СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Година IX
број 12

Сремска Митровица
01.09.2017.

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2017.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

259.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

На основу члана 35 став 7 Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број:72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлукаУС, 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
01.09.2017.године донела је

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ
ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА
3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
ВИШЕГ РЕДА

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ, НАСЕЉА
СТАРИ МОСТ, УЛИЦЕ БОСУТСКИ ПУТ
И УЛИЦЕ ЂУРЕ ДАНИЧИЋА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
4.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОСТОРА
4.1.1. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И
ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И
МИКРОРЕЉЕФ

Члан 1.

4.1.2. МЕТЕРЕОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

Овом Одлуком доноси се План
детаљне регулације блока између улица
Булевар Комстантина Великог, насеља Стари
мост, улице Босутски пут и улице Ђуре
Даничића, Град Сремска Митровица(у даљем
тексту: План детаљне регулације).

4.1.3. ХИДРОЛОГИЈА И
ХИДРОГЕОЛОГИЈА
4.2. СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У
ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

Члан 2.

4.2.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА
ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

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

ПРОСТОРА
1.2.2.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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1.5.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ

1.2.2.1.
САОБРАЋАЈНА МРЕЖА И
ОБЈЕКТИ
1.2.2.2.
ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.2.2.3.
ЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
1.2.2.4.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА
ИНФРАСТРУКТУРА
1.2.2.5.
ЗЕЛЕНИЛО
4.2.3. ЕВИДЕНТИРАНА И ЗАШТИЋЕНА
КУЛТУРНА ДОБРА

1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
1.6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
1.6.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ, ЗОНЕ И БЛОКОВЕ

1.6.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

1.2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА И МОГУЋЕ КОМПАТИБИЛНЕ
НАМЕНЕ

1.6.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, НЕСРЕЋА
И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

1.2.1. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА

1.6.5. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ
И СТАРИМ ЛИЦИМА

1.2.2. ЗОНЕ МОГУЋЕ ИЗГРАДЊЕ
ОБЈЕКАТ У ГРАНИЦАМА БЛОКА
1.2.3. ОБЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА
ЗАБРАЊЕНА – ВРСТА И НАМЕНА

1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

1.3. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈИ И
ОБЈЕКТИ

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1.3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ

1.3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА У
ЈАВНОЈ НАМЕНИ СА БИЛАНСОМ

2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
ПАРЦЕЛЕ

1.3.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА У ЈАВНОЈ
НАМЕНИ

2.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗГРАДЕ

1.3.4. ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО
УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА –
ЗОНАМА И БЛОКОВИМА

1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА СА
ЈАВНОМ НАМЕНОМ

2.3. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

1.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И
КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

1.5.1. САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
1.5.2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ОДНОСНО

1.5.3. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.5.4. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1.5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА
ИНФРАСТРУКТУРА

2.6. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.5.6. КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
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Један примерак донетог
Плана
детаљне регулације у дигиталном облику
чува се у Покрајинском секретаријату
надлежном за послове урбанизм.

01 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ширалокација
(Р 1:25 000)
02 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ –
наменаповршина (Р 1:1000)

Један примерак донетог
Плана
детаљне регулације у дигиталном облику
доставља се Републичком геодетском заводу
ради формирања Централног регистра
планских докумената.

03 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ –
наменаповршина (Р 1:1000)
04 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ –
поделанакарактеристичнезоне и целине (Р
1:1000)

Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне регулације
стараће се Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.

05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ –
саобраћајницесарегулациононивелационимпланом и
уређењепросторасајавномнаменом (Р
1:1000)

Члан 6.

06 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – планмрежа и
објекатаинфраструктуре (Р 1:1000)
07
ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ
планграђевинскихпарцела (Р 1:1000)

01.09.2017.

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

–

Члан 3.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 350-215/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

Све
примерке
Плана
детаљне
регулације у аналогном облику подписује
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
председник Скупштине Града.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Подписане примерке Плана детаљне
регулације у аналогном облику оверава
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
Скупштина Града Сремска Митроваца.
Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у
аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чувају се у архиви
Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у
аналогном облику и два примерка у
дигиталном облику чувају се у Градском
органу управе надлежном за спровођење
плана.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ, НАСЕЉА „СТАРИ МОСТ“,
УЛИЦЕ БОСУТСКИ ПУТ
И УЛИЦЕ ЂУРЕ ДАНИЧИЋА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2015) члан 48, и Одлуке скупштине Града Сремска Митровица о изради планског документа
бр. 350-65/2016-I од 04.02.2016. године, обрађивач плана Јавно предузеће за послове урбанизма
"УРБАНИЗАМ" Сремска Митровица израдило је План детаљне регулације блока између улица
Булевар Константина Великог, насеља „Стари мост“, Улице босутски пут и Улице Ђуре Даничића,
Град Сремска Митровица (у даљем тексту: Плана) у свему у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде планских докумената („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011 и
64/2015) и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник
РС" бр. 22/2015).
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки ПГР-а
града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист Града Сремска
Митровица“, бр. 11/2009.), који подразумева првенствено планирање пренамене простора бивше
фабрике намештаја у пословно – комерцијални центар, као и урбанистичко обликовање слободних неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу породичног и вишепородичног
становања са трасама неопходних унутарблоковских улица у регулационим појасевима са јавном
наменом градских уличних коридора са свом неопходном инфраструктуром и зеленилом.
Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење услова за даљи урбани развој и
секундарног центра зоне са елементима одрживог развоја.
Планом се детаљно опредељују правила за градње нових објеката, односно реконструкцију
постојећих, са наменама и условима уређења простора. Ово се односи пре свега за ободне, већ
изграђене појасеве уз постојеће саобраћајнице
Циљ израде плана је реализација планираних садржаја уз усклађивање свих релевантних
параметара простора, услова надлежних институција, како у обухвату плана тако и у утицајном
подручју са основним принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности у простору
и заштите животне средине. Ово се првенствено односи на синтезу саобраћајних и водопривредних
уводних података и планираних решења на средњи и дуги рок реализације и употребе простора.
Негативног ефекта реализације планских поставки ПДР нема.
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ОПШТИ ДЕО
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Изради Плана приступа се на основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица бр. 35065/2016-I од 04.02.2016. године („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2016), а у
складу са:
• чланом 48 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
• Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015);
• Правилником о општим
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

правилима

за

парцелацију,

регулацију

и

изградњу

Плански основ за израду Плана је:
• Плански основ за израду овог Плана је Генерални урбанистички план града Сремска
Митровица („Сл. лист Града Сремска Митровица“ 04/2015), а План генералне регулације града
Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр.
11/2009) се користи као документациона основа и доношењем овог Плана његове одреднице ће
престати да важе у том делу.
Након усвајања овог Плана детаљне регулације, у обухваћеном простору, важе и примењују се
само правила уређења и грађења дефинисана овим ПДР-ом.
При пројектовању и реализацији планираних стамбених објеката обавезујућа је примена
Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Сл. гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015).
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ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА
Простор у обухвату Плана се налази на западном делу града Сремска Митровица, у граничном
појасу зона стамбених насеља породичног становања у Улици Ђуре Даничића и насеља
вишепородичног становања „Стари мост“ (30-так зграда П+3+По и 3 куле П+8) и приобаља реке
Саве са насипом - кејом. У обухвату Плана су следеће парцеле: 3621/1, 3621/2, 3622, 3623, 3624, део
3626/3, 3626/4, 3626/5, 3626/6, 3627, 3628, 3629/1, 3629/10, 3629/100, 3629/101, 3629/102, 3629/13,
3629/17, 3629/19, 3629/2, 3629/20, 3629/21, 3629/22, 3629/23, 3629/24, 3629/25, 3629/26, 3629/27,
3629/28, 3629/29, 3629/3, 3629/30, 3629/31, 3629/32, 3629/33, 3629/34, 3629/35, 3629/36, 3629/37,
3629/38, 3629/39, 3629/4, 3629/40, 3629/41, 3629/42, 3629/43, 3629/44, 3629/45, 3629/46, 3629/47,
3629/48, 3629/49, 3629/50, 3629/51, 3629/52, 3629/53, 3629/54, 3629/55, 3629/56, 3629/57, 3629/58,
3629/59, 3629/60, 3629/61, 3629/62, 3629/63, 3629/64, 3629/65, 3629/66, 3629/67, 3629/68, 3629/69,
3629/7, 3629/70, 3629/71, 3629/72, 3629/73, 3629/74, 3629/75, 3629/76, 3629/77, 3629/78, 3629/79,
3629/8, 3629/80, 3629/81, 3629/82, 3629/83, 3629/84, 3629/85, 3629/86, 3629/87, 3629/88, 3629/89,
3629/9, 3629/90, 3629/91, 3629/93, 3629/94, 3629/95, 3629/98, 3629/99, 3630, 3631/1, 3631/10, 3631/11,
3631/2, 3631/3, 3631/4, 3631/5, 3631/6, 3631/7, 3631/8, 3631/9, 3632/1, 3632/2, 3632/3, 3633/1, 3633/2,
3633/3, 3634/1, 3634/2, 3634/3, 3634/4, 3634/5, 3634/6, 3635/1, 3635/2, 3635/3, 3635/4, 3636, 3637,
3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647/1, 3647/2, 3648/1, 3648/2, 3649, 3650,
3651, 3652, 3653, 3654, 3655/1, 3655/2, 3656/1, 3656/2, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661/1, 3661/2, 3662/1,
3662/2, 3663/1, 3663/2, 3663/3, 3663/4, 3663/5, 3664, 3665, 3666/1, 3666/2, 3667, 3668/1, 3668/2, 3669,
3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686,
3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702,
3703/1, 3703/2, 3704/1, 3704/2, 3704/3, 3704/4, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713,
3714, 3715, 3716, 3717/1, 3717/2, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3718/4, 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3719/4,
3719/5, 3719/6, 3789, 3790/2, 3790/3, 3790/4, 3790/5, 3790/6, део 3796/44, део 3796/47, 3796/48,
3796/49, 3796/50, 3796/51, 3796/52, 3796/53, 3796/54, 3796/55, 3796/56, 3796/57, 3796/58, 3796/59,
3796/60, 3796/61, 3796/62, део 5948, део 5949/1, 5949/3, 5949/4, 5949/5, део 5997/1, све К.О. Сремска
Митровица. Простор обухвата Плана је 18,54 hа.
Граница обухвата Плана полази из тачке 1 која се налази на северозападном темену приватне
парцеле бр. 3751. Одатле иде јужном страном регулационог појаса Улице босутски пут до тачке 2
теме парцеле 3789. Из тачке 2 граница наставља на југ до тачке 3 која се налази темену парцеле
3796/44. Из тачке 3 иде до тачке 4 на јужном темену парцеле бр. 3796/47, а одакле иде даље на
север до тачака 5 и 6 на западној фасади објекта вишепородичног становања на парцели бр.3792/1.
Одатле граница обухвата плана иде кроз насеље „Стари мост“ на парцели 3626/3 до тачака 7 и 8
које се налазе на источном ободу парцела бр. 3627 и 3626/4 (2 објекта вишепородичног становања).
Одатле граница наставља до тачке 8 на југоисточном темену парцеле 3629/10. У тачки 8 наставља
на север до тачке 9 јужној регулационој линији Улице булевар Константина Великог. Граница
наставља даље на северо-запад регулацијоном линијом (јужном) саобраћајнице Ул. Булевар
Константина Великог до тачке 10 која се налази на пресеку регулационих линија Ул. Булевар
Константина Великог и Ул. Ђуре Јакшића. Одакле иде на југ дуж западне стране регулационог
појаса Улице Ђуре Даничића до тачке 11. Из тачке 11 граница обухвата плана иде до тачке 1
затварајући границу обухвата Плана.
ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
Постојеће и планирано стање у обухвату овог плана је разматрано кроз Генерални урбанистички
плана Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 04/2015) (У
даљем тексту „ГУП 2015“): На Граф. прилогу бр.2.3- Генерална намена површина на нивоу
урбанистичких зона:
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Зона секундарног центра града – што подразумева да у планирању остаје доминантно породично
становање, али да се ови блокови локацијски налазе на значајној гравитационој урбанистичкој
тачки раскрснице Ул. Булевар Константина Великог, Ул. Ђуре Даничића и Ул. Милице
Стојадиновић где је, у постојећем стању лоциран комплекс средње школе, јавна артерска „Црвена
чесма“ и већи број услужних и угоститељских радњи, те је упутно планирањем обезбедити
могућност реализације објеката пословних, комерцијалних и услужних садржаја компатибилних
стамбеном окружењу;
Стамбено – пословна зона (вишепородично и породично становање и компатибилно пословање)
што подразумева просторе намењене (у постојећем и планираном стању) свим врстама становања
који окружују шири центар града и где је могућа пренамена простора у објекте и површине са
јавним садржајима, као и у
комплексе и објекте пословно комерцијалних делатности
компатибилних стамбеном окружењу, све у циљу урбаног погушћавања ових градских простора
обзиром да су потпуно опремљени саобраћајницама и градским инфраструктурним системима;
Зона спорта, рекреације и зеленила – фудбалско игралиште Ф.К. „Раднички“
Урбанистичко-историјска генеза привредних зона Сремске Митровице и диспозиција
предметног блока у ширем окружењу:
Град Сремска Митровица има изузетан географски положај што је познато још од античких
времена са почетка нове ере (350 г.н.е.) када је град Сирмијум био важан градски центар Римског
царства са око 100.000 становника, наткривеним термама и хиподромом са амфитеатром.
Повољна географско – саобраћајна диспозиција града и околине, која се огледа у просторно
блиском контакту магистралних праваца речног, железничког и друмског саобраћаја, и насељеног
места условило је у доба привредних експанзија формирање две градске привредне зоне: „Западна
радно-пословна зона“ која је лоцирана узводно од града на самој обали реке Саве и „Источна
радно-пословна зона“ која је лоцирана низводно од града такође на обали реке Саве. У обе радне
зоне преовлађујућа делатност је била прерада дрвета (фабрике за израду дрвене грађе, целулозе,
намештаја и сл.).
Обе радне зоне су доживеле свој пословни процват, стагнацију и делимичан или потпун пад у
периоду од око 100 година (1900 – 2000), а на почетку 21. века, се налазе су у процесу урбане
реконструкције и функционалне регенерације. Обе градске радно-пословне зоне су потпуно
опремљене саобраћајницама интегрисаним у градску саобраћајну мрежу и имају прикључке на
инфраструктурне градске мреже.
Сав расположиви простор за градњу обе градске радно-пословне зоне је у приватном
власништву, те је могућа реанимација ових простора везана за приватну иницијативу инвеститора.
Простор у обухвату Плана је део бивше „Западне градске радно-пословне зоне“ са комплексом
фабрике намештаја „ФУДИН“ (око 4,17 ha) која је ван функције дуги низ година, а у унутрашњости
блока се налази неуређена и неизграђена површина бивше претоварне станице индустријске пруге
око
(2,11
ha).
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ОГРАНИЧЕЊА

