање 

свих делова комплекса. 

 

Паркирање се планира на парцели. 

 

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 технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати 

претоварно - манипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила. 

 

НАМЕНА ПМ/м
2
БРГП 

Складишни објекти 100 

Производња 100 

Комерцијалне делатности 80 

Трговина на мало 66 

Трговина на велико 10 

Табела . : Нормативи за порорачун потребног броја паркинг места 

 

Тачан број паркинг места одредити кроз израду пројектне документације, на основу 

датих норматива, према планираној делатности, односно технолошким потребама, 

очекиваном броју посетилаца и потребном броју запослених. 

 

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б -ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР 

У УЦБ предвиђена је изградња сервисне саобраћајнице, саобраћајног прикључка на 

државни пут и јавне комуналне инфраструктуре. Коридор сервисне саобраћајнице 

довољан је за трасирање комплетне инфраструктурне мреже неопходне за 

функционисање будућих корисника. 

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ЈАВНОЈ НАМЕНИ 

2.2.1. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктутре 

Основ за изградњу јавне саобраћајне инфраструктуре дефинисан је ситуационо-

нивелационим решењем и карактеристичним попречним профилима.  

Планирaним решењем,  предвиђена је изградња сервисне саобраћајнице ширине 

коловоза 6,0m. 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. 

При изради пројектне документације на саобраћајном прикључку предвидети бочно 

разделно острво. 

Саобраћајни прикључак предвидети у складу са чланом 37. Закона о јавним путевима. 

Предметнис саобраћајни прикључак представља стечену обавезу прилкиком 

дефинисања саобраћајног прикључења потенцијалне сервисне саобраћајнице за остале 



кориснике катастарких парцела, обострано на предметној деоници државног пута, 

приликом израде планске документације на предметном подручју, уз претходно 

прибављене услове и сагласност управљача државног пута. 

Саобраћајно решење, контролу приступа, проблематику постојећег и перспективног  

пешачког, бициклистичког, јавног аутобуског саобраћаја и стационарног саобраћаја, 

предвидети у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 

(„Сл.гласник РС“, бр.50/2011) и осталим важећим стандардима и прописима. 

Обезбедити максималну елеиминацију конфликта са државним путем и безбедност 

саобраћаја у предметној зони. 

Саобраћајни и слободни профил пешачких и бициклистичких стаза предвидети 

саодвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз предметног државног 

пута-Услови ПС.  Ширина пешачких стаза је 1,5m. 

Инвеститор је у обавези да се у свему прилагођава захтевима ЈП „Путеви Србије“ који 

се односе на одржавање, реконструкцију и изградњу државних путева, без права 

накнаде трошкова прилагођавања.  

Сачувати коридор за реконструкцију, односно двострано проширење кловоза државног 

пута на пројектовану ширину минимум7,7м(без издигнутих ивичњака), односно 7,00(са 

издигнутим ивичњацима), односно у складу са важећом законско и подзаконском 

регулативом. 

Предвидети и обезбедити заштитни појас контролисане градње, на основу члана 28.29. 

и 30. Закона о јавним путевима. Планирани објекти предвиђени за 

изградњу(грађевинска линија) не смеју бити на удаљености мањој од 20,00 

метарарачунајући од спољне ивице земљишног појаса(путне парцеле) државног пута. 

Приликом планирања нових објеката и инсталација у оквиру комплекса (пословни и 

помоћни објекти, бунари, резервоари, септичке јаме и сл.) применити ширине 

заштитног појаса у складу са чланом 28. И 29. Закона о јавним путевима. 

Услови за паралелно вођење инсталација у односу на државне путеве:Предметне 

инсталације планирати на удаљености минимално 3m од крајње тачке попречног 

профила-ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за одводњавање. 

На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора бити 

пројектована и изведена адекватна заштита трупа пута. Не дозвољава се вођење 

предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз 

локације које могу иницирати отварање клизишта. Обавезно резервисати земљиште за 

проширење државног пута у складу са важећом законском и подзаконском 

регулативом. Усвојити постојеће ширине, подужне и попречне падове коловоза 

предметног пута у зони постављања предметних инсталација.  

Услови за уктрштање инсталација са државним путем: Укрштање инсталација и пута 

вршити искључиво 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 предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m ( и више у зависности од 

конфигурације терена и зоне високих насипа). 

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 1,20-1,35м. 

Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 

10,00m. 

Ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута подижу се тако да не ометају прегледност 

јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни 

појас(парцелу пута) предметног пута потребно је да се обрати управљачу државног 

пута, у складу са важећом законском регулативом, у циљу прибављања пројектних 

услова (сагласности) за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих. 

 

2.2.2. Правила грађења мреже и објеката комуналне инфраструктуре 

Водовод  

  

На планираним комплексима за функционисање одређених објеката неопходно је 

предвидети хидрантску мрежу која ће се прикључити или на водоводну мрежу или из  

сопствених бунара.  

Технолошке воде за потребе комплекса обезбедити из сопствених бунара. 

Алтернативни начин за евентуално снабдевања водом планираних садржаја у обухвату 

плана могућ је изградњом нових објеката (бунара, каптажа). За изградњу тих објеката 

за снабдевање водом неопходно је прибавити сагласност ЈП Водовод Сремска 

Митровица.  

За изградњу бунара је потребно прибавити посебне водне услове.  

 

Канализација 

Производна предузећа ће реализовати своја комплетна УПОВ, или предтретмане. 

Предтретманом се отпадне воде из технолошких процеса пречишћавају до стања да 

смеју да буду упуштене у постојеће мелиоративне канале. 

испуштати у водонепорпусну септичку јаму довољног капацитета коју ће празнити 

надлежно ЈП. 



Одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода 

 Планирати изградњу канализационе мреже искључиво по сепаратном типу, 

посебно за сакупљања условно чистих атмосферских вода и посебно за 

санитарно-фекалне и технолошке отпадне воде.  

 Атмосферске и условно чисте технолошке воде, (расхладне и сл.), чији квалитет 

одговара II класи воде могу се, без пречишћавања, одвести у водотоке и 

отворене канале путем уређених испуста који су осигурани од ерозије. 

 За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина пре улива у 

атмосферску канализацију или отворене канале и водотоке предвидети 

одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Садржај уља у третираној 

води не сме бити већи од 0.1mg/l, а суспендованих материја од 35 mg/l. 

 У отворене канале и водотоке забрањено је испуштати непречишћене отпадне 

воде осим условно чистих атмосферских вода које припадају II класи вода. 

Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода, оне се морају потпуно 

пречистити тако да на низводним деоницама водотока не наруше захтевану II 

класу воде. 

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.), 

2.2.3. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске  инфраструктуре 

Електроенергетске  каблове полагати у зеленим површинама поред сервисне 

саобраћајнице. 

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 кV и 10 кV 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 се могу 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 90
0
, 

 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 90
0
; 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 кV и 10 кV, коридор износи 20 

m. 

У овом коридору није дозвољена градња објеката високоградње, нити садња високог 

растиња (рачунато од осе далековода 10м 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. 

        

2.2.4. 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 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 90
0
; 

 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 путева I и II реда и општинских путева. Из тог разлога се обезбеђује 

коридор ширине 1-2m поред сваке саобраћајнице за телекомуникационе мреже, као и за 

системе за регулисање, праћење и управљање саобраћајем. 

2.2.5. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре 

У обухвату плана, а и у ширем окружењу, не постоји изграђена гасоводна 

инфраструктура, тако да нема ни посебних услова за овај инфраструктурни систем. 

2.2.6. Правила за озелењавање јавних површина 

Планирано јавно зеленило формираће се у планираном коридору сервисне 

соабраћајнице. Просторне могућности, планиране трасе инфраструктурне мрежа и 

објеката и постојећи мелиоративни канал опредељују правила озелењавања. 

Озелењавање слободних незастртих површина вршиће се  само затрављивање и садњом 

ниског растиња  које одржава стабилност косина канала. 

Испрекидана места у зони заштитног зеленила око мелирационих канала у обухвату 

плана треба попунити адекватним аутохтоним врстама биљне вегетације.  

Овај тип вегетације чине разне врсте шибља prunus sp., salix sp., rose sp., као и разне 

врсте високих барских трава пампас, шаш итд. Све те биљке су хидрофилног карактера, 

што значи да воле велике количине воде у супстрату и успешно се развијају и расту 

баш у тако специфичним условима средине. 

Правилно постављени слојеви овог типа зеленила успоравају процес замуљивања и 

засипања канала. Делови овог појаса представљају станиште бројним угроженим 

врстама.   

Смањење штетних ефеката по животну средину може се постићи спровођењем 

планског озелењавања на простору предвиђеном за зеленило у јавној намени. 



Зеленило на осталим површинама формираће се испред пословних објеката као групе 

зеленила са вишеспратним формацијама тако да нагласе естетско-визуелни утисак 

сваког комплекса појединачно и целе радне зоне. 

У зачељу комплекса према пољопривредним површинама формирати групе зеленила 

које се уклапају у карактеристичну зелену мрежу околног пејсажа. 

Зеленило унутар комплекса ускладиће се са посебном наменом и формирати тако да 

омогући засену у летњем периоду и побољша услове микроклимата простора радне 

зоне. 

2.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Овај  План  детаљне  регулације  представља  правни  и  урбанистички  основ  за 

формирање нове јавне површине, за израду геодетског елабората исправке границе 

суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника и издавање информација 

локацијских услова, у складу са важећим Законом  о  планирању  и  изградњи  и  

Правилником о садржини , начину и поступку израде планских докумената  и 

Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу. 

У обухвату плана радни комплекс се формира на парцелама истог власника за који се 

пре издавања локацијских услова мора израдити геодетски елаборат исправке границе 

суседних парцела и формирати једна парцела за изградњу планираних садржаја. 

У простору обухвата плана формираће се низ нових парцела. Основна потреба за 

препарцелацијом је формирање парцеле  за потребе прибављања земљшита у јавној 

намени. Парцела ће се формирати тако штоће се препарцелацијом парцела бр. 820, 

821/1, 821/2,819/1, 819/2, 822, 823,824, одвајањем површина са јужне стране како би се 

обезбедио простор за изградњу планиране сервисне саобраћајнице која се протеже на 

правцу исток-запад и одвајањем дела парцеле број 820 са западне стране како би се 

обезбедио простор за изградњу планиране сервисне саобраћајнице која се протеже на 

правцу север-југа све у складу са планом одређеном регулационом линијом и 

апсолутним координатама.   

Препарцелацију парцела за потребе прибављања земљишта у јавној намени могуће је 

вршти фазно, али тако да се превасходно обезбеди контакт те нове парцела са парцелом 

коју у нарави чини сервисна саобраћајница. 

Се остале новонастале парцеле могуће је у складу са потребама власника 

препарцелисати тако да се формира више маљих парцела или спајањем више мањих 

парцела формира већа парцела. 

 

 

 

 



2.4. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И  

У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Грађевинске линије унутар појединачних  комплекса су скуп линија на које се лоцирају 

архитектонски објекти у односу на регулационе линије и границе парцела бочних 

суседа, као и међусобна растојања објеката у комплексу. 

Простор између успостављених грађевинских линија је простор за изградњу у складу са 

просторним параметрима. 

Лоцирање објеката у појединачним радним комплексима ће зависити од намене, а биће 

регулисано кроз спровођење (идејног решења и организације простора).  

Условима  регулације  дефинишу  се  регулационе  линије  и  грађевинске  линије,  

одваја  се земљиште за јавне намене од осталог.  

Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине у 

оквиру јавног грађевинског  земљишта  и  површине  у  оквиру  осталог  грађевинског  

земљишта.  

Јавни  или  урбани  простор  дефинисан  је:  регулационим  линијама  блокова  које  га  

окружују  и  елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор 

(објектима на парцелама уз регулациону линију).  

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде несметано функционисање 

саобраћаја, и да  у  простору  ''улице''  укључе  поред  саобраћајница,  , јавно зеленило, 

јавну расвету, осталу инфраструктуру  и  канале  за  пријем  атмосферских  вода  и  

мелиорацију терена.  

Грађевинска  линија - предња  утврђена  је  овим  планом  у  односу  на  регулациону  

линију на 10,0м и  представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој 

може да се гради објекат.  