СТАЊА,
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КОРИШЋЕЊА

ПРОСТОРА
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И

ОСНОВНИХ

Природне карактеристике простора
Геоморфолошке и геолошке карактеристике и микрорељеф
Микрорељеф
Терен блока је на алувијална тераса реке Саве, док простор блока садржи грађевинске објекте са
уређеним унутарблоковским комуникацијама, а нивелисан је према ободним градским
саобраћајницама и углавном је раван на коти 80,0 – 81,0 мНВ са генералним падом терена према
реци Сави – савском насипу са шетном стазом.
Геологија и геоморфологија
У геоморфолошком погледу простор се налази на сремској лесној тераси.
У геолошком погледу терен је састављен од квартарних творевина, седимената, релативно мале
дебљине. Минеролошки састав терасног леса, због блиске подземне воде, подсећа на глину. Испод
леса се јављају супескови и суглине.
Подручје града није у потпуности детаљно испитано у геомеханичком погледу. На основу
искуствених података и расположивог Извештаја о инжењерско-геолошким и инжењерскосеизмолошким испитивањима у ширем градском подручју Сремске Митровице (Завод за геолошка
и геофизичка истраживања Београд 1966. год.) носивост терена износи од 1,0 kg/cm2 до 2,0 kg/cm2.
Сеизмика
Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° MCS сеизмичког интезитета, а према
карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине („Сл. лист САПВ“, бр. 20/79). Дати
коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.
Педологија
Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког атласа Војводине, који је
урадио Институт за пољопривредна истраживања у Новом Саду. Заступљени су следећи педолошки
типови: Алувијалноиловасто земљиште и Ливадска црница бескарбонатна.
Метереолошке карактеристике
Клима
Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама планинског
простора.
Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је топлија од пролећа. Лета
су стабилна, са повременим краћим пљусковитим падавинама локалног карактера. Зиме су хладне
са снежним падавинама.
Температура ваздуха
Средња годишња температура ваздуха је 10,8°C. Најхладнији месец је јануар а најтоплији месец
је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,6°C, што клими овог подручја и даје
континетално обележје.
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ГОДИШЊЕ ДОБА

МЕСЕЦ У ГОДИНИ

T(°C)

ЗИМА

децембар - фебруар

0,4

март - мај

11,1

ЛЕТО

јун - август

20,7

ЈЕСЕН

септембар - новембар

11,5

април - септембар

17,8

ПРОЛЕЋЕ

ВЕГЕТАЦИОНИ ПЕРИОД

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне температуре испод 0°C просечно
су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно грејање стана је 187 дана (октобар април). Први мраз јавља се у октобру (од 16.10.), а последњи у априлу (до 16.04.). Трајање мразног
периода је од 150 до 200 дана. У вегетационом периоду мраз се јавља просечно 1,3 дана годишње.
Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако топлих дана је 96
дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана.
Влажност ваздуха
Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са температурним током.
Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је од децембра до марта, веома свеже у
новембру, свеже од априла до октобра и пријатно од марта до септембра.
Облачност
Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те ублажава дневна
колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, у августу. У вегетационом
периоду износи 48%. Мали је број облачних дана у периоду сазревања (јули - септембар). Број
ведрих дана је 61. Просечан број облачних дана је 106.
Осунчање
Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од могуће. Најсунчанији
месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање показује децембар са 52 часа односно
21% од укупне суме годишње осунчаности.
У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од укупног годишњег
осунчања.
(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане површине, пример зидови, имају различито осунчање у зависности од експозиције - оријентације према страни света).
Падавине
Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средње-европског
(подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је неравномерна расподела падавина
по месецима и појава летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана годишње. Висина падавина у
вегетационом периоду износи 341mm, што се сматра релативно повољним. Забележени годишњи
екстреми су од 395 mm (1961. год.) до 1006 mm (1954. год.).
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Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа.
Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 28. фебруара до 20.
марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана са колебањем од 20 до 80 дана.
Максимална констатована висина снежног покривача је 78 cm.
Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом учесталошћу у децембру,
просечно 8 дана.
Ветар
Најизразитији ветар овог подручја је источни, заступљен са 243 ‰, који истовремено има и
највећу средњу годишњу брзину 3,42 m⁄s. Најмању учесталост има јужни ветар са свега 21 ‰ у
годишњој расподели. Око 40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3 m⁄s односно 44,3 km⁄h.
Хидрологија и хидрогеологија
Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама подземних вода и
реке Саве. Састав тла (лес) омогућује вертикално кретање подземне воде, док је хоризонтално
кретање мање изражено.
Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у
Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,5 – 2,5 m испод коте терена.
Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода. Минимални и
максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају са минималним и максималним
водостајима реке Саве. Утицај реке се осећа до 500 m од обале, удаљавањем слаби, а на 2000 3000 m се практично се не осећа.
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Створене вредности у подручју плана.
Постојаћа намена површина и урбанистичке карактеристике простора
Простор обухвата Плана је 18,54 ha грађевинског земљишта.
Намена простора блока у постојећем стању:
• Северном и централном површином блока доминира комплекс бивше фабрике намештаја
„ФУДИН“ (око 4,17 ha);
• У унутрашњости блока се налази неуређена и неизграђена површина бивше индустријске
пруге са простором за претовар око (2,11 ha);
• Остале површине - ободни садржаји блока - породичног становања у Улици Ђуре Даничића
површине око 3,36 ha;
• Ободни садржаји блока - Породично становање са јужне страна блока, површине око 2,05
ha, Улица босутски пут је зона спонтане урбанизације што подразумева простор – зону у којој је
стихијски, субстандардно и бесправно у дужем временском периоду (више деценија) реализовано
целовито урбано ткиво: улица са неконтролисаним саобраћајним елементима, без нивелацијоног
решења и без дефинисаних регулационих и грађевинских линија, кроз коју су реализовани водови
основних градских инфасруктурних система и са парцелама породичног становања неправилних и
неуједначених облика и нестандардних величина, уз реализацију стамбених објеката
неконтролисаних габарита и међусобних односа, често недовршених а усељених;
• Зона спорта (фудбалско игралиште клуба „Раднички“) површине око 1,75 ha са пратећим
објектом и садржајима;
• Комунални садржај - Старо Јеврејско гробље (није у функцији сахрањивања) површине око
0,16 ha – споменик културе;
• Постојећи простори у јавној намени – регулациони појасеви улица Булевар Константина
Великог (јужна страна, 1/2 ширине регулације), Улице Ђуре Даничића, Улице босутски пут и
сервисна саобраћајнице насеља „Стари мост“, укупне површине од око 5,08 ha. Према намени у
саобраћајном систему града Улица булевар Константина Великог је примарна градска
саобраћајница и државни пут 2. реда; Улица Ђуре Даничића је сабирна градска улица; Улица
босутски пут је субстандардна приступна улица; Улица насеља „Стари мост“ је сервисно–
приступна насељска саобраћајница.
Постојаће стање инфрастуктуре
Подаци о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату Плана и услова планирања
истих добијени су од надлежних институција:
• Електромрежа постојећа и планирана – ЕПС Дистрибуција д.о.о (услови бр. 89.1.0.0-Д07.06-50864/2-17 од 22.03.2017.
• ТТ мрежа постојећа и планирана - Телеком Србија а.д. (Услови бр.7069-78094/1-2017 од
28.02.2017)
• Водоводна мрежа постојећа и планирана; Мрежа фекалне и атмосферске канализације,
постојећа и планирана – ЈКП Водовод СМ (услови бр.394 од 22.03.2017. год.);
•

Обавештење од ЈВП „Воде Војводине“ бр.2/18 од 07.06.2017.

•

Гасна мрежа средњег притиска – ЈП Срем гас (услови бр. 25-2-1/17 од 29..05.2017)

•

Топловодна мрежа – ЈКП Топлификације СМ (услови бр. 448 од 01.03.2017.