Планом  је  дефинисана  нивелација  јавних  површина  из  које  произилази нивелација  

простора  за  изградњу  објеката. 

Висинске коте на раскрсницама су базни елементи за дефинисање нивелације осталих 

тачака. Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити  кроз  

спровођење овог Плана и израду техничке документације.   

Висинска регулација је дефинисана  означеном  спратношћу, односно  висином  

објеката  по целинама и то као максимална вредност, где се један ниво рачуна са 

просечном спратношћу од 3,5м – 4,0м.   

Услови за изградњу нових производних комплекса издаваће се на основу овог Плана и 

услова за заштиту животне средине. Накнада за промену намене земљишта ће се 

плаћати у складу са Законом о пољопривредном земљишту.  

 



2.5. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

Градња објеката  у радном комплексу ограничена је степеном заузетости од 70% и 

индексом изграђености 2,10.  Највеће дозвољене вредности индекса изграђености и 

степена заузетости се не могу прекорачити, а могу се реализовати мање вредности. У 

степен заузетости парцеле урачунавају се простори нискоградње у функцији 

технолошког процеса комплекса. 

2.6. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА  

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност: 

 Објекти радно-производни П+0  

 Пословни објекти ( услужни, управне зграде ) П+1, 

 Складишни простори П+1, 

 Помоћни објекти П+0.  

Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа дозвољена 

висина објеката. 

За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18m, 

односно 24m за поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 

од укупне дозвољене БРГП под објектом. 

Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као 

што су инфраструктурни – антенски стубови или рекламни стубови. 

Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина за 

рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа 

висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је 

прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног 

саобраћаја. 

Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 

и, да не ометају значајно сагледивост објеката.  

 

2.7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  

НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

Складишни и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није 

непосредно окренут потенцијалним корисницима.  

Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на 

којој је саграђен главни пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке 

јаме, бунари, цистерне за воду и сл.) организују се у простору који није непосредно 

окренут потенцијалним корисницима. 



Планирани објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу. 

Изградња радних објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за ширину 

дилатационе разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес производње 

захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 

објекта, с тим да не може бити мањи од 5.0 м. 

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 4.0m. 

Није дозвољено упуштање делова објеката преко земљишта у јавној намени (јавних 

површина). 

Ограђивање грађевинске парцеле 

Висина ограде не може бити виша од 2.2 м. Ограда на регулационој линији мора бити 

транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне.  

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0.3 м, а код 

комбинације пуне и транспарентне пуни део не може бити виши од 1.0 м. На огради 

оставити простор за пролаз мањих животиња до величине степског ракуна. 

Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је обезбеђена 

проточност саобраћаја. 

Заштита суседних објеката: 

Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру 

парцеле. 

Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта: 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

Планирани објекти морају бити усклађени са захтевима конкретне намене објеката и у 

складу са трационалном градњом у сремским насељима. 

 

2.8. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И  

ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

За све појединачне комплексе мора се обезбедити приступни део на земљишту у јавној 

намени. 



У појединачним комплексима обезбеђују се интерном мрежом саобраћајница и 

манипулативних површина услови за кретање радних возила и машина као и возила 

посетилаца комплекса.  

Планским решењем предвиђена је саобраћајна матрица којом се испуњавају услови за 

директан приступ на јавну саобраћајну инфраструктуру за сваку појединачну парцелу. 

 

Приликом израде урбанистичко-техничких докумената, неопходно је прибавити услове 

за саобраћајни прикључак од управљача пута на који се предвиђа саобраћајно 

повезивање за појединачну локацију. 

Изградњу објеката треба да прати и изградња неопходних саобраћајних површина, у 

првом реду, потребно је обезбедити одређен број паркинг места у оквиру парцеле на 

којој се гради или према датим нормативима. Неопходан паркинг и приступне 

саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

Критеријуми за одређивање потребног броја паркинг места је, да се мора обезбедити 

минимум једно паркинг на сваких 100м2 збира нето површине радно-пословног 

простора. 

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

 

3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ  

 

 

За УЦА потребна је израда урбанистичког пројекта архитектонске разраде с обзиром на 

специфичност основне намене и да конкретна детаљна намена највећег броја могућих 

планираних комплекса није позната, као и да нису дефинисани услови прикључења са 

одговарајућим капацитетима на мрежу јавне инфраструктуре. 

 

За УЦБ  није потребна израда урбанистичког пројекта и у овој зони. План се директно 

спроводи јер се у овој целини реализује изградња инфраструктурних објеката и система 

директно спровођењем плана. 

 
 

 

 

4. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

Реализација планских поставки је могућа фазно, тако да је у складу са опредељењем 

инвеститора могуће градити делове комплекса посебне намене у складу са претежном 

наменом и компатибилним садржајима.  
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81. 

На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка, 

64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 

50/2013-УС 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 

24.04.2017 године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ  

БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА И ФАРМЕ 

СВИЊА  У К.О.  ДИВОШ  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације комплекса за изградњу  

биогасног постројења  и фарме свиња у к.о. 

Дивош, 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 

грађевинскомподручју насеља Дивош, на 

крајњем североистоку насеља. 

Простор обухвата плана окружује 

пољопривредно земиште – атар са источне 

стране и постојеће становање и слободне 

површине унутар грађевинског подручја са 

западне стране . 

Граница обухвата Плана (прелиминарна) 

заузима простор око  7,12ha. У обухвату 

плана је већина парцела у власништву града 

Сремска Митровица (4,54ha) а преостали 

простор у приватном власништву. Део 

простора чине и делови постојећих улица и 

делови постојећих некатегорисаних путева. У 

нарави простор је земљиште које се користи 

као део пољопривредног земшишта у 

окружењу, један део (парцела бр. 6291) као 

фудбалско игралиште и део као грађевинске 

парцеле са постојећим породичним објектима 

руралног типа. Простор обухвата ће се овим 

планом уредити као мултифункционални са 

претежном наменом – пословање у функцији 

производње електричне енергије из 

обновљивих извора и компатибилне намне: 

узгој стоке (сточарство) и формирати посеба 

комплекс спортскорекретаивних садржаја са 

заштитиним зеленилом. 

Приступ парцелама је са постојећих улица 

и некатегорисаних путева. 

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.  

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. 

Простор обухвата плана се налази у 

грађевинском подручју насеља Дивош, и 

правилима за изградњу на грађевинском 

земишту у границама грађевинског подручја 

планирано је да се могу градити и  

Остали објекти нестамбене намене по 

зонама и то за пословне, комерцијалне, 

услужне, занатске, производне, комуналне 

објекте, као и друге објекте или делове 

објеката по врсти и намени, а који нису у 

супротности са карактером претежне намене 

и чијом изградњом се не нарушавају услови 

становања, животна средина, као ни 



Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 24.04.2017. 

 

53 
 

оријентациони параметри конкретног типа 

изграђености. 

Утврђују се и правила за објекте спорта, 

рекреације и угоститељства на појединачним 

грађевинским парцелама у зонама зеленила и 

паркова. 

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).  

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. 

Просторни план територије Града Сремска 

Митровица ће се спроводити директно у 

складу са планом дефинисаним правилима 

уређења и грађења и разрадом планских 

решења урбанистичким плановима. 

Урбанистички планови са детаљном 

разрадом ће се радити између осталог и за : 

комплекса за коришћење обновљивих извора 

енергије. 

Како се простор обухвата Плана налази у 

рубној зони насеља и користи као 

пољопривредна површина користиће се 

правила за формирање радних зона и 

правилима изградње за такве објекте. 

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 земљишта за изградњу објеката 

за производњу електричне и топлотне 

енергије из обновљивих извора ( биомасе), а 

све у циљу континуираног планирања и 

усклађивања потреба простора блиског 

пољопривредном газдинству – комплексу. 

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 на 

биомасу, фарме свиња и спортских садржја, 

одноно у претежној намени 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 

1mW електричне енергије. Комплекс 

електране - биогасног  постројења за свој 

технолошки поступак има потребу за 

анималним фекалним отпадом, који би се 

преузимао са планиране фарме свиња.   
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Поред објеката у комплексу електране и 

комплексу фарме свиња би се свакако 

изградила и неопходна инфраструктура у 

његовој функцији.  

Преостали простор обухвата плана 

дефинисао би се за формирање посебне зоне 

са спортскорекреативним садржајима и 

заштитним зеленилом који би чинио тупфер 

зону према стамбеним зонама насеља. 

Урбанистичкие зоне би се ускладила са 

постојећим садржајима у окружењу. 

Подела простора у обухвату плана 

определила би урбанистичке зоне 

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 и спортских 

садржаја као унапређења живота на селу.  

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. 

Негативан ефекат реализације планских 

поставки ПДР је утицај планиране намене на 

измену дела насеља и пејсажа рубног дела 

насеља, као и синергијски утицај у утицајном 

подручју плана (у непосредном окружењу се 

налази породично становање руралног типа). 

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 "Feeg-

in" 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. 

Реално је могућа организована 

производња биогаса  али само  на већим 

сточним фармама. 
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Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребана за израду 

плана су око 1.500.000,00 динара. 

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  

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   биогасног постројења и фарме 

свиња у к.о. Дивош, 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: 350-93/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица   
                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

              Томислав Јанковић,  

маст.инж.менаџмента, с.р.
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82. 

На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка, 

64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 

50/2013-УС 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 

24.04.2017 године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОВРШИНСКОГ КОПА „МУТАЉ“  К.О.  

БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР  И  

К.О.  ШУЉАМ ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Члан 1.  

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације површинског копа 

„Мутаљ“ к.о. Бешеновачки Прњавор и к.о. 

Шуљам , 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 к.о. Бешеновачки 

Прњавор и к.о. Шуљам, на крајњем 

североистоку територије Града Сремска 

Митровица. 

Простор обухвата плана окружује 

пољопривредно земиште – атар насеља 

Бешеновачки Прњавор и насеља Шуљам. 

Граница обухвата Плана (прелиминарна) 

заузима простор око 200 ha. У обухвату плана 

је већина парцела у власништву Беочинске 

фабрике цемента из беочина (120ha) 

постојећи површински коп лапорца и 

постојеће одлагалиште, а преостали простор у 

приватном власништву пољопривредно 

земљиште – оранице и воћњаци. Део 

простора чине и делови постојећих 

некатегорисаних путева и потока. Простор 

обухвата ће се овим планом уредити као 

мултифункционални са претежном наменом – 

пословање у функцији експлоатације 

минералних сировина  и компатибилне 

намне. 

Простор обухвата се налази у заштитној 

зони Националног парка ''Фрушка гора''. 

Приступ парцелама је са постојећих 

некатегорисаних путева. 

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.  

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. 

Просторни план територије Града Сремска 

Митровица ће се спроводити директно у 

складу са планом дефинисаним правилима 

уређења и грађења и разрадом планских 

решења урбанистичким плановима. 

Урбанистички планови са детаљном 

разрадом ће се радити између осталог и за : 

комплекса за експлоатацију минералних 

сировина. 

План детаљне регулације  израђује се на 

овереном катстарско-топографском плану, а 

прибавља се и одговарајућа копија плана и 

извод из листа непокретности. 
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Члан 4.  

Принципи  планирања: Уређење простора 

у обухвату плана заснива се на начелима 

одрживог развоја и рационалним 

коришћењем земљишта за експлоатацију 

минералних сировина - лапорца, а све у циљу 

континуираног планирања и усклађивања 

потреба простора блиског Националном 

парку. 

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  формирање комплекса 

површинског копа са одлагалиштем јаловине. 

Доношењем урбанистичког плана за 

формирање комплекса површинског копа 

створили би се услови за претварање 

пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште на ком би се вршило (наставило) 

искппавање минералних сировина.  

Поред компшлекса површинског копа 

формирао би се простор за одлагање јаловине 

и изградила  неопходна инфраструктура у 

његовој функцији.  

Преостали простор обухвата плана 

дефинисао би се за формирање посебне зоне 

заштитног зеленила који би чинио тупфер 

зону према непосредном окружењу 

(пољопривредном земљишту и НП).  

Подела простора у обухвату плана 

определила би урбанистичке зоне према 

посебним намена. 

Позитиван ефекат реализације планских 

поставки је обезбеђење функционисања 

посојећег површинског копа и рада фабрике 

цемента.  

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. 

Негативан ефекат реализације планских 

поставки Плана је утицај планиране намене 

на измену пољорпивредног у рударско 

земљиште, измену предела и пејсажа у 

заштитиној зони НП, као и синергијски 

утицај у утицајном подручју. 

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 са циљем рационалног 

коришћења минералних сировина и развој 

привреде у региону. 

Урбанистички планови са детаљном 

разрадом ће се радити, поред осталог и за  

комплексе за коришћење-експлоатацију 

минералних сировина. 

Минерално-сировинске базе кречњака са 

лапорцима које чине саставни део сировина 

које се користе у производњи цемента су на 

ПК''МУТАЉ'' к.о. Шуљам и к.о. Бешеново 

прњавор. Генетски тип лежишта је 

седиментни са великом перспективом, како 

због саме величине лежишта, тако избог 

добрих хемијских и технолошких 

карактеристика кречњака, као и лаке 

површинске експлоатације.Резерве лежишта 

су 49 706 000 т што уз планирану годишњу 

производњу обезбеђују експлоатацију у 

нарадених 40 година. Сировина се до 

фабрике у Беочину превози постојећим 

асфалтним путем преко НП ''Фрушка гора''. 

Површински коп није предвиђен за 

проширење. 

За просторе на којима се врши или 

планира експлоатација минералних сировина 

морају бити у складу са решењима надлежног 

министарства (Покрајински секретаријат за 

енергетику и монералне сировине) и 

општине, а уколико се простор налази на 

пољопривредном земљишту мора се 

прибавити одобрење од Министарства за 

пољопривреду. 

Експлоатација минералних сировина може 

се започети само на основу одобрења 

надлежног Министарства у скалду са 
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Законом о рударству („Сл.гл.РС„, бр.45/95). 

На експлоатационом пољу неопходно је 

применити мере заштите прописане Законом. 

На просторима где је завршена експлоатација  

минералних сировина  мора се извршити 

рекултивација и ревитализација простора. 

Просторним планом НП ''Фрушка гора'' није 

дозвољена експлоатација нових минералних 

сировина. Експлоатација је дозвољена у 

заштитној зони НП. 

 Одобрење за експлоатацију 

минералних сировина (глине, шљунка, 

песка, тресета, камена и др.) и одлагање 

јаловине, пепела, шљаке и других опасних и 

штетних материја на пољопривредном 

земљишту, као и изградња рибњака на 

обрадивом пољопривредном земљишту може 

да се изда ако је претходно прибављена 

сагласност Министарства. 

Пољопривредно земљиште које је 

коришћено за експлоатацију минералних 

сировина или за друге намене које немају 

трајни карактер приводи се одговарајућој 

намени, односно оспособљава за 

пољопривредну производњу по пројекту о 

рекултивацији пољопривредног земљишта 

који је корисник дужан да приложи уз захтев 

за издавање одобрења за експлоатацију 

минералних сировина. 

Пројекат рекултивације садржи нарочито 

поступак скидања и чувања хумусног слоја, 

поступак биолошке рекултивације 

пољопривредног земљишта, рокове извођења 

појединих фаза биолошке рекултивације, 

динамику привођења земљишта 

пољопривредној производњи, хидротехничке 

радове којима се успоставља првобитни 

водни режим у земљишту, поступак и рок 

испитивања опасних и штетних материја у 

рекултивисаном земљишту. 

У ПП је дат опис РАДНЕ ЗОНЕ у к.о. 

Шуљам и к.о. Бешеновачки прњавор. 

''Опис границе грађевинског земљишта 

радне зоне у к.о. Бешеновачки Прњавор – 

површински коп и Опис границе 

грађевинског земљишта радне зоне у к.о. 

Шуљам'' - Описана граница је постојећа, али 

је и оквирна и може се кориговати кроз 

израду урбанистичког плана.

 

Минерални ресурси, ресурси подземних 

вода, геотермални ресурси, као и други 

геолошки ресурси су природно добро у 

државној својини и могу се користити под 

условом и на начин утврђен Законом о 

рударству. 

Површине и простори који служе за 

експлоатацију минералних сировина 

(металних и неметалних сировина, термалних 

вода и др.), планирају се, уређују и користе на 

основу решења надлежног Министарства 

рударства и енергетике (Покрајински 

секретаријат за енергетику и минералне 

сировине), у складу са Законом о рударству. 

Уколико се експлоатационо поље налази на 

пољопривредном земљишту, одобрење за 

пренамену пољопривредног земљишта се 

мора прибавити од надлежног Министарства 

за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду. 

Објекти и садржаји који се односе на 

обраду и прераду минералних сировина, као и 

производњу базирану на минералним 

сировима, третирају се као радни садржаји, у 

складу са Законом о планирању и изградњи, 

те се њихова изградња и уређење врши на 

основу урбанистичког пројекта, урађеног у 

складу са смерницама датим овим Планом за 

радне комплексе на грађевинском земљишту 

ван грађевинског подручја насеља, као и 

прописима који се односе на конкретну 

област. 

У складу са Законом о рударству 

експлоатација  минералних сировина је 

дозвољена на целом подручју обухвата плана. 

Имајући у виду да имплементација  свих 

циљева и решења утврђених Планом захтеве 

реализацију функција, активности и садржаја 

од јавног интереса, као основни учесници са 

обавезама, овлашћењима и одговорностима у 

процесу имплементације утврђују се  по 

областима: 

 Посебно је важна компензација 

“Лафаржа”, због енормног одлагања јаловине 

на простору површинског копа у 

експлоатацији ''Мутаљ'' и површинског копа 

''Бели камен'' који је у фази (пројектној) 

рекултивације. 



Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 24.04.2017. 

 

60 
 

Урбанистички планови са детаљном 

разрадом ће се радити и за : 

 радне зоне у атару дефинисане овим 

Планом, 

 туристичке локалитете,  

 викенд зоне,  

 комуналне објекте, 

 комплекса за коришћење 

обновљивих извора енергије, 

 комплекса за коришћење-

експлоатацију минералних сировина, 

 инфраструктурне коридоре и 

објекте. 

Члан 7.  

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребана за израду 

плана су око 1.500.000,00 динара. 

Израда Плана детаљне регулације поверава 

се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из 

Сремске Митровице.  

Рок за израду плана је 150 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  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 Плана детаљне регулације површинског 

копа „Мутаљ“ к.о. Бешеновачки Прњавор и 

к.о.  Шуљам, Град Сремска Митровица  

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: 350-92/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица    

                   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.
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83. 

На основу члана 92. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 

101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

испр.108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и 

члана 35. став 1. тачка 33. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист Града 

Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина 

града Сремска Митровица на седници 

одржаној дана 24.04.2017.године,    д о н е л а   

је  

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ 

РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Члан  1.  

Екстерну ревизију Завршног рачуна 

буџета Града Сремска Митровица за 2016. 

годину извршиће Ревизорска кућа која 

испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија.  

Члан  2. 

За реализацију Одлуке одговорна је 

Градска управа за буџет и локални економски 

развој.  

Члан  3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 400-21/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

84. 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. и 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007), 

члана 2. став 3. тачка 1. и члана 13. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016),  члана 

16. тачка 7. и члана 35. тачка 7. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина Града Сремска Митровица, на 

седници одржаној  24.04.2017.године, донела 

је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ВОДОВОДУ  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

У Одлуци о водоводу („Сл.лист Града 

Сремска Митровица“ бр.13/2009, 4/2010др. 

одлука, 9/2011 и 4/2014) у члану 4. мења се 

став 2., тако да сада гласи:  

 „Послови одржавања јавних чесми у 

граду Сремска Митровица поверавају се  

ЈКП, а у осталим насељеним местима на 

територији града Сремска Митровица старају 

се месне заједнице, осим чесми које су 

прикључене на јавни водовод. 

Члан 2 

У члану 9. мења се став 1., тако да сада 

гласи:  

„Прикључење објекта на јавни водовод 

врши се на основу одобрења за прикључење, 

које решењем издаје Градска управа за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу 

објеката (у даљем тексту: Градска управа).“   

Члан 3 

Мења  се члан 10., тако да сада гласи:  

   Подносилац захтева за издавање 

одобрења за прикључење на јавни водовод 

дужан је да уз захтев поднесе:   

- за постојећи објекат:   

1) извод из земљишне књиге односно 

листа непокретности са уписаним објектом 

или грађевинску дозволу за објекат;   
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2) уговор са  ГУ за инфраструктуру и 

имовину о измиреним трошковима на име 

накнаде за уређење грађевинског земљишта;   

3) услове за раскопавање јавне 

површине које издаје Предузеће за 

одржавање улица и путева „ Сирмијум пут“ 

Доо (у даљем тексту: „Сирмијум пут“)  у 

складу са посебном одлуком;   

4) пројекат водоводног прикључка у три 

примерка израђен од стране ЈКП са 

техничким условима за извођење радова;   

- за објекат који је у изградњи:   

1) грађевинска и локацијска дозвола;   

2) уговор са  ГУ за имовину и 

инфраструктуру о измиреним трошковима на 

име накнаде за уређење грађевинског 

земљишта;   

3) услове за раскопавање јавне 

површине које издаје  „Сирмијум пут“, у 

складу са посебном одлуком;   

4) пројекат водоводног прикључка у три 

примерка израђен од стране ЈКП са 

техничким условима за извођење радова.   

Члан 4. 

  У члану 13, мења се став 3, тако да гласи:  

Одобрење за привремени водоводни 

прикључак даје ЈКП на основу захтева који, 

уз решење о одобравању за раскопавање 

јавне површине, подноси инвеститор објекта. 

Међусобни односи за коришћење 

привременог водоводног прикључка уређују 

се уговором.   

Члан 5. 

 У члану 17. мења се став 1., тако да сада 

гласи:  

Сваки водоводни прикључак мора да има 

водомер, који се поставља у засебно 

склониште лоцирано на маx. 1,0 м од 

регулационе линије „у парцели корисника“.  

Додаје се став 2. који гласи:  

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, 

због немогућности постављања на парцели 

корисника, склониште водомера може се, по 

посебном одобрењу надлежног органа 

поставити и на јавној површини, испред 

регулационе линије.  

Претходни став 2. и став 3. постају став 3. 

и став 4.  

Члан 6. 

 У члану 35., у ставу 1. додаје се тачка 10. 

која гласи:  

10) престанка корисника-непријављивања 

новог корисника насталог прометовањем 

непокретности прикључене на водоводну 

мрежу, смрти физичког лица или престанка 

правног лица до легитимисања новог 

корисника и измирења обавеза по основу 

потрошње настале пре престанка.  

Члан 7. 

У члану 48. мења се став 2. тако да гласи:   

 За обавезе закупца објекта, по основу 

рачуна за утрошену воду, солидарно одговара 

закуподавац.  

Члан 8. 

У члану 54. мења се став 1., тако да гласи:   

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове.  

Члан 9. 

Мења се члан 55., тако да 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:  

 -спречава нарушавање комуналног реда 

прописаног овом Одлуком;  

 -успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом;  

-издаје прекршајни налог за прекршаје за које 

је предвиђена новчана казна у фиксном 

износу, у складу са одредбама ове одлуке и 

закона о прекршајима;  -предузима друге 

мере у складу са својим овлашћењима 

прописаним законом. 
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Члан 10. 

Мења се члан 56., тако да гласи:  

Новчаном казном у фиксном износу од  

50.000  динара казниће се за прекршај правно 

лице и предузетник, ако се прикључи на јавни 

водовод супротно одредбама ове одлуке или 

скине пломбу са водомера.   

За прекршај из претходног става казниће 

се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 10.000 

динара.   

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и физичко лице новчаном казном у 

фиксном износу од  10.000 динара.  

Члан 11. 

Мења се члан 57., тако да гласи:  

Новчаном казном у фиксном износу од  

50.000 динара казниће се за прекршај  

ЈКП односно месна заједница ако не 

одржава јавне чесме (члан 4. став 2. ове 

одлуке).   

За прекршаје из претходног става казниће 

се и одговорно лице у ЈКП, односно месној 

заједници новчаном казном у износу од  

10.000 динара.  

Члан 12. 