•

Услови у погледу мера заштите од пожара – Одељење за ванредне ситуације СМ, МУП
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Републике Србије (услови бр. 217-2720/17 од 28.02.2017. год.);
• Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП Комуналије СМ (услови бр.678-2/2017 од
01.03.2017)
• Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица (услови бр. 147/9 од. 05.05.2017. године)
• Услови за саобраћајни прикључак на насељску уличну мрежу - „Сирмијум пут“ д.о.о. из
Сремске Митровице бр.121-1/2017 од.06.03.2017.
Саобраћајна мрежа и објекти
Саобраћајна путна мрежа дефинисана је ободним саобраћајницама које представљају део
основне градске путне мреже - саобраћајни прстен у оквиру границе предметног плана дефинисан
улицама Булевар Константина великог (ван обухвата плана на северној граници), Улице Ђуре
Даничића, Босутски пут и Улица Насеље колективног становања „Стари мост“.
Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и истовремено се путем њих
врши повезивање сабирних и приступних саобраћајница са градском мрежом путева.
Улица Ђуре Даничића има ширину појаса регулације око 30 m и изграђену коловозну траку.
Остале саобраћајне површине (пешачке стазе, бициклистичке стазе, паркиралишта и друго) нису
изграђене.
Улица Босутски пут и Улица Насеље колективног становања „Стари мост“ немају изграђене
одговарајуће коловозне траке као ни остале саобраћајне површине.
Појас регулације Улице Босутски пут је недовољне ширине, нарочито у источном делу где је
ширина око 3-4 m.
Водна инфраструктура
Снабдевање водом
У свим ободним улицама у обухвату овог Плана постоји изграђена водоводна мрежа на коју је
могуће извршити надоградњу у функцији потреба будућих корисика унутар обухвата плана.
Одвођење воде - канализациона мрежа
У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних вода.
Фекална канализација
Фекална канализација постоји у свим ободним улицама у обухвату овог Плана.
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама у обухвату овог Плана. Планом се
планира реализација система евакуације атмосферских вода унутар блока у складу са фазном
реализацијом јавних простора.
Енергетска инфраструктура
Електроенергетска мрежа и објекти
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По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел. мрежа, са које се напајају
постојећи објекти у улицама Булевар Константина великог, Ул. Ђуре Даничића, Ул. Босутски пут и
Насеље колективног становања „Стари мост“. Такође у овим улицама постоји и изграђена јавна
расвета.
Гасоводна инфраструктура
У просторном обухвату ПДР постоји изграђена полиетиленска дистрибутивна мрежа и то у
улицама које описују обухват ПДР.
Топловодна инфраструктура
У обухвату овог Плана нема постојеће дистрибутивне топловодне мреже
Телекомуникациона инфраструктура
У ободним улицама урађена је или реконструисана надземна и подземна ТТ мрежа која у
потпуности задовољава потребе постојећих стамбених и других објеката у ободним улицама.
Унутар обухвата плана не постоје ТТ инсталације.
Зеленило
Зелене површине у граници Плана обухватају улице: Ђура Даничића, Босутски пут и ул.
булевар Константина Великог са локацијом фубалског клуба и терена „Радничко игралиште“.
Обиласком терена установљено је присуство претежно линијског зеленила-дрвореда у регулацији
улица. Зеленило је разнолике старости, квалитета, здравственог стања. Од мера неге у овим
улицама се обавља само кошење. Постојеће стање зеленила - дрвореда у обухвату овог ПДР-а је
разнолико.
Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама извршити делимичну
реконструкцију, која би у једном краћем периоду омогућила извесно увећање функционалности
појединих стабала до њихове коначне замене. То је могуће учинити извођењем биолошкотехничких мера неге на појединим стаблима.
Евидентирана и заштићена културна добра
Увидом у документацију Завода утврђено је да плански основ за дефинисање услова и мера
заштите чине услови које је овај Завод дефинисао за потребе израде Плана генералне регулације
Сремске Митровице, Мачванске Митровице и Лаћарка 2000. г. и Услови чувања, одржавања и
коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за
израду Генералног урбанистичког плана Града Сремска Митровица – Републички завод за заштиту
споменика културе 0401 бр. 4/836 од 29.04.2011.
Стручна служба Завод извршила је рекогносцирање терена и преглед расположиве
документације и литературе Завода и констатовала да се зона обухвата предметног плана налази у
III зони заштите археолошког налазишта од изузетног значаја „Сирмијум“ као и да се у зони
обухвата Плана налазе следећа добра под претходном заштитом:
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I.
Просторно културно–историјска целина Јеврејско гробље (улица Босутски пут 78) КП
3699 КО Сремска Митровица
Некад бројна, јеврејска заједница у Сремској Митровици је за време Другог светског рата
потпуно уништена. О њиховом постојању у овом граду данас сведочи само неколико приватних
породичних кућа и старо напуштено гробље. На Јеврејском гробљу у Сремској Митровици је данас
преостало око шездесет надгробних споменика и породичних гробница, као и двадесетак
полупаних плоча и споменика које није могуће идентификовати.
На овом гробљу налазимо гробнице и гробове значајних припадника јеврејске заједнице који су
својим угледом и заслугама допринели историји и развоју Сремске Митровице. Неки од
надгробних споменика имају и уметничку вредност.
Статус објекта/обележја: добро које ужива претходну заштиту.
Граница целине: спољне ивице КП 3699
Зона заштићене околине: КП 3697, 3698, 3700 и 3704/1 КО Сремска Митровица
II.
Спомен место „Свилара“ (Булевар Константина Великог бб, поред стадиона ФК
Радничког) КП 3629/100 КО Сремска Митровица:
Уласком партизанских јединица у Сремску Митровицу 25. октобра 1944. године завршен је
период окупације у Другом светском рату. Недуго након њиховог долазка почињу да се дешаваају
све чешћи злочини на преосталим Немачким становништвом Митровице и Срема које се није
евакуисало заједно са Немачком војском. Велики број Немаца је убијан, затваран, мучен и
шиканиран.
У августу наредне године на простору бивше предионице свиле „Свилара“ у Сремској
Митровици формиран је логор у циљу концентрације припадника Немачкох народа са територије
Срема. У њему се у просеку налазило око 1200 људи у периоду максималне попуњености. Иако је
већином био логор за радно способно становништво у њему је у мањем броју боравило и нешто
деце и стараца. Радно способни људи су као присилни радници кориштени за радове у
пољопривреди, грађевини и на другим местима где би се указала потреба.
Услови смештаја и опхођења према овим људима били су нехумани. Из доступних извештаја
одговорних и сведочанстава преживелих видљива је тенденција да се по могућности што више
Немаца усмрти. Главни узроци смрти биле су различите болести проузроковане тешким условима
живота, највише тифус и дизентерија, а неки су умирали и од глади, изнемоглости и хладноће.
Зима 1945/46 је била посебно тешка и већина од око 2000 људи страдалих у логору преминула је у
том периоду. Покојнике су сахрањивали у масовну гробницу поред ограде логорског комплекса,
али у пролеће након жалби околних становника почињу да их превозе прво на јеврејско а потом и
католичко гробље и тамо укопавају. Логор је званично затворен 5. маја 1947. године, постојао је 21
месец.
Данас је простор на ком се налази масовна гробница приближно дефинисан белим стубићима,
лепо је уређен и одржавају га локални представници подунавских Немаца. Број мртвих у гробници
је тешко проценити, вероватно се ради о више стотина људи.
Статус објекта/обележја: добро које ужива претходну заштиту.
Граница целине: КП 3629/100 КО Сремска Митровица.
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Зона заштићене околине: простор ширине око 3 m око спољних ивица парцеле 3629/100 који се
налазе на делу КП 3629/1 и 3630 КО Сремска Митровица.
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ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Подела на урбанистичке целине, зоне и блокове
Простор у обухвату ПДР (18,54 ha) може се генерално раздвојити на две планиране
урбанистичке целине и то: Источну урбанистичку целину (9,49 ha) – простор уз Ул. Булевар
Константина Великог (бивша фабрика намештаја „Фудин“) и део стамбеног насеља
вишепородичног становања „Стари мост“ и Западну урбанистичку целину (9,05 ha) подразумева простор уз Ул. Ђуре Даничића и Ул. Босутски пут.
Према планираној намени, типологијама објеката и начину коришћења простор у оквиру
обухвата овог Плана може се поделити на 6 урбанистичких зона:
• Зона А (4,64 ha) је зона пословно-комерцијалних објеката и комплекса са паркирањем на
припадајућим парцелама. Ова зона садржи доминантан блок снабдевачко – пословног центра (90%
површине блока) и низ локација–блокова са специфичним садржајима укључујући и спомен место
„Свилара“ (Булевар Константина Великог бб).
• Зона Б (1,34 ha) је зона спортско-рекреативног комплекса са пратећим садржајима
(угоститељство, пословање) са паркирањем на припадајућој парцели за пословање.
• Зона В (0,75 ha) је карактеристичан део простора на источној страни обухвата овог плана,
која представља простор са комбинованом урбаном функцијом који је саставни део насеља
вишепородичног становања „Стари мост“ са слободностојећим објектима-парцелама у блоку
отвореног типа. У овој зони такође се налази и блок са објекатима гаража приватних корисникастановника насеља.
• Зона Г (1,33 ha) Простор у централном делу блока са објектима вишепородичног становања
П+3, са паркирањем и слободним површинама на припадајућим парцелама.
• Зона Д (6,01 ha) Зона слободностојећих породичних стамбених објеката са паркирањем и
слободним површинама на припадајућим парцелама (становање са компатибилним делатностима)
у постојећим ободним и планираним унутарблоковским улицама - Ул. Ђ. Даничића и Ул. Босутски
пут.
• Зона Е (4,47 ha) Простор у обухвату Плана који подразумева површине у функцији улица
(регулационих појасева саобраћајница), површине у јавној функцији (постојеће и планиране) површине за све градске саобраћајне инфраструктурне мреже, као системом површина са
зеленилом и дрворедима.
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Личне карте урбанистичких блокова
Блок А1
Локација
Источни и централни део обухвата плана. Блок је омеђен према северу Ул. Булевар Константина
Великог - доминантним правцем из којег се очекују посетиоци и према којем се осмишљава цео
комплекс (приступни паркинг, пешачка улица, главне фасаде и улази у главне продајне просторе
комерцијалног и пословног комплекса), на истоку се граничи са комплексом гаража у функцији
стамбеног насеља „Стари Мост“, на југу границу блока предстаља део улице Босутски пут и део
новопланиране унутарблоковске саобраћајнице, док се на западу блок граничи са блоком Г (блок
са објектима колективног становања) и блоком Б (зона спортско-рекреативног комплекса са
пратећим садржајима - угоститељство, пословање).
Површина
4,17 ha
Намена
Планирана намена је пословно-комерцијална, тако да нема намене објеката за становање, а
намена и функција објеката у комплексу не сме да угрожава животну средину, природне и створене
вредности.
Планиране су следеће намене: продаја, услужне делатности, складишни простори,
дистрибутивни центри и слично. Није дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са
штетним утицајем на животну средину.
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Блок А2
Локација
Централни северни део обухвата плана. Блок омеђен улицом Булевар Константина Великог,
блоком А1 са источне стране и блоком Б са западне стране.
Површина
0,22 ha
Намена
Пословно-комерцијални об-јекат. Планиране су следеће намене: продаја, услужне дела-тности,
складишни простори, дистрибутивни центри и слично. Није дозвољена изградња стамбених
објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
Блок А3
Локација
Источни део бухвата плана. Блок омеђен улицом Булевар Константина Великог, блоком А1 са
јужне и западне стране и блоком А4 са источне стране.
Површина
0,10 ha
Намена
Пословно-комерцијални об-јекат (на локацији је неопходно решавање имовинско правних
односа у циљу пренамене простора). Планиране су сле-деће намене: продаја, услужне делатности,
складишни про-стори, дистрибутивни центри и слично. Није дозвољена изградња стамбених
објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
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Блок А4
Локација
Источни део бухвата плана. Блок омеђен улицом Булевар Константина Великог, и присту-пном
саобраћајницом насеља вишепородичног становања „Стари мост“.
Површина
0,08 ha
Намена
Пословно-комерцијални об-јекат. Планиране су следеће намене: продаја, услужне дела-тности,
складишни простори, дистрибутивни центри и слично. Није дозвољена изградња стамбених
објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
Блок А5
Локација
Централни део бухвата плана. Блок омеђен блоком А1 са северне, источне и јужне стране и
блоком Б са западне стране.
Површина
0,07 ha
Намена
Спомен место „Свилара“ (Булевар Константина Великог бб) са обавезујућим контактом са
јавном површином преко интерне саобраћајнице Пословно-комерцијалног комплекса у оквиру
блока А1. Нема планиране изградње у оквиру овог блока.
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Блок Б
Локација
Централни северни део обухвата плана. Блок омеђен улицом Булевар Константина Великог,
блоковима А1, А2 и А5 са источне и јужне стране, блоком Г са јужне стране, и унутарблоковском
саобраћај-ницом – Улицом радничко игралиште и блоком Д1 са западне стране.
Површина
1,34 ha
Намена
Зона спортско-рекреативног комплекса са пратећим садржајима (угоститељство, пословање) са
паркирањем на припадајућој парцели за пословање. Није дозвољена изградња стамбених објеката и
објеката са штетним утицајем на животну средину.
Блок В1
Локација
Источни део бухвата плана. Блок омеђен приступном сао-браћајницом насеља вишепоро-дичног
становања „Стари мост“.
Површина
0,38 ha
Намена
Део стамбеног насеља више-породичног становања „Стари мост“ са слободностојећим
објектима на парцелама под габаритом у блоку отвореног типа.
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Блок В2
Локација
Источни део бухвата плана. Блок омеђен приступном сао-браћајницом насеља вишепоро-дичног
становања „Стари мост“ са источне стране, Улицом босутски пут са јужне стране и блоком А1 са
источне и северне стране.
Површина
0,29 ha
Намена
Објекати гаража приватних корисника-становника насеља, а у окружењу јавне градске
саобраћајне површине.
Блок В3
Локација
Југоисточни део бухвата плана. Блок омеђен приступном саобраћајницом насеља вишепородичног становања „Стари мост“ и Улицом босутски пут.
Површина
0,08 ha
Намена
Објекати гаража приватних корисника - становника насеља, а у окружењу јавне саобраћајне
површине и са једном парцелом породичног становања (на локацији је неопходно решавање
имовинско-правних односа у циљу пренамене и усклађивања са постојећом употребом простора).
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Блок Г
Локација
Централни део бухвата плана. Блок омеђен Улицом радничко игралиште са источне стране, са
јужне стране је омеђен новопланираном унутарбло-ковском улицом која повезује улице Ђ.
Даничића и босутски пут, на истоку се граничи са блоком А1, а на северу са блоком Б.
Површина
1,33 ha
Намена
Објекти вишепородичног становања П+3, са паркирањем и слободним површинама на
припадајућим парцелама.
Блок Д1
Локација
Северни део бухвата плана. Блок омеђен улицама Булевар Константина Великог, Улицом Ђ.
Даничића и Улицом радничко игралиште, на истоку се једним граничи са блоком Б.
Површина
1,23 ha
Намена
Просторни блок одређен као „Секундарни центар“ са слободностојећим породичним стамбеним
објектима са паркирањем и слободним површинама на припадајућим парцелама (становање са
компатибилним делатностима), са планираним унутарблоковским приступном саобраћајницом.
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Блок Д2
Локација
Централни западни део обухвата плана. Блок у потпуности омеђен Улицом Ђуре Даничића и
Улицом радничко игралиште.
Површина
1,62 ha
Намена
Просторни блок одређен као „Секундарни центар“ са слободностојећим породичним стамбеним
објектима са паркирањем и слободним површинама на припадајућим парцелама, са делом простора
за пословно-комерцијалне намене компатибилне стамбеном окружењу.
Блок Д3
Локација
Југозападни део бухвата плана. Блок омеђен Улицом Ђуре Даничића и новопланираном
унутарблоковском саобраћајницом која повезује Улицу Ђ. Даничића и Улицу радничко игралиште.
Површина
0,98 ha
Намена
Зона слободностојећих породичних стамбених објеката са паркирањем и слободним
површинама на припадајућим парцелама.
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Блок Д4
Локација
Југозападни део бухвата плана. Блок омеђен Улицом босутски пут и новопланираном
унутарблоковском саобраћајницом која повезује Улицу Ђ. Даничића и Улицу радничко игралиште,
на источној страни блок се граничи са блоком Д5.
Површина
0,24 ha
Намена
Зона слободностојећих породичних стамбених објеката са паркирањем и слободним
површинама на припадајућим парцелама.
Блок Д5
Локација
Југозападни део бухвата плана. Блок омеђен Улицом босутски пут на југу и новопланираном
унутарблоковском саобраћајницом која повезује Улицу Ђ. Даничића и Улицу радничко игралиште
на северу, на западној страни граничи се са блоком Д4, док се источној страни блок граничи са
блоком Д6.
Површина
0,16 ha
Намена
Просторно културно–историјска целина Јеврејско гробље. Нема планиране изградње у оквиру
овог блока.
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Блок Д6
Локација
Јужни централни део бухвата плана. Блок омеђен Улицом Ђуре Даничића и новоплани-раном
унутарблоковском саобраћајницом која повезује Улицу Ђ. Даничића и Улицу радничко игралиште,
и новопланираном унутарблоковском саобраћај-ницом која повезује Улицу Ђ. Даничића и Улицу
босутски пут. На западној страни блок се граничи са блоком Д5.
Површина
1,80 ha
Намена
Зона слободностојећих породичних стамбених објеката са паркирањем и слободним
површинама на припадајућим.
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Детаљна намена површина и објеката и могуће компатибилне намене
Биланс намене површина
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋА

ПЛАНИРАНА

породично становање

3,69 ha

19,9%

5,61 ha

30,3%

вишепородично становање

0,36 ha

2,0%

1,69 ha

9,2%

субстандардно становање

2,07 ha

11,1%

пословно-комерцијалне делатности

0,83 ha

4,5%

4,85 ha

26,2%

спортско-рекреативни садржаји

1,59 ha

8,6%

1,34 ha

7,2%

комуналне површне:
гробље, спомен обележје (споменик културе)

0,23 ha

1,2%

0,23 ha

1,2%

бивши индустријски комплекс ван функције

4,17 ha

22,5%

посебна намена – гараже (у функцији стамбеног
насеља „Стари Мост“)

0,28 ha

1,5%

0,30 ha

1,6%

јавне саобраћајне површине

3,11 ha

16,8%

4,51 ha

24,3%

бивши коридор индустријске железнице
ван функције

0,09 ha

0,5%

неизграђене и неуређене површине

2,11 ha

11,4%

18,54 ha

100%

18,54 ha

100%

УКУПНО

Табела 1 – Упоредни биланс постојеће и планиране намене површина

зона блок

А

Б

типологија објеката

укупна
% од
површина
површина укупног
(ha)
(ha)
обухвата

А1

слободностојећи
објекти

4,17

А2

слободностојећи
објекти

0,22

А3

слободностојећи
објекти

0,10

А4

слободностојећи
објекти

0,08

А5

нема објеката
високоградње

0,07

слободностојећи
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4,64

25,0 %

пословнокомерцијална

1,34

7,2 %

спортскорекреативни

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
објекти

В

слободностојећи
објекти

0,38

В2

гараже

0,29

В3

слободностојећи објекти и
гараже

0,08

слободностојећи
објекти

1,33

Д1
Д2

Д

Д3
Д4
Д5
Д6

Е

простор са
компатибилним
угостиљскопословним
садржајима

В1

Г

слободностојећи
објекти
слободностојећи
објекти
слободностојећи
објекти
слободностојећи
објекти
нема објеката
високоградње
слободностојећи
објекти

01.09.2017.

0,75

4,1 %

вишепородично
становање са
пратећим
помоћним
објектима

1,33

7,2 %

вишепородично
становање

6,01

32,4 %

становање са
компатибилним
делатностима

4,47

24,1 %

саобраћајна и
инфраструктурна
мрежа и систем
зеленила

18,54

100 %

простор у
обухвату ПДР-а

1,23
1,62
0,98
0,24
0,16
1,80

нема објеката
високоградње
укупно

Табела 2 – Биланс површина према урбанистичким зонама и блоковима
Зоне могуће изградње објекат у границама блока
На графичким прилозима нису дефинисани обавезни габарити планираних грађевина већ
зоне у оквиру којих је могућа изградња одређеног типа објекта. Уједно је дефинисана и
могућност изградње максималног габарита планираног објекта уз услов да су сви задати
урбанистички параметри задовољени.
Предња грађевинска линија уз регулациони појас ободне саобраћајнице је обавезујућа, док је
задња грађевинска линија, граница до које је могућа градња.
За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња објеката са садржајима и
наменом који не производе буку и сметње за зоне у којима се налазе. Стамбени и стамбенопословни објекти могу садржати и више функционално одвојених простора (станова и локала).
Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбено-пословних
објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и других садржаја
имајући у виду атрактивност положаја блока.
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Објекти чија је изградња забрањена – врста и намена
Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама, према графичком прилогу бр. 03
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – намена површина, су објекти:
СВЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА: објекти за које се ради или за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност
надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну
средину;
ЗОНА СТАНОВАЊА: објекти за производњу и остали пословни објекти који нису
компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење отпадака, објекти у којима
се у технолошком процесу врши испуштање и просипање материја које су по свом саставу опасне и
штетне за подземне и површинске воде, објекти у којима се производи бука и вибрације који нису у
границама дозвољених вредности за стамбено окружење и слично.
ПОСЛОВНО - КОМЕРЦИЈАЛНО ЗОНА: објекти за становање, објекти за производњу, објекти у
којима се врши прерада меса, објекти намењени за складиштење отпадака и слично.
ЗОНА САОБРАЋАЈА: објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и путне
привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре.
Јавне површине, садржаји и објекти
План регулације
План регулације површина са јавном наменом
Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица са саобраћајницама,
паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковске саобраћајне и зелене површине. То је
простор од општег интереса намењен за изградњу саобраћајнице, паркинга, пешачких површина,
уређене зелене површине, комуналне инфраструктуре и разделних зелених површина.
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће
се парцеле површина јавне намене. План парцелације не подразумева формирање јединствене
парцеле са јавном наменом унутар блока већ парцијално решавање пратећи динамику фаза
реализације плана.
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле и делови
парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под постојећим саобраћајним
коридорима – улицама, унутарблоковска јавна површина и простори са осталим, нејавним
наменама и планираним јавним функцијама као јавно грађевинско земљиште.
Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене
Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана утврђена је у складу
са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране саобраћајне и
комуналне инфраструктурне мреже и линијског зеленила, али и у складу са наменом простора и
естетским критеријумима који се постављају за овај простор. Регулациона линија улица утврђује
линију разграничења јавних и осталих површина и представља границу грађевинских парцела
намењених за јавне површине.
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Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће, у складу са прописима и
норамтивима, за сваки вид инфраструктурне мреже, несметану изградњу:
• планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, а у складу са
наменом простора;
•

неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја;

• дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као и простора за
изградњу инфраструктурних објеката;
• уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група зеленила и партерног
зеленила, а у циљу стварања посебних микроклиматских услова, заштите непосредног стамбеног
окружења и стварања естетског угођаја простора.
Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу
јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним
законом.
Површине јавне намене
Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе линије коридора
дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у квалитативном и квантитативном смислу.
Одређивање површина у јавној намени са билансом
Укупна површина обухвату ПДР је 18,54 hа.
Постојеће земљиште у јавној намени чине:
•

саобраћајне површине 2,38 hа,

•

уређене зелене површине 0,73 hа,

укупно 3,11 hа, што је приближно 16,8 % земљишта у обухвату Плана.
постојеће
површина
(ha)

Планирано

површина
(%)

површина
(ha)

површина
(%)

саобраћајне
површине

2,38

12,8

3,51

18,9

уређене
зелене
површине

0,73

4,0

0,96

5,2

укупно

3,11

16,8

4,47

24,1

остало
грађевинско
земљиште

15,43

83,2

14,07

75,9

укупно у обухвату Плана

18,54

100,0

18,54

100,0

јавно
грађевинско
земљиште

Табела 3 – биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта
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Овим планом простор за јавно грађевинско земљиште се проширује:
•

саобраћајне површине 3,51 hа,

•

уређене зелене површине 0,96 hа,

и заузима укупну површину од 4,47 hа што је приближно 24,1 % земљишта у обухвату Плана.
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Попис парцела у јавној намени
Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом:
Катастарска парцела бр. 3626/3, 3629/10, 3629/17, део 3629/3, 3629/90, 3634/1, 3635/3, 3635/4,
3638, 3699, 3704/1, 3719/6, 3790/2, 3796/44, 3796/47, 5948, 5949/1, 5997/1.
Парцеле и делове парцела за планирано јавно грађевинско земљиште:
Катастарска парцела бр. 3621/1, 3621/2, 3622, 3623, 3624, део 3626/3, део 3628, део 3629/1,
3629/10, део 3629/101, 3629/102, део 3629/17, део 3629/3, део 3629/8, део 3629/86, део 3629/87, део
3629/9, 3629/90, део 3632/1, део 3632/3, део 3634/1, део 3635/1, део 3635/2, 3635/3, део 3635/4, део
3638, део 3664, део 3665, део 3666/1, део 3666/2, део 3672, део 3674, део 3676, део 3678, део 3680,
део 3681, део 3683, део 3685, део 3687, део 3689, део 3691, део 3692, део 3694, део 3696, 3699, део
3702, део 3703/1, део 3704/1, део 3718/4, део 3719/6, део 3789, 3790/2, 3796/44, 3796/47, део 5948,
5949/1, 5949/3, 5949/4, 5949/5, 5997/1.
Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
•
•
•

Јеврејско гробље (улица Босутски пут 78)
Спомен место „Свилара“ (Булевар Константина Великог бб)
Постојеће фудбалски терен ФК „Раднички“

Правила парцелације и препарцелације површина са јавном наменом
За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је прибављање
земљишта према плану.
Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних површина. То подразумева
могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене парцеле за унутарблоковску јавну
површину, према фазама реализације и исказаним потребама града.
У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и тротоари, у
ширини како је то приказано у плану. Овим планом су одређене регулације за јавне саобраћајнице,
геометријским дефинисањем осовина и елементи нивелационог плана (коте на раскрсницама).
Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура
Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици уз формирање нових
унутарблоковских саобраћајница. Предвиђена је изградња саобраћајних површина у целој ширине
планиране регулације, са циљем формирања геометријских профила који испуњавају савремене
стандарде и прописе везане за саобраћајну инфраструктуру. Планиране регулационе – грађевинске
линије, елементи нивелационог и ситуационог плана и попречни профили регулације
саобраћајница приказани су на графичком прилогу (граф. прилог: бр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ –
саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом).
Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине:
а.

Ободне саобраћајнице,

б.

Унутарблоковске саобраћајнице.
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Ободне саобраћајнице представљају део примарне градске путне мреже и саобраћајни прстен на
границама предметног плана. Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и
истовремено се путем њих врши повезивање унутарблоковских саобраћајница са градском мрежом
путева.
Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице које представљају део секундарне путне
мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје намењене искључиво стамбеном,
снабдевачком и услужном саобраћају.
Планиране интервенције на саобраћајним површинама:
• Планира се изградња нових унутарблоковских саобраћајних површина дефинисаних
карактеристичним пресецима.
• Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и планираних
објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно повезивање унутрашњих
садржаја у блоку са улицама примарне саобраћајне мреже Ул. Ђуре Даничића и Ул. Босутски пут.
Димензионисање саобраћајних површина зависи од саобраћајног значаја и ранга поједине улице.
Коловоз за кретање возила
Нове саобраћајнице и реконструисана траса улице Босутски пут - пресеци А-А, Б-Б и В-В
•

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се ВР ≤ 40 km/час.

• Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 тона,
минимум 6,0 тона.
• Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом до
сливника затворене атмосферске канализације.
•

Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима.