Мења се члан 58., тако да гласи:  

Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 казниће се за прекршај ЈКП ако:   

1) по писменом обавештењу корисника 

не предузме мере на отклањању оштећења на 

водомеру или на вентилу испред водомера 

(чл. 25. ове одлуке),   

2) се не придржава обавеза утврђених у 

члану 27. ове одлуке,   

3) у случају штрајка запослених не 

обезбеди минимум процеса рада утврђен у 

члану 31. ове одлуке,   

4) у случају отежаног снабдевања или 

делимичног, односно потпуног прекида у 

снабдевању, не поступи на начин утврђен у 

члану 32. и 33. ове одлуке,   

5) на време не обавести кориснике о 

планираном прекиду у снабдевању водом у 

смислу члана 34. ове одлуке,   

6) привремено искључи корисника 

супротно одредбама члана 35. и 36. ове 

одлуке,  7) поново не прикључи корисника на 

начин утврђен у члану 37. ове одлуке,   

За прекршаје из претходног става казниће 

се и одговорно лице у ЈКП новчаном казном у 

фиксном износу од  10.000 динара.  

Члан 13. 

Мења се члан 59., тако да гласи:  

Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 динара казниће се за прекршај 

корисник - правно лице ако:   

1) учини неку од забрањених радњи из 

члана 26. ове одлуке;   

2) не изгради склониште за водомер 

према типу који одреди ЈКП (члан 29. ове 

одлуке),   

3) не омогући ЈКП очитавање водомера, 

односно не учини приступачним склониште 

водомера и водомер (члан 43. ове одлуке)   

За прекршаје из претходног става казниће 

се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 15.000 

динара.   

За прекршаје из става 1 овог члана казниће 

се и предузетник новчаном казном у фиксном  

износу од 50.000 динара.   

За прекршаје из става 1 овог члана казниће 

се и физичко лице новчаном казном у износу 

од 10.000 динара.  

Члан 14. 

Мења се члан 59а, тако да гласи:  

Новчаном казном у фиксном износу од  

80.000 динара казниће се за прекршај 

корисник - правно лице ако:   

1) врши затварање водоводне 

инсталација супротно члану 25. ове одлуке, 

услед чега други корисници остају без 

могућности коришћења воде;   

2) се у случају отежаног водоснабдевања 

не придржава наређених мера (члан 32 став 2 

ове одлуке); 
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За прекршаје из претходног става казниће 

се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од  

10.000 динара.   

За прекршаје из става 1 овог члана казниће 

се и предузетник новчаном казном у фиксном 

износу од  40.000 динара.   

За прекршаје из става 1 овог члана казниће 

се и физичко лице новчаном казном у 

фиксном износу од  10.000 динара.  

Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Сремска Митровица".   

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 352-481/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

85. 

На основу члана 540. и члана 541. 

Закона о привредним друштвима 

(„Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 

83/2014, др.закон и 5/2015) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

дана 24.04.2017. године, доноси 

 О Д Л У К У  

О ПОДЕЛИ ЛИКВИДАЦИОНОГ 

ОСТАТКА  

Над ЈП „Дирекција за изградњу Града 

Сремска Митровица у ликвидацији“ из 

Сремске Митровице, улица Краља Петра 

првог број 5, уписаним у регистар 

привредних субјеката Агенције за привредне 

регистре под матичним бројем 08760527, 

ПИБ:100791658, покренут је поступак 

ликвидације дана 31.08.2016 године. 

Како су у току ликвидационог поступка 

сва пријављена потраживања намирена, након 

чега је у имовину јавног предузећа преостала 

следећа имовина наведена у Билансу стања 

предузећа број 48/2017 од 24.02.2017 године,  

скупштина Града Сремска Митровица доноси 

одлуку да се ликвидациони остатак 

расподељује његовом једином оснивачу Граду 

Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 

13, Мат.бр:08898774, ПИБ:105935357, који ће 

по спроведеном брисању Јавног предузећа из 

Регистра привредних субјеката бити једини 

власник преостале имовине. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-49/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                   

Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

86. 

На основу члана 35. став 1. тачка 33. 

Статута града Сремска Митровица (“Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштинa града Сремска Митровица на 

седници одржаној дана 24.04.2017.године, 

донела је 

О Д Л У К У 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном 

поступку ликвидације ЈП „Дирекција за 

изградњу града у ликвидацији“ Сремска 

Митровица.  

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 023-48/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 



Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 24.04.2017. 
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87. 

На основу члана 35. Тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) и члана 31. 

Одлуке о оснивању Предузећа за одржавање 

улица и путева „Сирмијум пут“ ДОО Сремска 

Митровица, („Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.4/2013, 14/2016 и 16/2016), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 24.04.2017. године, донела 

је 

О Д Л У К У 

I 

ДОНОСИ СЕ Прва измена Плана и 

програма пословања Предузећа „Сирмијум 

пут“ ДОО Сремска Митровица за 

2017.годину . 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 023-52/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 



 

Предузеће за одржавање улица и путева
                                  “Сирмијум пут“ д.о.о.
                                   Сремска Митровица

                ПЛАН И ПРОГРАМ
                  ПОСЛОВАЊА 

                ЗА 2017.ГОДИНУ
                - ПРВА ИЗМЕНА

НАЗИВ:                     Предузеће за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“д.о.о.
АДРЕСА:                  Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13

ОСНИВАЧ:              Скупштина града Сремска Митровица

ДЕЛАТНОСТ:          4211 Изградња путева и аутопутева
МАТИЧНИ БРОЈ:  20940956
ПИБ:                         108151781

                                МАРТ 2017.год. 
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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

         1.1.Мисија предузећа

Скупштина  града  Сремска  Митровица  је  30.  априла  2013.године,  након  анализе 
стања у систему одржавања и изградње саобраћајница на територији града и стања у 
предузећу „Путеви“ АД из Сремске Митровице, донела Одлуку о оснивању Предузећа за 
одржавање путева „Сирмијум пут“д.о.о. 

         Предузеће jе основано, сагласно одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о 
комуналним делатностима, Закона о привредним друштвима као и Одлуке о општинским 
путевима и улицама на територији града Сремска Митровица, ради обављања делатности 
од општег интереса одржавања улица и путева на територији града,  а затим на основу 
одлуке  Скупштине  оснивача  покренута  је  процедура  оснивања  и  регистрације  код 
Агенције за привредне регистре. 

На  основу  Одлука  о  изменама  и  допунама  одлуке  о  оснивању  Предузећа  за 
одржавање улица и путева “Сирмијум пут” доо од 15.09.2016. и 21.10.2016.г. утврђено је 
да “Сирмијум пут” доо послује ради обезбеђивања управљања, заштите и развоја општи-
нских путева и улица на територији града С. Митровица.

Пуно пословно име предузећа:  Предузеће за одржавање улица и путева  
                                        „Сирмијум пут“д.о.о. Сремска Митровица

Правна форма:                               Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште:                                          Сремска   Митровица, Светог Димитрија 13
                                                  
Опис делатности:                           Делатност одржавања улица и путева

Претежна делатност:                    42.11 – Изградња путева и аутопутева

Остале делатности:          42.99  Изградња осталих непоменутих грађевина 
                                               43.11 Рушење објеката 
                                43.12  Припрема градилишта
                                        42.13  Изградња мостова и тунела

43.21  Постављање електричних инсталација
                                               52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
                                        68.20  Изнајмљивање властитих или изнајмљених             
                                                    некретнина и управљање њима        
                                        71.11  Архитектонска делатност
                                        71.12  Инжењерске делатности и техничко                             

                              81.10  Услуге редовног чишћења
                                        81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме
                                        81.29  Услуге осталог чишћења
                                        81.30  Услуге уређења и одржавања околине
                                                                                                                                                                         

Матични број :                                            20940956
Порески идентификациони број - ПИБ       108151781
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Најважнији закони, подзаконски акти и остала акта који утичу на рад, пословање, 
функционисање и делатност  „Сирмијум пут“ Сремска Митровица су:

 Закон о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016)
 Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011 и 104/2016)
 Закон о привредним друштвима (СЛ.гласник рс 36/2011, 99/2011, 88/2014 и 

          други закон и 5/2015)
 Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
 Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС 135/2004, 36/2009, 36/2009 и др. 

закон, 72/2009 и др. закон. 43/2011-одлика УС И 14/2016)
 Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-

         одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлика УС, 98/2013-          
одлука  УС, 132/2014 и 145/2014)

 Закон о јавним путевима (Сл. Гласник РС 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 
         104/2013)

 Закон о раду (Сл. Гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 
 Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

          93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 и др. Закон, 103/2015   
и 99/2016)

 Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС 129/2007, 83/2014-и др. закон и 
         101/2016 и др. Закон)

 Одлука о оснивању Предузећа за одржавање путева “Сирмијум пут” С. Митровица 
(Сл. Града С. Митровица 4/2013,14-II/2016 и 16/2016)

 Одлука о општинским путевима и улицама на територији града С. Митровица
         (Сл. Лист Града С. Митровица 14-II/2016)                                                                  

          1.2 Визија 

Визија Предузећа  "Сирмијум пут" ДОО је управљање и одржавање улица и путева 
на територији града Сремска Митровица уз поштовање принципа рационалности у 
пословању, заштита животне средине и енергетске ефикасности.

   1.3 Циљеви

Циљеви Предузећа "Сирмијум пут" ДОО су првенствено усмерени ка испуњењу основне 
делатности управљања и одржавања улица и путева на територији Града, а пре свега на
:

          - квалитетно руковођење, организација и извођење радова
                    - штедљив и рационалан однос према трошковима                                         

                  -  брига о безбедности запослених
                  - стручно усавршавање запослених

 - брига о заштити животне средине.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Према  члану  30.  Одлуке  о  оснивању  предузећа  „  Сирмијум  пут“,  управљање  у 
друштву је организовано као једнодомно, па су органи предузећа: 

 1.  Скупштина предузећа
2.  Директор

Док друштво послује као једночлано, функцију скупштине друштва обављаће Скупштина 
града Сремска Митровица.
Овлашћења  и  делокруг  рада  органа  друштва  утврђују  се  у  складу  са  Законом  о 
привредним друштвима. 
                                                                                                                                    
Унутрашња  организација  и  систематизација  радних  места  предузећа  „Сирмијум  пут“ 
Сремска Митровица уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних  места.  Овим  Правилником  утврдђује се  организациона  структура,  број  радних 
места,  квалификациона структура,  опис послова и стручна оспсобљеност  запослених у 
циљу извршавања задатака  из  делатности  Предузећа  утврђених  Одлуком  о  оснивању, 
Статутом и важећим законским прописима.

     Директор предузећа јесте орган пословођења Предузећа
Послови који се сматрају пословима органа пословођења Предузећа су регулисани      
Статутом предузећа „Сирмијум пут“, а то су:

  -  организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа, 
  -  представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом, 

            -  стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа, 
-    предлаже Програма рада и план развоја и предузима мере за њихово   
    спровођење,
-   подноси финансијски извештај, извештај о пословању и годишњи   
    обрачун, 
-   учествује у раду и извршава одлуке Скупштине друштва, 

           -   уз сагласност Скупштине друштва доноси акт о унутрашњој организацији  
    и систематизацији радних места, 
-   доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и 
    радова, 
-   доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни 
    однос и закључује уговор о раду са запосленим, 
-   доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног  
    радног времена, 
-   обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама Скупштине. 

                                                                                                                                                                         
У складу са горе поменутим Предузеће је организовано у два сектора: Технички сектор и 
Економско-правни сектор.    
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а) Технички сектор
Технички сектор ће кроз своје организационе јединице у саставу обављари послове 

за потребе оснивача и тржишта у складу са регистрованим делатностима. 

б) Економско правни сектор

Економско  правни  сектор  обухвата  вршење  економско-финансијских  послова, 
правних и општих послова.Економско-финансијски послови сектора су везани за праћење 
прихода и расхода Предузећа, учешће у изради Плана и програма пословања, припреме 
Финансијског  плана  и  годишњих  и  периодичних  финансијских  извештаја  у  складу  са 
важећим законским прописима, обрачун зарада и накнада запослених, евиденција наплате 
потраживања по свим основама, праћење остварења прихода и стање обавеза и на тај на-
чин одржава укупну ликвидност предузећа.

Правни и општи послови сектора обухватају правно заступање Предузећа, 
целокупно правно регулсање свих пословних активности Предузећа, протоколарне 
послове и маркетинг за потребе свих органа Предузећа и административно-стручне 
послове потребне за рад запослених у Предузећу.
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Директор

Технички сектор Економско правни сектор



                                                                                                              
 
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

         На  основу  чланова  27.  и  28.  Одлуке  о  оснивању,  средства  неопходна  за 
функционисање  Предузећа  и обављање делатности  за  коју  је  основано  (у  пуном 
техничком капацитету) и стицања прихода, обезбеђују се од града Сремска Митровица.  
Тренутно је предвиђено 50.200.000,00 динара (за потребе зимске службе  13.200.000,00 
дин.; за одржавање саобраћајница у  летњем  периоду  30.000.000,00  дин.;  7.000.000,00 
дин.  за  хоризонталну  и  вертикалну  сигнализацију),  и  1.000.000,00 дин  за  обављање 
надзора у постуку шљунчања атарских путева. Преостали износ од око 1.550.000,00 дин. 
биће обезбеђен из редовног пословања (послови за потребе оснивача или са тржишта, за 
трећа лица) 

                                                                                                                                              

 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

      У току 2017. године предузеће ће реализовати планираних 50.200.000,00 дин. по 
основу уговора о повереним делатностима, као и додатних 1.550.000,00 дин. од послова са 
тржишта. 
А узимајући у обзир реализацију у претходном периоду, пројектоване количине радова по 
Годишњем плану одржавања саобраћајница и планирана средства за ову годину, проце-
њујемо да ће физички обим активности бити:

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА
.1 крпљење ударних рупа асфалт бетоном 250 т
.2 израда изравнавајућег слоја од битошљунка   60 т
.3 пресвлачење лоших деоница АБ слојем        5.500 м2
.4 израда битоносећег слоја на припремљену конструкцију        5.000 м2
.5 нивелисање банкина        6.500 м
.6 насипање банкина ризлом 150 м2
.7 поправка и насипање саобраћајница шњунком 450 м3
.8 поправка и насипање саобраћајница ризлом 450 м3
.9 машински ископ земљаног материјала        550 м3
.10 и радови на одржавању тротоара, ивичњака, ригола, банкина, површина под

бехатоном;
одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

ЗИМСКА СЛУЖБА 

 дежурство нултог степена  450 ч
 дежурство првог степена         1.450 ч
 интервенције кумулативно          750 ч
 набавка 65 т соли и 20м3 агрегата
 санација саобраћајница асфалтбетоном    10 т
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5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Финансијски план је приказ процене остваривања прихода и обавеза исказаних 
кроз очекиване расходе.

План је урађен у складу са претпоставкама  о висини средстава обезбеђених за 
функционисање Предузећа. Узело се  у обзир да ће се поштовати пројектовани раст цена 
на  мало,  могући  раст  цена  појединих  добара  и  услуга  као  и  инструкција о  начину 
формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима. 
                                                                                                                              

Финансијски план  предузећа садржи:
- план прихода 
- план расхода, утврђених на бази планираних потреба у 2017.год 
- пројектовани Биланс успеха за 2017.годину 
- пројектовани Биланс стања за 2017.годину 

5.1.План прихода

Укупни бруто приходи за 2017. годину планирани су на основу процењеног обима 
активности Предузећа  на повереним делатностима од стране оснивача, субвенцији за 
текуће пословање и активностима од послова са тржишта у 2017. години и они износе 
oко 60.750.000,00 дин. 

У структури пословних прихода у 2017.години појављују се:
- приходи од оснивача предузећа  из буџета града на  основу уговора о 
       вршењу поверене делатности и 

        - приходи од послова на тржишту.

Табела 1: Структура прихода по изворима

Редни 
број Врста прихода

План за 
2016

Процена 
2016.

(стање са 
31.12.2016.)

План за 2017.

1 2 3 4

1

а. Приходи од 
оснивача

б.приходи на 
основу надзора на 

обављању 
атарских путева

1.а.75.000.000 1.а.47.445.00
0

а.  50.200.000
 б.    1.000.000

2

Приходи од 
оснивача

СУБВЕНЦИЈА ЗА
ТЕКУЋЕ 

ПОСЛОВАЊЕ

   8.000.000

3 Приход од послова 
са тржишта

  3.550.000      95.000    1.550.000

Укупно   78.550.000 47.540.000    60.750.000 
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Под тачком  1.а.  „Приходи  од  оснивача“  подразумевају  се  средства  из  буџета  града  у 
износу од 50.200.000,00 дин. по уговорима о вршењу поверених послова и то:
(за зимску службу 13.200.000 дин., летње одржавање 30.000.000,00 дин., хоризонталну 
и вертикалну сигнализацију 7.000.000 дин.) а под тачком 1.б. износ од 1.000.000,00 за 
обављање надзора у поступку шљунчања атарских путева.
                   
                                                                                                          
5.2.Расходи по наменама                                                                                               
       
                                                                                       
Табела 2: Структура расхода по наменама

Ред. 
бр.

Конто Врста расхода
План за 

2016

 2016
процена

остварења

План за 
2017

Индекси

5/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

I  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1

51 Трошкови материјала 175.000 20.879 595.000 0,12 28,50

5110
Материјал грађевински за 
одржавање саобраћајница

5121
Трошкови канцеларијског 
материјала

50.000 11.504 25.000 0,23 2,17

5122 Трошкови резер. делова
5123 Трошкови ситног инвентара 25.000 9.375 10.000 0,38 1,07

5124
Трошкови набавке основног 
средства

 400.000

5125
 Материјал за одржавање осн. 
средстава

50.000

5129 Трошкови осталог материјала 50.000
5130 Трошкови електричне енергије
5131 Трошкови енергената за а. Базу
5133 Трошкови горива и мазива   160.000

2

52 Трошкови зарада 7.935.000    7.756.057 10.120.000 0,98 1,30 
5200 Трошкови бруто зарада 6.500.000 6.575.609 8.080.000 1,01 1,23

5210
Трошкови доприноса на терет 
послод.

1.145.000 1.079.233 1.425.000 0,94 1,32 

5220 Трошкови накнада по уговору о делу

5240
Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим 
пословима

5260
Трошкови накнада чл. Надзорног 
одбора

450.000

52900 Трошкови отпремнине
52904 Трошкови помоћи запосленима

5296
Трошкови накнаде превоза на посао 
и са посла

250.000 101.215 150.000 0,40 1,48 

52961
Трошкови дневница на службеном 
путу

40.000 15.000

3 53 Трошкови производних услуга 55.690.000 33.817.780 37.481.500 0,61 1,11
5310 Трошкови превоза
5312 Трошкови ПТТ услуга 180.000 197.870 165.000 1,10 0,83



5320 Трошкови услуга на текућем 
одржавању осн. средстава

100.000 6.440 16.500 0,06 2,56

5322 Трошкови регистрације возила  50.000
5334 Трошкови закупа 360.000 300.000 500.000 0,83 1,67
5350 Трошкови рекламе и пропаганде 50.000 50.000
5390 Трошкови ХТЗ опреме
5395 Трошкови комуналних услуга
5394 Трошкови осталих производ. услуга 55.000.000 33.313.470 36.700.000 0,61 1,10

4
54 Трошкови амортизације 300.000 64.488 200.000 0,21 3,10

5400 Трошкови амортизације 300.000 64.488 200.000 0,21 3,10

5

55 Нематеријални трошкови 1.200.000 364.460 811.000 0,30 2,23

5500 Трошкови здравствених услуга

5503 Tрошкови ревизије 350.000 150.000

5504
Трошкови стручног образовања 
запослених

70.000 30.090 150.000 0,43 4,99

55041
Трошкови стручних часописа и 
публикација

150.000 89.150 95.000 0,59 1,07

5505
Трошкови за хуманит. и друге 
солидарне намене

5509 Трошкови осталих  услуга 100.000 91.468 100.000 0,91 1,09
5510 Трошкови репрезентације 50.000 100.000
5520 Трошкови премије осигурања 30.000
5530 Трошкови платног промета 50.000 7.926 15.000 0,16 1,89
5540 Трошкови чланарина 50.000 6.000

5550
Трошкови пореза, спорова (накнаде 
за воде, гр. Земљиште... 100.000 56.016 50.000

0,56 0,89

5591 Трошкови такси (админ., судске, рег.) 100.000 89.810 60.000 0,90 0,67
5593 Остали нематеријални трошкови 180.000 55.000  

II  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

 

5620 Расходи камата
5630 Негативне курсне разлике  
5691 Остали финансијски расходи

III 57,58,59 ОСТАЛИ РАСХОДИ
  УКУПНИ РАСХОДИ  (I+II+III)  65.300.000 42.023.664  49.207.500 0,64 1,17 

9



5.3.Пројектовани Биланс успеха за 2017.годину     
                                          

Табела 3: Биланс успеха за 2017.годину      у 000 дин. 
  
                                                                                                

Позиција АОП

Износ Индекс

План за 
2016.

Остварено 
у 2016.

процена

План за 
2017.

4/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(202+203+204+205+206) 201 65.500 40.287 51.525 0,62 1,28

1. Приходи од продаје 202 65.500  39.822 43.525 0,61 1,09

2.Приходи од активирања учинака и 
робе 203

3. Повећање вредности залиха 
учинака 204

4. Смањење вредности залиха 
учинака 205

5. Остали пословни приходи 206    465 8.000 17,20

  II  ПОСЛОВНИ РАСХОД (208 ДО 
212) 207 65.300 42.024 49.208 0,64 1,17

1. Набавна вредност продате робе 208

2.Трошкови материјала и енергената 209 175     21 595 0,12 28,33

3.Трошкови зарада,накнада зарада и 
остали лични расходи 210 7.935  7.756 10.120 0,98  1,30

4.Трошкови амортизације и 
резервисања 211 300    65 200 0,22 3,08 

5.Производне услуге и остали 
пословни расходи

212 56.890 34.182 38.293 0,60 1,12 

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-
207)

213 200 2.317

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-
201)

214 1.737

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215  

VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216

VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217      1

VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ 218

IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(213-214+215-216+217-218)
219 200 2.317



X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(214-213-215+216-217+218
220  

XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 221

XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222

Б.  ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
(219-220+221-222) 223 200 2.317

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
(220-219+222-221) 224 1.736

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1.Порески расход периода 225 30 348

2.Одложени порески расходи 
периода 226     7

3.Одложени порески приходи 
периода 227     

Д.Исплаћена лична примања 
послодавца 228

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-
226+227-228) 229 170 1.969

Е.НЕТО ГУБИТАК (224-
223+225+226-227+228) 230 1.743

Ж.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 

УЛАГАЧИМА
231  

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА 

МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 233  
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5.4.Пројектовани Биланс стања за 2017.годину                                                            

Табела 4: Биланс стања за 2017.годину
  
                                                                                                                          у 000 дин

ПОЗИЦИЈА AOП
Износ Индекс

План за 
2016.

Остварено 
у 2016.