Западни део Улице Босутски пут планиран је са једносмерним током саобраћаја ширине
коловоза од 3,5 m. Дозвољени смер кретања утврђује се посебним актом надлежне градске управе
који се односи на техничко регулисање саобраћаја.
Коловоз за мировање возила, отворена паркиралишта - (важи за све улице)
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. на илустрацији 29 - Шеме
за површинска паркиралишта и графичким прилозима: графички прилог бр. 05 - ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са јавном
наменом, Геометријски попречни профили; илустрација 30 - Шеме за површинска паркиралишта;
илустрација 31 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. За отворена паркиралишта на
јавној површини користе се вредности из табеле П.1. које се односе на краткотрајно паркирање.
Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу саобраћајница,
ивично или сепарисано.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за истоветно
саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у изузетним
случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног одвођења атмосферских
вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање превиђено је са бетонским
ивичњацима издигнутим максимално +4 cm у односу на коту коловоза намењеног за кретање
возила.
Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама или са зеленим
површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за максимално +10 cm у односу на
коту коловозног застора паркинга, а за подужно паркирање за максимално +12 cm у односу на коту
коловозног застора паркинга.
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Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При
реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и постојећим
колским приступима до парцеле/објекта, као и са диспозицијом планиране и постојеће
инфраструктуре.
Бициклистичке стазе
• Проритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са граничним условом да им
се саобраћајни профили додирују.
• Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за кретање
возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања од 0,50 m. Слободни профили
коловоза намењеног за кретање возила и бициклистичке стазе могу улазити један у други али је
тада обавезна примена издигнутих ивичњака за оивичење коловоза.
• Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за мировање
возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања од 0,75 m.
• Минимална ширина бициклистичких стаза за једносмерни саобраћај је 1,5 m за слободни
профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил.
Пешачке саобраћајне површине - (важи за све улице)
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације
саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким стазама вођеним на
правцима саобраћајница. Димензионисање пешачких стаза приказано је на графичком прилогу бр.
05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем
простора са јавном наменом.
• Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум 1,6 m за
саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни профил.
• Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5 m за саобраћајни
профил (изузетно 0,8 m за једносмерни саобраћај), односно 2,0 m за слободни профил(изузетно
1,2 m за једносмерни саобраћај).
• Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2 % усмереним ка
осовини саобраћајнице.
•

Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:

а) максимално +12 cm - на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила на
месту контакта са подужним паркингом
б) максимално +10 cm - на месту контакта са управним и косим паркинзима.
Нивелациони план јавних површина
На графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулациононивелационим планом и уређење простора са јавном наменом приказане су оквирне планиране коте
саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће
утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке документације.
Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене атмосферске
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ
за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колских прилаза, пешачких стаза на
регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални попречни нагиби на
пешачким стазама су 2 %, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које
испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничко-технолошких
ограничења.
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Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити Правилник о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама(„Сл. гласник РС“, бр.
22/2015.
Зелене површине
Зелене површине у граници Плана обухватају улице: Ђура Даничића, Босутски пут и ул.
Радничко игралиште. Обиласком терена установљено је присуство претежно линијског зелениладрвореда у регулацији улица. Зеленило је разнолике старости, квалитета, здравственог стања. Од
мера неге у овим улицама се обавља само кошење.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Улично зеленило
Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове и
ободне зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске
услове и повећају естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине уличног коридора 30% треба да
је под зеленилом.
У ширем уличном профилу могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом
шибља.
Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 - 3,5 m. Ради
безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке.
Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од избора врста.
Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за
кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и
повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима
врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама
Закона о јавним путевима.
Услови за уређење слободних зелених површина
Слободне зелене површине око стамбених објеката, уредити у слободном пејсажном стилу. За
озелењавање користити групе зимзеленог и листопадног шибља које имају најпре заштитну, потом
и декоративну функцију, а не заклањају визуре.
Пожељно је да биљке мењају боју у свом биолошком циклусу и да формиране композиционе
групе садрже различите биљне врсте. Прилаз стамбеним објектима решити са нижим биљним
врстама које имају декоративни карактер (руже, ниски и полегли четинари, сезонско цвеће,
трајнице).
Највећу површина треба да припада травњаку на коме ће планиране групе дрвећа шибља и цвећа
доћи до свог пуног изражаја. За заснивање травњака користити бусен траве који је адекватан
условима средине.
Услови за уређење паркинга
Паркинзи су простори на којима је неопходно извршити засену нарочито током врелих летњих
дана. За озелењавање паркинг места користити врсте са широком крошњом које стварају засену и
поседују позитивне микроклиматске особине. Такве су разне форме високих лишћара: јавора,
јасена, каталпе и др.
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Општа правила уређења за зелене површине:
1. обавезна израда Идејних пројеката озелењавања уличних коридора, који ће детерминисати
прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику садње,
мере неге и заштите, предмер и предрачун;
2. озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина;
3. дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од инсталација и то од: водовода,
канализације и гасовода 1,5 m, електрокаблова до 2,5 m, ТТ и КДС мрежа 1,0 m;
4.

избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте;

5. учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%), а
примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим
површинама, од укупног минималног процента грађевинске парцеле под зеленим површинама;
6. не планирати садњу инвазивних врста: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво
(Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis),
пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда
(Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina),
јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia);
7. планиране зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу
разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације заштитних појасева;
8. у простору према фреквентним саобраћајницама избегавати садњу врста са јестивим
плодовима које би привукле животиње и повећале њихов морталитет, а паркинг просторе
равномерно прекрити високим лишћарима;
9.

саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

Напомене за уређење озелењених површина
Дозвољено је постављање монтажно демонтажних објеката услужне делатности – кафе са
баштом, киоск и сл.
За слободне и уређене површине (фонтане, поплочање, расвету) користити савремене
материјале и стилски уједначен мобилијар.
Није дозвољено ограђивање, осим инфраструктурних објеката и дечијих игралишта.
Извођење радова на озелењавању вршити у складу са Одлуком о јавним зеленим површинама.
Садни материјал који се користи при озелењавању простора, треба да је квалитетан и да има
одговарајућу старост. Подигнуто зеленило одржавати редовно и уредно. Одржавање зеленила треба
да има трајни карактер. На крају вегетационог периода треба извршити попуњавање у складу са
насталим потребама. Озелењавање ће се вршити на основу Плана озелењавања у саставу пројекта
уређења јавних површина.
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Водна инфраструктура
Снабдевање водом
У оквиру обухвата Плана водоснабдевање корисника је решено водоводном мрежом којаје стара
и до 50 година, тако да постоји реална потреба за реконструкцијом и заменом материјала уз
избацивање старог азбестцементног цевовода.
У оквиру планираних новоформираних улица за потребе водоснабдевања корисника потребна је
изградња водоводне мреже пречником мин. ДН 100 mm према техничким условима и прописима за
противпожарну мрежу, продужетком постојећих цевовода водоводне мреже, уз обезбеђење
редовног водоснабдевања корисника и потребног притиска за ПП хидрантску мрежу. Уличну мрежу
водовода предвидети у зеленим површинама поред саобраћајница и тротоара, на довољном
растојању од осталих инсталација распоређених у простору, а према плану. Карактеристике
објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне
документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења објеката на спољну
водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног и комуналног предузећа.
Одвођење вода
Фекална канализија
На подручју предметног плана изграђена је примарна фекална канализациона мрежа по ободним
улицама.
Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе линије у уличном фронту,
по могућности у зелени појас, или алтернативно, средином саобраћајне траке, како је и приказано
на графичком прилогу (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине
уличног фронта). Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да
задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће
испуњење услова али тако да не сме угрожавати стабилност осталих инсталација.
Атмосферска канализација
На подручју предметног плана у ободним улицама изграђена је атмосферска канализација. ПДРом се планира реализација система евакуације атмосферских вода унутар блока у складу са фазном
реализацијом јавних простора. Планира се одводњавање свих слободних површина и улица у
обухвату плана, водећи рачуна о квалитету вода које се прихватају атмосферски канализациони
систем.
Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације обавезно градити
пре изградње саобраћајне мреже.
Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према Закону о планирању и
изградњи, а у складу са постојећим изведеном мрежом и расположивим простором. Неопходно је
приликом израде пројектне документације урадити синхрон план уз тачно дефинисање трасе
планиране инфраструктуре уз обезбеђење техничких услова код паралелног вођењаинсталација од
мин. 1,0 m осовински између планираних траса инсталација. Приликом укрштања инсталација
потребно је поштовање висинског услова од мин. 3ДН између инсталација (надслој земље од мин.
30 cm) уз обавезно зацевљење и постављање трака за обележавање.
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Енергетска инфраструктура
Електроенергетски систем
По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел. мрежа (углавном надземна) са
које се напајају постојећи објекти. Такође у овим улицама постоји и изграђена јавна расвета.
Да би се обезбедили услови за nрикључење будућих објеката у оквиру планираног стамбеног
блока потребно је изrрадити cлeдeће ЕEO:
• нову МБТС 20/0,4 kV, 2×630 kVA у оквиру простору комплекса будућег Пословнокомерцијалног центра (тачан положај, капацитет, тип и димензије Трафостанице ће бити дефинисан
накнадно);
• нову МБТС 20/0,4 kV, 630 kVA за потребе планираних објеката колективног становања у
централном делу обухвата плана;
Локације новопланираних ТС су дате на графичком прилогу бр. 06 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план
мрежа и објеката инфраструктуре
Такође је потребно изградити и:
• Кабловске водове 20 kV тако да све планиране МБТС буду повезане у затворен енергетски
прстен.
• Нисконапонску ел. мрежу 0,4 kV у зависности од потреба за прикључење будућих објеката
– потрошача унутар блока.
•

Јавну расвету у складу са потребама будућег стамбеног блока.