процена

План за 
2017. 4/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА 
(002+003+004+005+009) 001 208 46 408 0,22 8,87 

I.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002

II.GOODWILL 003

III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004

IV.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, 
ОПРЕМА И БИОЛОШКА 
СРЕДСТВА(006+007+008) 005 208 46 408 0,22 8,87 

1.Некретнине, постројења и опрема 006 208 46 408 0,22 8,87 

2.Инвестиционе некретнине 007

3.Биолошка средства 008

V.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ(010+011) 009

1.Учешће у капиталу 010

2.Остали дугорочни финансијски 
пласмани 011

Б.ОБРТНА ИМОВИНА(013+014+015) 012 1.924 2.059 2.008 1,08 0,98 

I.ЗАЛИХЕ 013 4 4  4 1,00 1,00

II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА 
ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 014

III.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, 
ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 
(016+017+018+019+020) 015 1.920 2.055 2005 1,08 0,98

1. Потраживања 016 1.539 1.158 1.610 0,75 1,39

2.Потраживања за више плаћен порез 
на добитак 017 401 45 0,11

3.Краткорочни финансијски пласмани 018

4.Готовински еквивалети и готовина 019 381 481 350 1,26 0,73

5.Порез на додату вредност и 
активнавременска разграничења 020 15  

В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021



Г.ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА(001+012+021) 022 2.132 2.105  2.416 0,99 1,15 

Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА 023

Ђ.УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 2132 2.105  2.416 0,99 1,15 

Е.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025

А.КАПИТАЛ 
(102+103+104+105+106-107+108-
109-110) 101 555 0 1.786  

I Основни капитал 102 100 100 100 1,00 1,00

II Неуплаћени уписани капитал 103

III Резерве 104

IV Ревалоризационе резерве 105

V Нереализовани добици по основу 
хартија од вредности 106

VI Нереализовани губици по основу 
хартија од вредности 107

VII Нераспоређени добитак 108 455 1.360 1.686 2,99 1,24

VIII Губитак 109 1.743  

IX Откупљене сопствене акције 110

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (112+113+116) 111 1.577 2.330 630 1,48 0,27 

I Дугорочна резервисања 112  

II Дугорочне обавезе 113

1.Дугорочни кредити 114

2.Остале дугорочне обавезе 115

В. Краткорочне обавезе 
(117+118+118+119+120+121+ 122) 116 1.577 2.330 630 1,48 0,27 

1. Краткорочне финансијске обавезе 117 142

2. Обавезе по основу средстава 
намењених продаји и средства 
пословања које се обуставља 118

3. Обавезе из пословања 119 1.023 2.081 200 2,03 0,10 

4. Остале краткорочне обавезе 120 172

5. Обавезе по основу ПДВ и осталих 
јавних прихода и пасивна вр. разгран. 121 382 77 82 0,20 1,06 

6.Обавезе по основу пореза на добитак 122 348

Г.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗе 123 58

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 
КАПИТАЛА (102+108-109) 124 283  

Ђ.УКУПНА ПАСИВА (111+123-124) 124 2.132 2.105 2.416 0,99 1,15 

Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 126   

                                                                                                                                               



         
               

6.  ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

      Предузеће “Сирмијум пут” Сремска Митровица у овом тренутку има   директора и 
петоро запослених у стручним службама у радном односу, и у овом моменту не планира
нова запошљавања.
                                                                                                                                      
        

Табела 5:       Запослени по старосној структури ( тренутно)

Од До Укупно
   20        30 1
   31        40 2
   41        50 1
   51        60 2
   61        70  0

Укупно запослених      6

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У овом тренутку предузеће не планира да изврши инвестициона улагања  у 2017.год.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

        Предузеће није кредитно задужено у овом тренутку, али има у плану да у 2017.г.
изврши набавку возила на лизинг – укупна процењена вредност возила 1.000.000,00 дин 
(година почетка финансирања 2017. - финансијска средства у плану за 2017. г. 400.000,00 
дин; година завршетка финансиранја 2024.)

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И 
УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

      Одговарајуће табеле су претходно приложене, а посебно у виду табела које чине 
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ.

10. ЦЕНЕ

Предузеће ће приходе остваривати наплатом радова које је извршило у складу са  
уговором закљученим са градом Сремска Митровица, а на основу уговорених јединичних 
цена и обима и квалитета изведених радова.

Приликом обезбеђивања послова од трећих лица, предузеће ће конкурисати по 
законима тржишне утакмице у поступцима јавних набавки, прикупљања понуда и сл. за 
добијање послова. Стручна служба ће сасатавити одговарајућу понуду за сваки посао, 
нарочито водећи рачуна о искоришћености капацитета предузећа и исплативости посла. 

14



11.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

              Узимајући у обзир опште стање у привреди може се претпоставити изложеност 
ризику ликвидности и проблемима са новчаним токовима. Могућност појаве ових ризика 
Предузеће "Сирмијум пут"  ће покушати да умањи  начином пословања, свеобухватном 
контролом новчаних токова као и усмереношћу на повећање обима пословања. У погледу
ценовних ризика наша процена је да је он релативно мали имајући у виду тренутна 
кретања у инфлаторном погледу.
              Пре свега у начину пословања у 2017.год. Предузеће ће се трудити да потребе за 
кредитирањем минимализује.                 

 12. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА  
“СИРМИЈУМ ПУТ”ДОО

      - Услови за раскопавање јавне површине и усови за враћање у првобитно стање:
                                                                                                       Физичка лица: 

1.000,00динара
Правна лица:   2.000,00 динара 

- Услови за раскопавање јавне површине –прикључци (водовод и канализације)

Физичка лица:  1.000,00 динара

Правна лица :   2.000,00 динара

- Услови за раскопавање јавне површине –колски прилаз:

Физичка лица: 1.000,00 динара 

Правна лица:   2.000,00 динара

- Услови за постављање мањих монтажних  и огласних објеката: 

Правна лица: 2.000,00 динара

15



- Услови о могућности одвијања саобраћаја  или заузимање јавне зелене површине:

Физичка лица: 1.500,00 динара
Правна лица:   3.000,00 динара

- Услови за прикључак на саобраћајну инфрастуктуру:

Физичка лица: 2.000,00 динара
Правна лица:   4.000,00 динара

- Издавање потврде:                                                                                       500,00 
динара     

- Издавање услова за укрштање инсталација са саобраћајницама:        3.000,00 
динара.”

                                                                                                                         16
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88. 

На основу члана 46. став 4. у вези става 1. 

тачка 1.  Закона о локалним изборима 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/2007, бр. 34/10 – 

Одлука УС и бр.54/11), Скупштина града 

Сремска Митровица на седници одржаној 

24.04.2017.године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику 

Скупштине Града Сремска Митровица, 

Даници Недић из Чалме, престао мандат 

одборника због поднете оставке. 

II 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

III 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 020-5/2017-I 

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

89. 

На основу члана 48. и 56. Закона о локалним 

изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 

бр.34/10 – Одлука УС и бр.54/11), Скупштина 

града Сремска Митровица на седници 

одржаној 24.04.2017.године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

I 

ПОТРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 

Радисаву Савићу из Шашинаца, изабраном 

са Изборне листе „Александар Вучић-Србија 

побеђује.“ 

Мандат одборника Радисава Савића 

почиње да тече од дана доношења ове Одлуке 

и траје до истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

II 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

III 

          Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 020-7/2017-I 

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица 

                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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90. 

На основу  члана 8 става 1 Одлуке  о 

локалним  и некатегорисаним  путевима и 

улицама у насељеним местима  града 

Сремска Митровица (“Сл.лист Општине 

Сремска Митровица“ бр.8/20013, 2/2015 и 

14/2016) и члана 35 став 4 тачка 7 Статута 

Града Сремска Митровица („Сл.лист Града 

Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина 

Града Сремска Митровица, на седници 

одржаној дана 24.04.2017.године, доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 

УЛИЦА, ЈАВНИХ ПОВРШИНА, 

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, ЗИМСКА 

СЛУЖБАЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Предузеће СИРМИЈУМПУТ у свом 

Годишњем Програму пословања за 

2017.годину, има следеће радове на 

одржавању локалних путева, улица, јавних 

површина,одржавање хоризонталне и 

вертикалне сигнализације, зимска служба на 

територији града Сремска Митровица. 

Радови су следећи: 

-одржавање локалних путева, улица и јавних 

површина 

-одржавање хоризонталне сигнализације  

-одржавање вертикалне саобраћајне  

сигнализације 

-одржавање локалних путева,улицаи других 

јавних површина у зимским условима 

- враћање у првобитно стање јавне површине 

Планом је предвиђено 36.200.000,00 

динара без ПДВ-а за радове одржавање 

локалних путева,улица,јавних 

површина,одржавање хоризонталне 

сигнализације и вертикалне саобраћајне 

сигнализације као и зимска службе. 

Планом одржавања локалних путева, 

улица, јавних површина, одржавање 

хоризонталне сигнализације   предвиђен је 

обим радова у дужини од  око 100 км 

градских саобраћајница и радове у дужини 

око 100км на локалним путевима. 

Предвиђено је и одржавање саобраћајне 

вертикалне сигнализације на територији 

града Сремска Митровица.  

Радови на одржавању локалних путева, 

улица, јавних површина обухвата следеће: 

крпљење ударних рупа асфалтбетоном и 

ризлом,пресвлачење лоших деоница, 

поправка бетонских тротоара и 

ригола,прочишћавање путних јаркова, 

нивелација и насипање банкина,набавка и 

депоновање вертикалне сао.сигнализације, 

поправка и насипање постојећег коловоза 

шљунком, уградња и набавка недостајућих 

сливних решетки  и поклопаца 

шахтова,одржавање набавка и уградњаi 

недостајућих делова саобраћајне опреме као 

и зимску службу са дежурствима људи и 

механизације као и потребним 

интервенцијама. 

Средства  предвиђена  30.350.000,00 без 

ПДВ-а 

Радови одржавања хоризонталне 

сигнализације обухватају обележавање: 

пешачки прелази, средишња острва; 

средишње линије ширине 0.12м; ивичне 

линије; стрелице; паркинг линије; ознака П, 

ТАКСИ, БУС, ШКОЛА. Средства предвиђена 

су 3.500.000,00 без ПДВ-а. 

Радови на одржавању вертикалне 

сигнализације обухвата замену и допуну 

постојеће саобраћајне сигнализације као и 

постављање нове сигнализације у складу са  

новим Правилником и важећим Стандардима. 

Средства предвиђена овим планом за 

вертикалну саобраћајну сигнализацију износе 

1.350.000,00 без ПДВ-а 

Планиране врсте и количине  утврђене су 

и распоређене по позицијама исказаним у 

даљем тексту.   
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II 

Овај Програм ступа на снагу наредног дана 

од  дана доношења, а биће објављен у 

„Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 344-123/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић,  

маст.инж.менаџмента, с.р.

_______________________________________ 



ГОДИШНЊИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА - ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

1. Крпљење ударних рупа 
асфалт-бетоном
Радови обухватају машинско 
опсецање ударних рупа 
ротационом тестером или 
глодалицом, чишћење и 
издувавање вишка материјала 
компресором, прскање 
битоемулзијом и уградња 
асфалт-бетона ручно са 
ваљањем ваљком.

т 950,00 350,00 200,00 400,00

2. Израда завршног слоја 
асфалтбетоном д~10 цм на 
рововима од прикључка 
инсталација. Радови 
обухватају додатно 
планирање и набијање 
постојеће подлоге,чишћење и 
издувавање вишка материјала 
компресором, прскање 
битоемулзијом и уградња 
асфалт-бетона ручно са 
ваљањем ваљком.

т 80,00 50,00 30,00 /

3. Пресвлачење лоших 
деоница АБ слојем
Припрема радних спојева 
машинским опсецањем, 
чишћење, издување вишка 
материјала компресором, 
прскање битоемулзијом и 
уградња асфалт-бетона д=4цм 
са машинским ваљањем 
тандем ваљком.

т 225,00 125,00 100,00 /

4. Израда битоносећег слоја на 
припремљену конструкцију
Припрема радних спојева 
машинским опсецањем, 
прскање битоемулзијом и 
уградња БНС-а д=7цм 
машински са ваљањем тандем 
ваљком.
У цени је комплетан рад 
машина, људи као и 
материјала.

т 375,00 250,00 125,00 /

5. Поправка бетонских 
тротоара-краће деонице

м2 20,00 20,00 / /



Рушење постојећих лоших 
деоница тротоара са утоваром 
и одвозом на депонију до 3км. 
Планирање и ваљање 
постељице, уградња тампон 
шљунка д=10-12цм са 
механичким и израдом бетона 
марке МБ-30 д=10цм 
ситнозрни у кампадама од 2м 
са притиснутим спојницама. 
Обавезно пердашење и 
неговање бетона. 
У цени је комплетан рад 
машина, људи као и 
материјала.

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

6. Нивелисање бехатон плоча 
на постојећем тротоару
Рушење постојећих лоших 
деоница бехатона са утоваром 
и одвозом на депонију до 3км. 
Планирање и ваљање 
постељице. Измена 
постојећег тампона ризле 
д=10-15цм са механичким 
збијањем као и додавањем 
слоја камене ситнежи д=3цм 
и замена оштећених бехатон 
плоча новим.

м2 15,00 15,00 / /

7. Поправка бетонских 
ригола-краће деонице
Рушење постојећих лоших 
деоница ригола са утоваром и 
одвозом на депонију до 3км. 
Планирање и ваљање 
постељице. Уградња тампона 
од шљунка д=10-12цм са 
механичким збијањем и 
израда ригола од бетона МБ-
30 д=10цм ситнозрни у 
кампадама од 2м са 
притиснутим спојницама.
Обавезно пердашење и 
неговање бетона.
У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала.

м 25,00 25,00 / /

8. Прочишћавање путних 
јаркова машинским путем 
Обрачунато је 0,30мм3/м са 
одвозом до 5км. 