Планирана канделаберска јавна расвета на челичном цевастим стубовима висине 5 m напајаће се
из планираних ТС из којих ће бити могуће и њено паљење односно гашење. Јавну расвету овог
насеља неопходно је повезати са градским системом јавне расвете, а напајање ускладити.
Изградња планиране електромреже пратиће динамику изградње планираних садржаја.
Топловодни систем
У обухвату овог ПДР-а нема инсталација топловодног система нити је плановима вишег реда
планирано да се у овом делу града развија топловодна мрежа.
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Гасоводни систем
У простору обухваћеном Планом детаљне регулације, постоји изграђена полиетиленска
дистрибутивна гасна мрежа притиска МОП ≤ 4 bar у улици Булевар Константина Великог, насељу
Стари Мост и улици Ђуре Даничића.
Унутар обухвата плана постоје услови за проширење ПЕ ДГМ и прикључење будућих објеката.
Услови за изградњу гасне мреже унутар обухвата плана су следећи:
• Подземни полиетиленски дистрибутивни гасовод поставља се испод јавне површине између
коловоза и тротоара или испод тротоара на дубини укопавања од 0,6 m до l m.
• При паралелном вођењу са другим подземним водовима, минимално светло растојање треба
да износи 40 cm а при укрштању минимално растојање је 20 cm. Укрштање са канализацијом мора
да се изведе проласком дистрибутивног гасовода изнад канализације.
• При укрштању са путевима и улицама гасовод се поставља у заштитну полиетиленску или
челичну цев под углом од 60° до 90° у односу на осу пута а минимална дубина укопавања од горње
површине саобраћајнице до горње ивице заштитне цеви је l m .
• Дистрибутивни гасовод се не поставља испод зграда и других објеката високоградње а при
проласку поред темеља минимално светло растојање је l m.
Обновљиви извори енергије
Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење природних
ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори енергије у Војводини су:
сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, хидропотенцијал текућих и стајаћих вода и други.
Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена подразумева
њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или соларних котлова) или
електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна примена соларне енергије
подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије одговарајућим техничким
решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и застакљених површина, примена
одговарајућих материјала итд.)
Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово коришћење.
Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се користити на мањим
индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.
Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима грејања
или као допуна класичним системима грејања.
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Телекомуникациона инфраструктура
Планом детаљне регулације је потребно предвидети коридоре за телекомуникациону
инфраструктуру до нових објеката. Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони путева,
а на основу услова које прописују надлежне институције. Зато је потребно планирати нове
телекомуникационе коридоре, на подручју који обухвата план детаљне регулације, и то од трасе
постојеће телекомуникационе инфраструктуре, до планом предвиђених нових објеката намењених
за пословни простор или становање. У зависности од потреба будућих корисника
телекомуникационих услуга, биће могућа реализација кроз бакарну или кроз оптичку
телекомуникациону мрежу.
Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110 mm на местима укрштања траса
телекомуникационих каблова са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина на
трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања.
Приликом планирања нових саобраћајних коридора, планирати полагање одговарајућих цеви за
накнадно провлачење телекомуникационих каблова, а у оквиру парцела у власништву имаоца
саобраћајне инфраструктуре.
У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих каблова, као и у циљу дефинисања
услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је, пре почетка израде
пројектне документације за изградњу и било каквих радова на предметном подручју, прибавити
сагласност „Телеком Србија“.
Комунална инфраструктура
Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима надлежног
комуналног предузећа ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица (број услова 678-2/2017, од 01. 03.
2017. године).
Према наведеним условима за прикупљање и одношење комуналног отпада потребно је
испунити следеће услове:
• индивидуална домаћинства за одлагање комуналног отпада користе једну или више канти
запремине 120 лит. З стамбено-пословне објекте, простор за одлагање комуналног отпада се
прилагођава контејнерима запремине 1,1 m3. Предвиђена места морају бити у нивоу коловоза или
са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера или канте и лакше
манипулације истим;
• за новоизграђене стамбено-пословне објекте, на осам стамбених јединица неопходан је 1
контејнер запремине 1,1 m3, док је за пословне просторе број и врста судова за одлагање
секундарних сировина (папир, пластика, метал) зависи од врсте делатности која се организује у тим
просторима;
• планом организације простора требало би предвидети посебан простор за постављање
контејнера за примарно селектовање отпада (тзв. рециклажно острво) - по један контејнер
запремине 1,1 m3 за пласитку, папир и картон.
• саобраћајнице за прилаз контејнерском месту или канти за смеће, требало би да имају
минималну ширину 3,6 m, висину пролаза 4,0 m и носивост коловоза већу од максималне
носивости специјалних возила-смећара, чија је просечна бруто тежина 18 тона.
Простор за постављање посуда и контејнера за прикупљање отпада инвеститори морају
предвидети на сопственим парцелама.
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Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање
локацијске и грађевинске дозволе
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе:
• Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе подразумевају
доказе о могућем обезбеђењу капацитета за прикључке на комуналне инфраструктурне системе за
нове потрошаче. Пре почетка изградње за парцеле намењене за изградњу у зони становања
потребно је да су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну
инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).
• Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за појединачне локације су
условни елементи за издавање локацијске и грађевинске дозволе, имајући у виду специфичности
Сремске Митровице као макро археолошког локалитета и очување културно-архитектонске
баштине постојеће урбаног окружења.
• Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани имовинско-правни односи на предметној
парцели, дефинисане и реализоване регулационе линије парцеле у складу са овим ПДР-ом по
зонама-блоковима, односно потврђени Урбанистички пројекти за локације предвиђене овим ПДРом.
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Услови и мере заштите простора у обухвату плана
Заштита непокретних културних добара
За израду Плана детаљне регулације блока улица Булевар Константина Великог, насеља Стари
Мост, улице Босутски пут и улице Ђуре Даничића, Град Сремска Митровица неопходно је
применити следеће услове чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара,
евидентираних непокретности и добара под предходном заштитом и њихове заштићене околине:
• у зони обухвата предметног Плана налазе се следеће непокретности у статусу добра под
претходном заштитиом: Просторно културно – историјска целина Јеврејско гробље (улица
Босутски пут 78) на КП парцели 3699 КО Сремска Митровица са заштићеном околином коју чине
КП 3697, 3698, 3700 и 3704/1 КО Сремска Митровица и Спомен место „Свилара“ (Булевар
Константина Великог бб) на КП 3629/100 КО Сремска Митровица чију заштићену околину чини
простор ширине 3m око спољних ивица наведене парцеле који се налази на делу КП 3629/1 и 3630
КО Сремска Митровица;
• у зони просторно културно-историјске целине Јеврејско гробље дозвољава се санација,
конзервација и рестаурација, која неће угрозити споменичка својства и постојеће карактеристичне
конструктивне и декоративне елементе објеката и обележја, сви радови морају бити обављени
према појединачним условима службе заштите;
• дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање припадајуће
парцеле добра које неће угрозити споменичка својства просторно културно–историјске целине
Јеврејско гробље;
• у зони просторно културно–историјске целине Јеврејско гробље обавезно је чување
амбијенталних вредности и просторне организације;
• у зони просторно културно историјске целине Јеврејско гробље забрањује се извођење
радова који могу угрозити статичку стабилност објеката и обележја, забрањује се додавање нових
елемената (плоча, украса) на постојеће објекте и обележја без добијања појединачних услова
надлежне службе заштите;
• забрањује се складиштење отпадних и штетних материја у зони заштићене околине
просторно културно–историјске целине Јеврејско гробље;
• забрањује се подизање објеката у зони заштићене околине просторно културно–историјске
целине који архитектуром, габаритом или наменом могу угрозити споменичка својства добра под
претходном заштитом;
• забрањује се промена намене предметног простора просторно културно–историјске целине
Јеврејско гробље;
• дозвољава се замена, адаптација, санација, конзервација, рестаурација постојећег спомен
обележја Спомен место „Свилара“ на КП 3629/100 КО Сремска Митровица, сви радови морају бити
обављени према појединачним условима службе заштите;
• дозвољава се урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање Спомен места
„Свилара“ КП 3629/100 КО Сремска Митровица и њене заштићене околине на делу КП 3629/1 и
3630 КО Сремска Митровица, а које неће угрозити споменичка својства предметног добра под
претходном заштитом. Дозвољава се подизање транспарентне ограде у зони заштићене околине
овог добра под претходном заштитом по посебним условима заштите;
• обавезно обезбедити приступ предметној парцели добра под претходном заштитом на КП
3629/100 и његовој заштићеној околини формирањем приступне саобраћајнице која неће
обухватити зону заштићене околине;
• забрањује се складиштење отпадних и штетних материја на парцели добра под претходном
заштитом Спомен место „Свилара“ и његовој заштићеној околини;
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• забрањује се подизање објеката на парцели добра под претходном заштитом Спомен место
„Свилара“ и његовој заштићеној околини који архитектуром, габаритом или наменом могу угрозити
споменичка својства добра под претходном заштитом;
• забрањује се промена намене Спомен места „Свилара“ на КП 3629/100 КО Сремска
Митровица;
• обавезно прибављање појединачних услова заштите непокретног културног наслеђа у зони
обухвата Плана;
• у зони обухвата предметног Плана детаљне регулације обавезан археолошки надзор од
стране стручне службе заштите непокретног културног наслеђа;
• ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошке локалитете или
археолошке предмете, извођач радова је дужан одмах, без одлагања, да прекине радове и о томе
обавести надлежну установу заштите (Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица),
као и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети, да се чува на месту и у положају у коме
је откривен, а све у складу са чланом 109. Став 1. Закона о културним добрима (Сл. гл. РС бр. 71/94,
24/2011, 99/2011);
• инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошке локалитете или
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживња локације, односно да обезбеди
потребна средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају
претходну заштиту;
• у зони обухвата предметног Плана детаљне регулације обавезно је археолошко праћење
свих земљаних радова у оквиру уклањања и изградње нових објеката и извођења било каквих
инфраструктурних радова;
• посебно се обавезују инвеститори на КП 3698, 3700, 3704/1, 3719/6, 3664, 3663/1, 3630,
3629/2, 3629/94, 3629/95, 3629/1, 3629/99, 3629/13 и 3629/19 КО Сремска Митровица на константан
надзор стручне службе Министарства унутрашњих послова приликом извођења свих земљаних
радова услед постојања могућности откривања гробних остатака из периода 1914/15. и 1946/47.
године.
Услови и мере заштите животне средине
ПДР-ом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за заштиту животне
средине.
За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено пословна и друга изградња објеката са
садржајима и наменом који не производе буку и сметње за стамбене зоне у којима се налазе.
Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржавати и више функционално одвојених простора
(станова или локала). Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима
стамбених објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и
других садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.
На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу утврђивања квалитета
ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство потенцијалних загађивача, може се проценити
да се радно и стамбено функционисање људи у простору у обухвату плана одвија без значајних
негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште. Емисија загађивача на обухваћеном простору је
минимална и ублажава се предвиђеним техничким интервенцијама као и планираним зеленилом у
уличним коридорима.
У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату плана
неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта.
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У контексу заштите воде од загађења предвиђено је:
• обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко насељског водоводног
система;
•

сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до реципијента.

Загађење ваздуха издувним гасовима, загађење буком и загађење тла и подземних вода решено је
техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса улице и пројектовање
саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са прописима и стандардима. Заштита ваздуха
предвиђена је правилним избором дендролошких врста које ће утицати, пре свега, на побољшање
микроклиматских услова (смањење инсолације, снижење екстремних температура, заштиту од
ветра и изравњавање дефицита кисеоника), на смањење негативних ефеката саобраћаја.
Коришћењем природног гаса као енергента за обезбеђење топлотне енергије простора
заштитиће се ваздух, као природни ресурс, од загађења.
У контексту заштите земљишта, комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће контејнере, а
потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне комуналне организације на
предвиђен простор за одлагање.
Адекватним уређењем јавних зелених површина унапредиће се микроклиматски и санитарно
хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у функцији заштите ваздуха од
загађења и буке.
Услови и мере заштите природних добара
У обухвату ПДР-а не постоји природни споменик ботаничког карактера као ни заштићених
дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе.
У обухваћеном подручју нема природних добара под надзором Завода за заштиту природе
Републике Србије из Новог Сада.
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Услови и мере заштите од елементарних непогода, несрећа и ратних дејстава
Заштита од земљотреса
На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета 7˚MCS за
повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. Мере заштите
подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите приликом планирања,
пројектовања и изградње објеката, као и реконструкцију постојећих објеката, које се односе на
изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS.
Заштита од пожара
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите.
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз урбанистичке
показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења
(регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина
саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну
примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења.
Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија дефинисани
су Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија, „Сл. лист СЦГ“, бр. 31/2005.
Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не дефинише посебне услове у
погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања и изградње објеката са свим припадајућим
инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применти мере заштите од пожарар утврђене
важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област
заштите од пожара.
За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих се издаје
решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од пожара сходно чл. 54
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015)
и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“, бр. 113/2015 и 96/2016).
Заштита од удара грома
Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а састоји се од једног
или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996),
односно одговарајућим стандардима за громобранске инсталације. Примена техничких прописа
знатно смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат.
Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације.
Спољашња громобранска инсталација
Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални елементи
кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења.
Унутрашња громобранска инсталација
Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији. Обавезно
је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно дејство директних атмосферских
пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња громобранска инсталација
штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја електромагнетних поља при
директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и варничних прескока између
неповезаних металних маса унутар објеката.
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Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити одабрани у
зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996.
Заштита од пренапона
При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију која је
постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним случајевима се могу појавити
индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају осетљиву опрему,
компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја
електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по водовима који повезују две
структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и струјни таласи кратког споја
(транзитни таласи).
Пренепонски таласи јављају се услед: директног удара грома у надземне водове; утицаја
магнетног поља на водове; директног удара грома; расподелом потенцијала око места удара грома;
утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему.
Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у односу на
индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у рачунарима, као и штете
због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани пренапони и сви транспортовани
пренапонски таласи и таласи струја кратког споја представљају примарну претњу изолацији
нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме, инсталације и опреме малог напона као и
осетљиве електронске опреме за управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу
„допутовати“ електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом због
директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у суседству. Ради тога је
законодавац и цео технички развијени свет, заштиту скупоцених и незамењивих инсталација и
опреме од продора пренапона у њих, решио на одговарајући начин: постављањем довољног броја и
одговарајућих врста одводника пренапона на улазе инсталације.
Заштита од поплава
Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, предметно подручје
чија надморска висина варира од 80 – 81 мНВ налази се изнад коте.
Напомена: Приобално подручје Општине Сремска Митровица брани се од великих вода реке
Саве системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. Почетак изградње ових насипа датира
још од почетка прошлог века. На подручју Општине Сремска Митровица, средином седамдесетих
година прошлог века (почетак реконструкције 1972. год.), левообални и деснообални Савски насипи
реконструисани су на 1 % велику воду тј. насипи су рачунати на велике воде које се појављују
једном у 100 година. Кота круне левообалног насипа креће се од 81,40 до 82,30 мНВ.
Заштита од ратних дејстава
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и материјалних
добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља Министарство одбране.
За простор који је предмет израде плана, нема посебних услова за прилагођавање потребама
одбране земље.Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим лицима
С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број корисника са посебним
потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на местима денивелације између разних
категорија саобраћајних површина чиме би били обезбеђени услови за несметано кретање ових
лица. Из истих разлога, код грађевинских објеката, чија кота пода је денивелисана у односу на коте
околних тротоара, треба предвидети, поред степеника, и рампе преко којих би се омогућило
несметано кретање хендикепираних лица.
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Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске објекте,
треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су: изградња интерних
рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени
број паркинг места за хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких прелаза,
места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са посебним потребама у
простору, извести у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). При изградњи и
реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено формирање вертикалних
препрека на правцима кретања пешака. То подразумева изградњу пешачких површина са
континуалним попречним и подужним падовима, без нагле промене висине, при чему су нагиби
ограничени са следећим максималним вредностима:
• подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким површинама
не могу бити већи од 5 %, изузетно 8,3 % за кратка растојања,
•
2 %.

највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања пешака износи

Мере енергетске ефикасности
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење и технологије
у својим објектима, ради смањења текућих трошкова (Правилник о енергетској ефикасности
зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 61/2011).
Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и
комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, а све у
контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса.
Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:
• изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења унутарнасељског
комуницирања и смањења коришћења моторних возила;
• подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент за
шетњу и вожњу бицикла);
• пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима изложености
сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као компензација окупираном
земљишту;
•

сопственом производном енергијом и другим факторима;

• изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и обновљивих извора
енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или
централизованих система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере:
• пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих уз
поштовање принципа енергетске ефикасности;
• реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије
за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), заштита
од Сунца, природна вентилација и сл.;
• омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или
санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
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• систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и
модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила,
делитеља мерача топлоте и друге мере);
• унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или
се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће
ваздуха);
• унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета
осветљености).
У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције постојећих
објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну површину објекта, треба
задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност.
Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење
објеката.
Правила грађења
Општа правила грађења
Правила грађења за блокове
Градски блок је површина у оквиру плана омеђена саобраћајним површинама (колским,
пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким препрекама, другим наменама или
дефинисаним границама.
Хоризонтална и вертикална регулација блока
Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и комуникације
градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне површине унутар
блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта), локалног значаја имају
своју парцелу и налазе се унутар регулационих линија блока.
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина
предвиђених за друге јавне и остале намене. То је линија разграничења за површине и објекте од
општег интереса, односно површина јавне намене, од парцела које имају другу намену, односно од
осталог грађевинског земљишта.
Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и дефинисана је:
•

ширином улице;

•

висином постојећих објеката;

•

индексом заузетости или;

•

индексом изграђености;

•

капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену;

•

амбијенталним и естетским критеријумима.

Планирани развој постојећег градског ткива у оквиру обухвата Плана развија се унутар два типа
блокова:
•

мешовити градски блокови;

•

блокови индивидуалног становања.
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Типологија блокова
Мешовити блокови у којима доминирају слободно постављени вишеспратни објекти у
унутрашњости блока и породични објекти по ободу треба да се трансформишу у мешовите блокове
са изграђеним и уређеним унутарблоковским површинама и компактним објектима
вишепородичног становања по ободу. Реконструција формираних, постојећих стамбених блокова
вршиће се увођењем јасних урбанистичких правила, а иницирана је повећаним интересом за
замену руинираних и старих објеката ободних улица као и погушћавањем централних градских
блокова. Концепција мешовитог блока треба да омогући замену појединачних објеката, фазну
изградњу и реконструкцију, као и трансформацију намене објеката.
Предвиђа се трансформација блокова малих густина у блокове нове изградње виших густина.
Индивидуалне стамбене блокове чини скуп појединачно изграђених породичних зграда на
парцелама величине претежно од 300 m2 до 600 m2. Оивичен је улицама или другим јавним
површинама. Објекти су изграђени по ободу блока на регулационој линији. Објекти су стамбене
намене, са једним или више станова, претежне спратности од П до П+1+Пк.
Правила грађења за парцеле
Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је хоризонталана
пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат изнад тла. Грађевински објекат
поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог
грађевинским линијама.
Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта. Основа
објекта може бити мања од максималне границе градње. Грађевинска линија је обавезујућа када се
поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати дефинисано растојање од
регулационе линије задато планом.
Грађевинска линија дефинисана постојећим објектима који се задржавају, обавезујућа је за
положај грађевинске линије планираних објеката.
Одступања од грађевинске линије
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску, односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3 m, (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
1. на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према предњем дворишту - укупна
површина испада не може прећи 50 % уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају
ширину појаса регулације мању од 12 m нису дозвољени испади преко регулационе линије;
2. на делу објекта према бочном дворишту, ако је грађевинска линија објекта најмање 5,5 m
удаљена од бочне суседне границе парцеле – укупна површина испада не може прећи 30 % бочне
фасаде изнад приземља;
3. на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија објекта најмање 5,5 m
удаљена од задње границе парцеле – укупна површина испада не може прећи 30 % задње фасаде
изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју угрожавати приватност
суседних објеката. Хоризонталана пројекција линије испада може бити највише под углом од 45
степени од најближег отвора на суседном објекту.
Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију максимално
0,3 m, по целој висини пословног дела приземља, када најмања ширина тротоара износи 3 m, а
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу.
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Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже могу прећи грађевинску линију до 2 m, по
целој ширини објекта на висини изнад 3 m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњу фасаду објекта, испред
грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3 m увучена у односу на регулациону линију
и ако савлађују висину од максимално 1,2 m. У осталим случајевима степениште улази у габарит
објекта.
На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се постављати тако да не ометају
пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5 m од бочне суседне границе парцеле.
Код нових објеката на регулационој линији у блоковима са стамбено-пословном или пословностамбеном наменом, када је ширина тротоара мања од 2 m, обавезно је увлачење излога,
минимално 1,2 m, и формирање колонада или аркада, с'тим да нема висинске разлике тротоара на
регулационој линији и прилазне површине пословном простору приземне етаже.
Правила грађења за зграде
Под објектима се подразумевају грађевине високо и нискоградње и то: зграде свих врста,
саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, привредни објекти, елементи партерног
уређења, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације, комунални објекти, гробља и сл.
Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или
компатибилне намене блока одређене типичне градске целине. У преовлађујућем броју случајева
ради се о функцији становања односно становања са пословањем.
Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се може уписати
објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одређен:
•

висином зграде дефинисаној према правилима грађења за тај блок;

•
•
•
•

у односу на суседне објекте и парцеле;
степеном заузетости или индексом изграђености;
капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену;
амбијенталним и естетским критеријумима.

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске парцеле.
Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.
Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за све друге објекте на
парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност суседа на такву
диспозицију објекта.
Правила грађења се не односе на непокретна културна добра и евидентиране
непокретности, односно, за све грађевинске интервенције на овим објектима, неопходно је
прибављање претходних услова и појединачних мера техничке заштите Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица за израду урбанистичких пројеката и пројектне
документације у обухвату овог ПДР-а.
Типолошки посматрано у оквиру обухвата Плана су заступљени само слободностојећи објекти.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије према задњој
линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле.

49

Обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели, изузев појединачних локација у
обухвату Плана које су дата посебним правилима и дефинишу могућност паркирања или на
сопственој парцели или на јавној површини. У случају обавезе паркирања на сопственој парцели
обавезно је обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни простор, одн. у случају
формирања већих пословних простора минимум је 1 паркинг место на (целих) 70 m2 збира нето
површина пословних просторија. Могућа је изградња засебног објекта са гаражама, а габарит тог
објекта се рачуна у степен заузетости целе парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже
која се налази у етажи приземља је 240 cm, са минималним потребним одстојањем завршне облоге
пода и плафона од конструктивних елемената пода и плафона, односно међуспратних конструкција.
Максимална дозвољена светла висина пословног простора без галерије је 350 cm.
Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим
кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота је тачка пресека линије терена
и вертикалне осе објекта;
2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте заштитног тротоара на
предњој страни објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са
равним кровом);
3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од средње висине
тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије терена до коте слемена (за објекте са
косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом).
Висина вишепородичног стамбеног објекта, стамбено-пословног или пословно-стамбеног
објекта не може прећи 20 m .
Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12 m.
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Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (сутерен само испод вишег дела
приземља код објеката са смакнутим етажама) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе и ако је то у складу са условима ЗЗСК.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 35 степени. Кровне равни формирати тако да
слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде двоводни ка улици и ка дворишту, или
сложени на објектима у прекинутом низу или слободностојећим објектима, са могућим детаљима у
виду кровних баџа и другачијег слива.
У поткровној етажи могућа је изградња максимално једне етаже. У циљу рационалног
искоришћења таванског простора дозвољава се изградња галерије и дуплекс станова
уколико нагиб кровних равни то омогућава.
Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања
директног осунчања.
Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са висином кровног венца
постојећег објекта на суседној парцели и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани
заштитни тротоар око објекта.
На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде, у висини
кровног венца, максималне висине 120 cm, са могућим акцентима до максималне висине од 2 m.
Усклађивање висине нових и постојећих објеката са одступањем од 1/5 спратне висине рачуна се
у складно повезивање.
Висина назитка поткровне етаже нових објеката свих врста износи највише 1,6 m рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, у оквиру вертикалне равни постављене
на грађевинској линији. Назидак у тавану нових вишепородичних објеката није дозвољен. Назидак
у тавану нових породичних, вишеспратних објеката износи највише 0,6 m.
На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе за осветљење
корисног простора. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. На једном
објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а максимална дозвољена светла
висина је 2,60 m од коте пода поткровља. Површина хоризонталне пројекције кровних баџа не
може бити већа од 30 % површине хоризонталне пројекције основне кровне равни. У оквиру
кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити
усклађени са елементима фасаде.
Кота приземља ново-планираних стамбених објеката, на равном терену, може бити максимално
1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа од нулте коте.
На стрмом терену од или према улици кота приземља се мери од заштитног тротоара на предњој
страни објекта.
На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља се одређује у
тачки са које се остварује прилаз објекту.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља
може бити максимално 0,2 m виша од нулте коте (за објекте на равном терену), тј. од коте
заштитног тротоара на предњој старни објекта (за објекте на стрмом терену).
Висинска разлика до 1,2 m се решава денивелацијом унутар објекта.
Радови на постојећем објекту што важи и за изградњу нових објеката не смеју угрозити
стабилност и начин коришћења предметног и суседних објеката.
Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на сопствену или
јавну парцелу, а не на суседне парцеле.

51

Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у унутрашњи простор
једне просторне целине-дела објекта. По правилу галерије се налазе у приземљу пословног или
стамбено-пословног вишеспратног објекта чија структура је решена системом полунивоа. Није
дoзвољено затварање делова галерије у односу на јединствени простор у којем се налази.
Површина галерије не може прећи 50 % површине доњег нивоа просторије у којој се налази.
Максимална висина пословног простора са галеријом, мерено од пода доњег нивоа до плафона
горњег нивоа је 5 m. Висина простора испод галерије је минимално 2,4 m, а висина галерије до
плафона просторије је минимално 2,0 m.
Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране затворен
сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи зграде одговара површина од
1 m2 светларника, при чему он не може бити мањи од 3 m2. Светларник новог објекта се мора
ускладити са положајем светларника суседног објекта. Минимална ширина светларника је 1 m
(растојање од објекта до границе суседне парцеле). Максимална дужина светларника је 5,5 m, а
максимална површина 20 m2. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде.
Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8 m. Није дозвољено отварање прозора или
вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ првој етажи
светларника и одводњавање атмосферских вода.
Атријум објекта је наткривени или ненаткривени простор са четири старне затворен сопственим
зидовима минималне површине 20 m2. У атријуму објекта дозвољени су отвори стамбених и
пословних виталних просторија. Одстојање наспрамних зидова са отворима виталних просторија
не сме бити мање од 5,5 m.
Полуатријум је наткривени или ненаткривени простор са три стране затворен сопственим
зидовима. Могућа је изградња објеката са полуатријумом ако је планом детаљне разраде
дефинисана изградња таквих објеката или уз претходно прибављену сагласност суседа.
Полуатријум новог објекта се мора ускладити са положајем полуатријума суседног објекта.
Минимална површина полуатријума је 15 m2, а минимално одстојање наспрамног зида од суседне
границе парцеле је 3 m. Сва правила за непрекинути низ важе и за атријумске и полуатријумске
објекте.
Надзиђивање и доградња објеката
За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне измене стамбеног
ткива у предметном блоку, дозвољена је реконструкција постојећих објеката у затеченом
стању у оквиру постојећег габарита објекта уз мање измене као што је претварање таванског
простора у користан простор и сл.
Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног крова
Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за одређен тип блока
према посебним правилима градње по целинама датим у плану, при чему се посебна пажња мора
обратити на висински однос са суседним објектима.
Доградња новог дела зграде
Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима за парцеле
типа блока у којем се интервенција изводи.
За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је:
•

типом блока;

•

постојећим објектима на суседним парцелама;