м 900,00 300,00 600,00 /



У цени је комплетан рад 
машина, људи као и 
материјала.

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

9. Ручно чишћење ригола
Обрачунато је просечно 
0,05м3/м са одвозом до 5км.
У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала.

м 2.000,00 200,00 1800,00 /

10. Нивелисање банкина са 
одвозом вишка материјала.
Обрачунато је машинско 
довођење банкине просечне 
ширине 1,5 м на просечан нагиб 
од 4% са одвозом вишка 
материјала до 3км. 
У цени је комплетан рад машина 
и људи као и материјала.

м 65.000,0020.000,0 20.000,0 25.000,0

11. Насипање банкина ризлом 
фракције (0-31)мм.
Насипање банкина ризлом 
просечног профила (75*6 )цм 
обрачунато је са 0.09 м3/м уз 
машинско довођење банкина 
на прописан нагиб од 4% са 
машинским ваљањем.
У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала.

т 350,00 150,00 150,00 50,00

12. Поправка и насипање 
саобраћајнице шљунком
Природним шњунком 
поправити и насути 
саобраћајницу дебљине мин. 
д=20 цм уз машинско 
довођење на прописан нагиб 
ваљањем.
У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала.

м3 50,00 50,00 / /

13. Поправка улица са 
подлогом од ризле и 
шљунка. Постојећу подлогу 
булдозером испланирати, 
изравнати и виброваљком 
изваљати до потребног нивоа

м2 6.000,00 3.000,00 3.000,00 /

14. Насипање саобраћајнице 
ризлом фракције (0-31) мм
Ризлом насути саобраћајницу 
мин. д=(5-10)цм уз машинско 
довођење на прописан нагиб. 

т 400,00 250,00 150,00 /



У цени је набавка, транспорт 
и уградња ризле (планирање и 
ваљање). Обрачун по 
потребној утрошеној 
количини ризле у збијеном 
стању.

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

15. Машински ископ земљаног 
материјала
просечне дебљине д=20-50 цм 
са одвозом на депонију до 
5км. У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала.

м3 400,00 250,00 150,00 /

16. Полагање цеви за 
атмосферску канализацију
ПВЦфи-250мм, радови 
обухватају ископ, постављање 
цеви и затрпавање рова у 
слојевима од 30цм као и 
набијањем све према пројекту 
и техничким условима. 

м 25,00 25,00 / /

17. Постављање ивичњака 
18/24
на бетонску подлогу д=10цм 
од бетона МБ-20 према 
пројекту. Спојнице ширине 
1цм заливају се цемент 
малтером у односу 1:3
Висински и ситуациони 
положај мора бити у складу 
са пројектом. Цена обухвата и 
радове и материјал на 
припреми подлоге.

м 20,00 20,00 / /

18. Постављање ивичњака 
18/12
на бетонску подлогу д=10цм 
од бетона МБ-20 према 
пројекту. Спојнице ширине 
1цм заливају се цемент 
малтером у односу 1:3
Висински и ситуациони 
положај мора бити у складу 
са пројектом. Цена обухвата и 
радове и материјал на 
припреми подлоге.

м 30,00 20,00 10,00 /

19. Ископ, набавка и уградња 
бетона МБ-25 за темеље 
саобраћајних знакова. 
Димензије темеља су 
(50*50*50) цм

м3 9,00 6,00 1,00 2,00



Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

20. Фарбарски радови на 
оградама на пропустима и 
аутобуским стајалиштима
Комплетни радови на 
санацији оштећених делова 
ограде обухватају прање, 
шмирглање, антикорозивну 
заштиту (флековање 
оштећених делова са 
основном бојом), фарбање 
завршним слојем два пута у 
дебљини од 30мик.мм као и 
замена трулих делова цеви и 
завршни слој са емајл фарбом 
комплетну ограду. Послови 
заваривања са комплетним 
материјалом и радном снагом 
позиција се обрачунава по м2 
офарбане површине цеви. 

м2 30,00 20,00 10,00 /

21. Одржавање вертикалне 
саобраћајне сигнализације
Обухвата редован обилазак 
града по утврђеном програму; 
замену, намештање, 
исправљање, прање, и сл. 
саобраћајних знакова, 
стубова, опреме и др. као и 
превоз до места рада, утовар 
у возило и истовар потребног 
материјала у граду и на 
локалним путевима уз 
редовно вођење дневника. 
Редован обилазак 
подразумева возило и путара 
два пута месечно на градским 
саобраћајницама и осталим 
насељима.
Напомена: За редован 
обилазак извођач мора имати 
возило и путара (12 сати*12 
месеци)

месец 9 50% 20% 30%

22. Замена поломљених и 
недостајућих сливних 
решетки на атмосферској 
канализацији
У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала.

ком 3 3 / /



Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

23. Нивелисање шахтова 
атмосферске канализације 
са заменом комплет 
поклопца за 25т. 

ком 2 2 / /

24. Изградња сливника-
типског
У цени је комплетан рад 
машина и људи као и 
материјала

ком 3 3 / /

25. Нивелисање шахтова 
атмосферске канализације 
са заменом комплет 
поклопц за 40т
Радови обухватају комплетно 
уклањање носача поклопца. 
Приликом штемања 
омогућити простор за 
изградњу арм. бет. прстена 
као носача новог поклопца од 
мин. 15цм. Нови дуктилни (са 
шарком 50-60 цм) рам са 
поклопцем уградити у 
ревизионо окно на нивелету 
коловоза. После нивелисања 
окна поставити поклопац, 
извршити заштиту од мин. 28 
дана ради правилног 
везивања употребљеног 
материјала. Позиција 
обухвата комплетан материјал 
и рад за уградњу и 
нивелацију.

ком 3 3 / /

26. Набавка стандардних 
саобраћајних знакова и 
табли са стубовима
На набавну цену по рачуну се 
зарачунавају манипулативни 
трошкови од 5% .

дин 200.000,00 50% 20% 30%

27. Уградња и набавка 
бетонских бехатон плоча
д=6цм дим 30*30 цм на 
подлогу од песка или камене 
ситнежи (4-8)мм дебљине 
д=3цм

м2 15,00 15,00 / /

28. Набавка и уградња 
металних стубића жуто-
браон, од цеви фи-2цола 
висине 1,2м на растојању 
осовинском 1,2-1,5м и 
одстојању од коловоза 0,6м 



према скици са бетонском 
стопом МБ-30 на дубини 
60цм
једноструки ком 10 10 / /
двоструки ком 20 20 / /

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Села Путеви Једин.
цена

Износ

29. Израда и монтажа заштитних 
металних ограда путних 
мостића преко канала

кг 350,00 200,00 150,00 /

30. Постављање бетонских 
растер плоча д=10цм на 
паркинг површинама
на напред припремљен 
тампон и на слој камене 
ситнежи (4-8)мм  и дебљине 
д=3цм. Цена обухвата 
уградњу растер плоча са 
потребном подлогом.

м2 25,00 25 / /

31. Израда металних делова по 
захтеву инвеститора
Позиција обухвата набавку 
материјала, све браварске 
радове и антикорозивну 
заштиту основном и два слоја 
завршном уљаном бојом за 
метал.

кг 150,00 100 50 /

32. Рушење ивичњака
Постојећи ивичњак без 
обзира на врсту руши се 
ручно, одваја од бетонске 
подлоге, товари и 
транспортује до депоније до 
5км.

м 15,00 15,00 / /

33. Рушење постојећег коловоза
Постојећи коловоз свих врста, 
разрушити машинским путем 
заједно са подлогом које 
просечне дебљине д=25-40 
цм. Материјал добијен 
рушењем утоварити и 
транспортовати до депоније 
односно до 5км

м2 180,00 180,00 / /

34. Услуге булдозера на 
планирању терена

час 5 3 2 /

35. Услуге багера или “скип”-а 
на разним земљаним 
радoвима.

час 5 3 2 /

36. Услуге превоза терета 
камионом кипером до 5 км

т 250 250 / /

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а   .......................   ~ 20.785.000,00 дин. 



ГОДИШЊИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Локал. 
путеви

Јединич. 
цена

Износ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1. Набавка, превоз, припрема и 

депоновање агрегата 4-8 мм за
потребе зимске службе.

м3 70,00 10,00 60,00

2. Набавка индустријске соли, 
превоз, истовар и ускладиштење 
соли, по налозима надзора.

т 200,00 110,00 90,00

Укупно припремни радови:

2. ДЕЖУРСТВА
1. Техничко лице-једно час 2.600 50% 50%
2. Теренско (путничко) возило са 

возачем-једно.
час 2.600 30% 70%

Укупно дежурства:
Напомена:   Техничко лице дежура у “нултом степену приправности” 16 сати   
                     радним даном и 24 сата викендом и државним празником а у “првом 
                     степену приправности” дежура 24 сата-све на пункту зимске службе.
                     Теренско возило са возачем дежура исто тако само је “кућно 
                     дежурство”.                      

3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
3.1. Степен пуне мобилности

1. Камион са возачем са снежним 
плугом и расипачем соли

час 200 80 120

2. Камион са возачем са снежним
плугом

час 600 240 360

3. Багер “ровокопач-утоваривач”са
снежним плугом са руковаоцем

час 200 80 120

4. Утоваривач са руковаоцем час 40 24 16
5. Радници на расипању соли час 200 120 80
6. Булдозер са руковаоцем час 30 / 30
7. Путарско (полутеретно)возило 

са возачем
час 50 20 30

8. Теренско (путничко) возило са 
возачем

час 60 24 36

Укупно интервенције:

4. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА-после отапања снега
1. Летеће крпљење ударних рупа 

врућим асфалт-бетоном
т 15,00 10,00 5,00

2. Летеће крпљење ударних рупа 
хладним асфалтом

т 5,00 3,00 2,00

3. Поправка и насипање саобраћа-
јница ризлом (планирање 

м3 15,00 8,00 7,00



подлоге булдозером, насипање и 
планирање ризле фракције 0-31 
мм у слоју д=5-10 цм и ваљање 
вибрационим ваљком).

Ред.
бр.

Опис радова Јед. 
мере

Количи
на

Град Локал. 
путеви

Јединич. 
цена

Износ

4. Насипање банкина ризлом 
фракције 0-31 мм

м3 15,00 10,00 5,00

5. Нивелисање банкина по 
пропису

м1 500,00 350,00 150,00

6. Месечно одржавање вертикалне 
саобраћајне сигнализације

мес. 3 70% 30%

Укупно одржавање саобраћајница:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2. ДЕЖУРСТВА
3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
4. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а   ...............   ~9.565.000,00 дин. 
                                                                                                         



број мера колич. јед.цена. И З Н О С

1. ком 30

2. ком 25

3. ком

I-34 5

I -34.1 5

4. ком 20

5. ком 15

6. ком 10

7. м2

фолије класе1 м2 5

фолије класе2 м2 5

7.1 ком 2

Димензија 100*35 цм фолије класе2

7.2 Стандардни сао .знак обавештења III-63.1,III-64.1 ком 5

Димензија 150*50 цм фолије класе2

7.3 Стандардни сао .знак обавештења III-63,III-64 ком 5

димензије 50цм

7.4 Стандардни сао .знак обавештења III-84 ком 5

за означавање врха разделног острва дим.30*100цм

фолије класе2

8. ком 1

путоказне табле ,туристичке табле,километража пута,и др.

Стандардни сао .знак обавештења III-2.1

Вертикалне запреке димензија 100*25цм

са постољем

Стандардни сао.знаци облика квадрата

странице 60 цм  класом фолије 2

Стандардни сао.знаци облика правоугаоника

сраница 60*90 цм  класом фолије 2

Стандардни сао.знаци обавештења 

III62,III-63,III-64,III-205,III-302,III-302.1

Стандардни сао.знаци облика троугла-знаци опасности

страница троугла 60 цм и класом фолије 2

Стандардни сао.знак опасности- андрејин крст,класе 2

Стандардни сао.знаци облика круга

пречника 60цм  и класом фолије 2

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА  ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНE САОБРАЋАЈНE 

                СИГНАЛИЗАЦИЈE И ОПРЕМE 2017 годину

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Стандардни сао.знаци облика троугла-знаци опасности

страница троугла 90 цм и класом фолије 2



8.

Дужине 2,4   м  фи60цм ком 30

ком 35

ком 25

Дужине 4 м ком 20

по дужном метру м 20

9. ком

5

3

10. Успоривач брзине „лежећи полицајац“ са м 15

гуменим елементима ,висине 5цм

са уградњом

11. м 30

12. 30

од бетона марке МБ20 димензија 50*50*50

13. Монтажа саобраћајног знака на стуб ком 50

14. ком 10

15. м2 10

         ПДВ  20%

мора да испуњавају :

-фактор сигурности за оптерећење класе PAF1

-притисак ветра W5

-динамички притисак снега класе DSL1

-највећу привремену дефлексију класе TDB4
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује

 следећим :

- Сертификатом  за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO 9001:2008,

за произвођача понуђене сигнализације.Доказ :Копија важећег сертификата

- Уверењем о контролисању изгледа понуђених саобраћајних знакова према важећем домаћем 

Правилнику о саобраћајној сигнализацији издато од домаћег акредитованог контролног тела према 

SRPS ISO/IEC 17020:2002,тип А или одговарајућиДоказ :Тражени извештај о испитивању

- Важећим сертификат за ретрорефлектујућу фолију -3М,или одговарајући,као доказ о испуњењу 

прописних захтева стандарда SRPS EN 12899 1:2011Доказ :Копија важећег сертификата

НАПОМЕНА:

Саобраћајни знаци према стандарду SRPS EN 12899

Демонтажа постојећег саобраћајног знака

са одвозом вишка материјала на депонију до 3км

Прелепљивње знакова антиграфит фолијом

УКУПНО

        СВЕГА УКУПНО

Једностране одбојне ограде  степена задржавања H2

са стубовима на растојању 4м-према СРПС ЕН 1317

са уградњом

Израда  темеља за постављање саобраћајног знака

Дужине 3,0 м

Дужине 3,5м

Саобраћајна огледала

пречника 90цм  фи

пречника 60цм  

Носач саобраћајног знака -поцинковани деб. зида лима



ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ  У ГРАДУ

И НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗА 2017 ГОДИНУ

Радови на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације изводe се у два периода и то у пролеће и у јесен

Радови  се изводе у граду и на локалним путевима на територији града Сремска Митровица

Радове извести у свему у складу са стандардима  СРПС У.С4 225 до228и Правилником о сао.знаковима на путевима

(Сл.гласник РС бр.26/2010 ).За квал.материјала за обележ.кол.прибавити одговарајуће атесте у складу са станд.СРПС-у 

број                                OPIS POZICIJAОПИС ПОЗИЦИЈЕ мера количина јед. Цена Износ

1 пешачки прелази,острва,лежећи полицајци и сл. м2 2.800

2 средишња линија на путевима ширине 0,12м м 30.000

3 ивична линија на путевима ширине 0,12м м 3.000

4 средишња линија у граду  ширине 0,12м м 45.000

5 стрелице-једносмерне ком 80

6 стрелице -двосмерне ком 80

7 линије за паркирање м 1.000

8 ознаке П,ТАКСИ и остало-мања ком 300

9 слова БУС ,СТОП и остало-већа ком 300

10 ознаке на БУС стајалиштима- жута боја м2 200

11 фарбање бициклистичке стазе црвене ивичне м2 50

линије  0,12м

У К У П Н О :

ПДВ 20%

   С В Е Г А :
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91. 

На основу члана 35. став 1. тачка 33. 

Статута града Сремске Митровице, 

(„Службени лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012), Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

24.04.2017.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

ДОНОСИ СЕ Програм одржавања, 

паркова, зелених и рекреационих површина 

са планом санације заштићеног дрвореда 

платана и планом уклањања штетне 

вегетације на територији града Сремској 

Митровици у 2017.години. 

II 

Саставни део овог Закључка је Програм 

одржавања, паркова, зелених и рекреационих 

површина са планом санације заштићеног 

дрвореда платана и планом уклањања штетне 

вегетације на територији града Сремској 

Митровици у 2017.години. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 352-275/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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92. 

На основу члана 35. став 1. тачка 33. 

Статута града Сремска Митровица („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 24.04.2017. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

расподели остварене добити за 2016.годину 

ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица, 

коју је Надзорни одбор донео на седници 

одржаној 27.02.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-44/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

93. 

На основу члана 35. став 1. тачка 33. 

Статута града Сремска Митровица („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 24.04.2017. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о висини 

накнаде за употребу општинских путева и 

улица на територији града Сремска 

Митровица, коју је Надзорни одбор донео на 

седници одржаној 19.04.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-54/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

94. 

На основу чланова 19. и 72. Закона о 

јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 

88/2013 и 105/2014), члана 50. Закона о 

основама система образовања и васпитања, 

(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 52/2011, 

55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члана 

35.тачка 17. Статута Града Сремска 

Митровица („Сл.лист Града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012), члана 8., 23. ст. 2. и 

24. ст. 2. Одлуке о прибаваљању, располагању 

и управљању стварима у јавној својини Града 

Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска 

Митровица“ бр.17/2016), Скупштина Града 

Сремска Митровица, на својој седници 

одржаној дана 24.04.2017.године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  

ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА  У МАНЂЕЛОСУ 

I 

ДАЈЕ СЕ на коришћење на 

неодређено време без накнаде, уз обавезу 

плаћања комуналних трошкова, 

непокретност: објекат зграде основног 

образовања у Манђелосу, село, површине 

367м
2
, саграђена на парцели број 1365 

к.о.Манђелос, уписан у лист непокретности 

РГЗ Служба за катастар непокретности 

Сремска Митровица, број 1335 к.о.Манђелос, 

са припадајућим земљиштем површине 

3528м
2
 у јавној својини Града Сремска 

Митровица, са правом редовне употребе 

земљишта, Основној школи „Слободан Бајић 

Паја“ из Сремске Митровице ради обављања 

делатности основног образовања и 

васпитања. 
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II 

О коришћењу објекта  из тачке 1. овог 

решења закључиће се посебан Уговор, којим 

ће се дефинисати објекат који се даје на 

коришћење, као и права и обавезе корисника 

у погледу одржавања објекта и плаћања 

комуналних трошкова. 

III 

Овлашћује се Градоначелник Града 

Сремска Митровица да, у име Града Сремска 

Митровица, закључи Уговор о коришћењу 

објекта зграде основног образовања у 

Манђелосу, са Основном школом „Слободан 

Бајић Паја“ из Сремске Митровице.  

IV 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

Града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 361-38/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

    Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

95. 

На основу члана 124. став 2. и члана 126. 

Закона о социјалној заштити (“Сл.гласник 

РС“ број 24/2011 и члана 35. став 1. тачка 10. 

Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 24.04.2017. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА'' 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

СНЕЖАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, 
дипломирани социјални радник из Сремске 

Митровице, разрешава се дужности 

директора Центра за социјални рад „Сава“ у 

Сремској Митровици. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  

 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 022-65/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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96. 

На основу члана 125. Закона о социјалној 

заштити („Сл.гласник РС“ број 24/2011 и 

члана 35. став 1. тачка 10. Статута Града 

Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној  

24.04.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА'' 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

БРАНИСЛАВ ВУКМИР, дипломирани 

специјални педагог из Чалме именује се за 

вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици 

на период од једне године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-66/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

97. 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (“Сл.лист града 

Сремска Митровица”, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 24.04.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

УСТАНОВЕ ''АТЛЕТСКИ СТАДИОН''  У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

I 

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ из Мартинаца, 

ул. Савска, бр. 2, разрешава се дужности 

члана Надзорног одбора Установе „Атлетски 

стадион“ у Сремској Митровици, из реда 

запослених. 

II 

НОВКА ЈОЦКОВИЋ из Сремске 

Митровице именује се за  члана Надзорног 

одбора Установе „Атлетски стадион“ у 

Сремској 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: 022-64/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

98. 

На основу члана 42. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 

30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (“Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 24.04.2017.године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ГАЛЕРИЈЕ ''ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ'' У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  

I 

ИВАНA ШПАНОВИЋ разрешава се 

дужности члана Управног одбора Галерије 

„Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици из 

реда Националног савета Хрватске 

националне мањине. 
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II 

АНТУН ШПАНОВИЋ именује се за 

члана Управног одбора Галерије „Лазар 

Возаревић“ у Сремској Митровици из реда 

Националног савета Хрватске националне 

мањине. 

III 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 022-48/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

99. 

На основу члана 46. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 

30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица'', бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 24.04.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА   

УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ 

''СРЕМ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

КРУНОСЛАВ ЂАКОВИЋ разрешава се 
дужности члана Надзорног одбора Установе 

за неговање културе ''Срем'' у Сремској 

Митровици из реда Националног савета 

Хрватске националне мањине. 

II 

ЈАДРАНКА ЛАЗАРЕВИЋ именује се за 

члана Надзорног одбора Установе за 

неговање културе ''Срем'' у Сремској 

Митровици из реда Националног савета 

Хрватске националне мањине. 

III 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-49/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

100. 

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 

24.04.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ'' У КУЗМИНУ 

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I 

ЕРДЕЉАН ЈЕЛЕНА из Сремске 

Митровице, ул.Максима Горког, бр.17, 

разрешава се дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у 

Кузмину, из реда локалне самоуправе. 

II 

 ЕРДЕЉАН МИЛИЦА из Кузмина, 

ул.Планинска, бр.8, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе „Бранко 

Радичевић“ у Кузмину, из реда локалне 

самоуправе. 
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III 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-67/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

101. 

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 

24.04.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШОСО ''РАДИВОЈ ПОПОВИЋ'' У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 

I 

ТАМАРА ИВАНОВ разрешава се 
дужности члана Школског одбора ШОСО 

„Радивој Поповић“ из реда запослених. 

II 

 СУЗАНА ВЛАДИЋ именује се за члана 

Школског одбора ШОСО „Радивој Поповић“ 

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: 022-68/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

102. 

На основу члана 31. и члана 34. Закона о 

јавним предузећима („Сл.гласник Републике 

Србије“, бр.15/2016) Скупштина града 

Сремска Митровица на седници одржаној 

24.04.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Сремска 

Митровица.(У даљем тексту: Комисија) 

II 

  У Комисију се именују 

- за председника 

ВЕРА НИКОЛИЋ, дипл.правник из 

Мачванске Митровице   

- за чланове: 

1. ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ, 

дипл.правник из Сремске Митровице 

2. АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ, 

дипл.правник из Сремске Митровице 

3. ЈЕЛЕНА РАДОСАВЉЕВИЋ, 

дипл.правник из Новог Сада 

4. ВИТОМИР ОБРЕНЧЕВИЋ, 

дипл.правник из Мачванске Митровице 

III 

Задатак Комисије је да спроведе јавни 

конкурс за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Сремска Митровица. 
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IV 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 02-30/2017-I  

Дана: 24.04.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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103. 

У складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», бр. 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Изборна комисија града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 20. aприла 2017. године у 11 часова, донела је 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНОГ ОДБОРНИЧКОГ МЕСТА  

1. Мандат одборника у Скупштини града  Сремска митровица додељује се кандидату: 

1) са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ: 

Ред. 

број 

Ред. 

број на 

изборној листи 

Име и презиме 
Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1 43 
РАДИСАВ 

САВИЋ 
1967 

саобраћајни 

техничар 
Шашинци 

 

2. Кандидату из тачке 1. ове одлуке издаће се уверења о избору за одборника у Скупштини 

града. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

4. Ову одлуку доставити Скупштини града Сремска Митровица. 

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица". 

О б р а з л о ж е њ е 

Изборна комисија града Сремска Митровица је констатовала: 

-да  je одборница Даница Недић, изабрана са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ, поднела оставку на место одборника у Скупштини града Сремска Митровица, па је у 

складу с тим, утврдила да је мандат потребно доделити РАДИСАВУ САВИЋУ као првом следећем 

кандидату испред исте политичке странке, коме није био додељен мандат, а који се налази под 

редним бројем 43 на наведеној изборној листи и који је дао писмену сагласаност да прихвата 

мандат; 

У складу са наведеним, Изборна комисија града Сремска Митровица донела је одлуку као у 

изреци, на основу које ће сагласно члану 45. Закона о локалним изборима новом одборнику бити 

издато уверење да је изабран. 

Број: 06-38/2017-I 

У Сремској Митровици, 

Дана: 20.04.2017. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

                                   ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

 М.П.                               мр Зоран Левајац, с. р. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ГРАДА 

 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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