•

статичким могућностима објекта и тла.
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Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове и
постојеће капацитете према овим правилима. У припреми пројектне документације
приказати све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и нето површине стамбеног и
пословног простора.
Дограђени део објекта у низу не сме прећи ширину калкана суседних објеката, и не сме бити
сметња при функционисању постојећег и суседних објеката.
Доградња елемената комуникација, лифтова и степеништа је дозвољена тако да не угрозе
начин коришћења предметног и суседних објеката. Дограђене елементе комуникације планирати
тако да омогуће прилаз возила објекту као и неометано кретање возила око објекта.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја.
Затварање пословног дела приземља са колонадама, постојећих пролаза и пасажа није
дозвољено у смислу преграђивања и формирања корисног простора.
Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења намени простора на
објекту се може изводити реконструкција и рестаурација.
Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита објекта, без његове измене или било
каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у пословни простор, док је
пренамена гаражног у пословни простор могућа само ако је испуњен услов који се односи на
потребан, минималан број паркинг места на парцели.
Таван – код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања и побољшања
услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако постоје поткровни и други услови.
Дозвољено је претварање таванског простора у користан простор са истом нивелетом слемена, тј.
без промене висине и других геометриских карактеристика крова, с тим да се у користан простор
рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа од 1,5 m. Формирање новог
корисног простора подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места према планом
задатим параметрима, на припадајућој парцели.
Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије постојећег објекта повезују
са спољним простором или другим деловима зграде са намером да се добије нови користан
простор. Степеништа за приступ реконструисаном сутеренском делу објекта могу бити ван
грађевинске линије на парцели и то максималне ширине 1 m, уз услов да не ремете колски пролаз
објекту. Поменута степеништа не могу постављати ван регулационе линије блока.
Приликом додавања било каквих нових делова на постојеће грађевине потребно је да сви нови
делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у којем је изграђена постојећа зграда. Није
дозвољена промена стила грађења.
Назидак последњих етажа објеката
Назидак таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања није дозвољен, а на
новим породичним објектима максимално дозвољена висина назитка је 0,6 m.
На постојећим објектима, максимални назидак таванског простора на основној, вертикалној,
фасадној равни без испада је 0,9 m.
Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише 1,6 m. Назидак
поткровља на постојећим објектима је последња етажа са назитком од 0,9 до 1,6 m за породичне
објекте, а за вишепородичне објекте од 0,9 до 2 m. Свака последња етажа или део етаже постојећег
објекта чији је назидак на основној фасадној равни без испада већи од 1,6 m за породичне објекте и
2 m за вишепородичне објекте, чини последњу спратну етажу објекта. Висина назитка рачуна се од
коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне
кровне равни.
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Помоћни објекти
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10 % површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•

гараже до 20 m2;

•

надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;

•

простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису дозвољени никакви
отвори према суседној парцели. Ако фасада према суседу садржи отворе, минимална удаљеност од
границе парцеле према суседу је 2,5 m. Кровне равни формирати тако да слив воде генерално буде
једноводни ка припадајућем дворишту.
Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају бочне
грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта. Ако се
помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна
минимална удаљеност је 2,5 m.
Помоћни објекат се може градити на задњој граници у целој ширини парцеле уколико не омета
редовно коришћење суседних објеката. Могућа је изградња уз бочне границе парцеле уз поштовање
услова међусобне удаљености од постојећих објеката на припадајућој и суседним парцелама, осим
у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. У правцу колског прилаза могуће је поставити
помоћни објекат само уз задњу границу парцеле.
За помоћне објекте може се потврдити пријава градње у складу са наменом постојећих објеката
на грађевинској парцели.
Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима.
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Урбанистички параметри и посебна правила грађења по урбанистичким блоковима
Блок А1
Тип блока
Мешовити блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,0.
Предње грађевинске линије се на северној страни – према улици Булевар Константина Великог
су обавезујуће, док унутрашње и задња грађевинска линија ограничавају максималну зону у којој је
дозвољена изградња објекта високоградње - објекат може бити увучен у односу на њих али их не
сме прелазити.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Тачне удаљености грађевинских линија од регулационе приказане су на графичком прилогубр.
05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем
простора са јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

Табела 4 - Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А1
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 10 m.
Посебна правила грађења
Објекти се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.)
Минимална површина под уређеним зеленим површинама 15 %, од чега компактна озелењена
површина износи минимално пола од укупног зеленила.
Није дозвољено упуштање делова објеката преко јавне површине.
Складишни и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није
непосредно окренут потенцијалним корисницима.
Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално 1/2 висине објекта, а не мање
од 5 m, уз пожељну садњу најмање једног дрвореда.
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Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4 m.
У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити несметано
континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и инвалидних лица.
Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора обезбедити уређење и функционисање свих
делова комплекса.
Архитектонско обликовање и материјализација
Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну намену и
примерено непосредном окружењу (Град Сремска Митровица), савременом начину живота и
захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и
квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Обавезан је кров малог нагиба са атиком и употреба лименог кровног покривача.
Изградња другог објекта на парцели
Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - рекламни стубови. Дозвољена висина за рекламне стубове је 24 m. Овакви
посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не ометају
значајно сагледивост објеката.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку пословну јединицу. Тачан број паркинг места одредити кроз израду пројектне документације,
на основу датих норматива, према планираној делатности, очекиваном броју посетилаца и
потребном броју запослених. Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса
на начин да буде добро приступачно и сагледиво. На паркинг површинама пожељна је садња
континуалних дрвореда. У зависности од планиране делатности у оквиру комплекса потребно је
планирати претоварно-манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
Минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња је 3000 m2, док је најмања
ширина уличног фронта парцеле (према примарној градској саобраћајници) 50,0 m.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати према јавној површини, и то зиданом оградом до
висине од 0,5 m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 2,2 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се транспарентном или непрозирном оградом од мин.
0,5 m до макс. 2,2 m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу
се ограђивати непрозирном оградом до висине 2,2 m.;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
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Блок А2
Тип блока
Мешовити блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекат на припадајућој парцели.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом.
Максимална дубина изградње је60 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је у распону од 10 до 11,5 m од западне
међе, и у распону од 0 до 3 m од источне међе као што је приказано на графичком прилогубр. 05
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем простора
са јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 5 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А2
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 14 m.
Посебна правила грађења
Минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6 m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну намену и
примерено непосредном окружењу (Град Сремска Митровица), савременом начину живота и
захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и
квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
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Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а максимални дозвољени нагиб кровних равни је
35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
Минимална површина грађевинске парцела за изградњу је 800 m2.
Минимална ширина уличног фронта грађевинске парцела је 16 m.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Дозвољена је изградња више објеката на парцели у оквиру дефинисане зоне изградње.

58

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01.09.2017.

Блок А3
Тип блока
Мешовити блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом.
Максимална дубина изградње је22,3 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Прецизан положај грађевинских линија је дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 6 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А3
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 14 m.
Посебна правила грађења
Минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну намену и
примерено непосредном окружењу (Град Сремска Митровица), савременом начину живота и
захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и
квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, максимални дозвољени нагиб кровних равни је 35°.
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Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за сваку
стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
Пре издавања одобрења за изградњу неопходна је извршити акумулацију парцела бр. 3629/7 и
3629/98, обе К.О. Сремска Митровица.
Минимална површина грађевинске парцела за изградњу је 800 m2.
Минимална ширина уличног фронта грађевинске парцела је 16 m.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Дозвољена је изградња више објеката на парцели у оквиру дефинисане зоне изградње.
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Блок А4
Тип блока
Мешовити блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекат.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија је увучена 3,7 m у односу на регулациону.
Максимална дубина изградње је10,9 m.
Прецизан положај грађевинских линија је дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 – ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са јавном
наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 7 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А4
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 14 m.
Посебна правила грађења
Минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Архитектонско-естетско решење објеката мора бити пројектовано за конкретну намену и
примерено непосредном окружењу (Град Сремска Митровица), савременом начину живота и
захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и
квалитетних материјала. Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, максимални дозвољени нагиб кровних равни је 35°.
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Паркирање возила
На јавној површини.
Правила парцелације
Минимална површина грађевинске парцела за изградњу је 150 m2.
Минимална ширина уличног фронта грађевинске парцела је 12 m.
Ограђивање парцеле
Није дозвољено ограђивање парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
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Блок Б
Тип блока
Мешовити блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом.
Максимална дубина изградње за објекте у Улици Булевар Константина Великог је15 m, а за
објекте у Улици Радничко игралиште је 12 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је у распону од 12 m од западне међе као
што је приказано на графичком прилогубр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са
регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом.
Спратност
Максимална П+2, минимална П+1.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

10

9

П+2

Табела 8 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Б
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 15 m.
Посебна правила грађења
Минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Назидак таванске етаже на новим објектима није дозвољен.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.

63

Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
Минимална површина грађевинске парцела за изградњу је 800 m2.
Минимална ширина уличног фронта грађевинске парцела је 16 m.
Посебна правила, ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Дозвољена је изградња више објеката на парцели.

64

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01.09.2017.

Блок В1
Тип блока
Отворни блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти на парцелама под габаритом. Слободностојећи објекти су они чије
бочне грађевинске линије и грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије грађевинске парцеле.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 5,0.
Грађевинска линија увучена 1 m у односу на регулациону линију.
Прецизан положај грађевинских линија и регулационих линија дефинисан је на графичком
прилогу бр. 05 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и
уређење простора са јавном наменом.
Спратност
Максимална П+3+Пк, минимална П+2+Пк.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+2+Пк

12

10,5

П+3

13

12

П+3+Пк

15

13,5

Табела 9 - Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку В1
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 20 m.
Посебна правила грађења
Назидак таванске етаже - на новим објектима максимално дозвољена висина назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
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Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На јавној површини у оквиру насеља.
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Блок В2
Тип блока
Објекти гаража.
Типологија објеката у блоку
Објекти гаража.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1.
Грађевинска линија се поклапа са међном линијом – парцеле под габаритом
Прецизан положај грађевинских линија је дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П.
Висина коте приземља
Максимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

П+0

3

минимална
2,5

Табела 10 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку В2

Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 5 m.
Архитектонско обликовање и материјализација
На парцели је дозвољена искључиво изградња објекта паркинг гаража.
Оне се могу градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати тако да
слив воде буде ка припадајућем дворишту. Уколико је ширина објекта већа од 6 m кров
може бити једноводни уколико је нагиб крова до 15°.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних
покривача осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених
кровних покривача.
Обавезан је кров малог нагиба.
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Блок В3 1
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на
припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија се поклапа са регулационом
Максимална дубина изградње је 20 m;
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је:
- од источне међе 0,6 m;
- од западне међе 5 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Прецизан положај грађевинских линија је дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење
простора са јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 11 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку В3
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 12 m.
Посебна правила грађења
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне спратности
П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат
на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од
0,6 m.
За објекте гаража који се налазе у овом блоку важе идентични параметри и правила грађења
дефинисана у блоку В2
1
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На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 2,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
• мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена висина
назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл.
гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
• најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих објеката је 300 m2
• најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 10 m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним након
спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта,
с тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m2.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
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Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•
•
•

гараже до 20 m2;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати
тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5 m.
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Блок Г
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок вишепородичних слободностојећих објеката на
припадајућим парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле (са изузетих 30% површине парцеле
резервисане за зеленило) је до 1.
Грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане урбанистичким пројектом с тим да се морају
поштовати минимална растојања дефинисана на графичком прилогу бр. 05 – ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
– саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са јавном наменом.
Максималне димензије габарита објеката су 15 × 20 m.
Спратност
Максимална П+3, минимална П+2.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+2

10

9

П+2+Пк

12

10,5

П+3

13

12

Табела 12 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Г
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 18 m.
Посебна правила грађења
Минимална површина под уређеним зеленим површинама са дечијим игралиштима 30 %.
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмање половину висине
вишег објекта, а не може бити мања од 10 m. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, а не може бити
мања од 5,5 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 5,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако
објекат на бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не
може бити мања од 3m.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 5,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 3 m до 5,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за комуникацију;
• мање од 3 m или ако је објекат на граници парцеле – нису дозвољени никакви отвори према
суседној парцели.
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Назидак таванске етаже - на новим објектима вишепородичног становања није дозвољен.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
Најмања грађевинска парцела за изградњу слободностојећих вишепородичних објеката је
1000 m2.
Најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу слободностојећих
вишепородичних објеката је 20 m.
Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
На парцели је дозвољена изградња објекта паркинг гаража.
Оне се могу градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати тако да слив
воде буде ка припадајућем дворишту. Уколико је ширина објекта већа од 6 m кров може бити
једноводни уколико је нагиб крова до 15°.
Гаража се може градити уз постојећи главни објекат на парцели.
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Блок Д1
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на припадајућим
парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија:
• за објекте у Улици Булевар Константина Великог и Улици Ђуре Даничића поклапа се са
регулационом линијом;
• за објекте у улици која спаја Улицу Ђуре Даничића са Улицом радничко игралиште је
увучена 2,3 m у односу на регулациону линију;
• за објекте у Улици радничко игралиште је увучена 5 m у односу на регулациону линију;
Максимална дубина изградње је:
• за објекте у Улици Булевар Константина Великог и Улици Ђуре Даничића 15 m;
• за објекте у улици која спаја Улицу Ђуре Даничића са Улицом радничко игралиште и у
Улици радничко игралиште 15 m;
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је:
• за објекте у Улици Булевар Константина Великог и улици која спаја Улицу Ђуре Даничића
са Улицом радничко игралиште:
од западне међе 0,6 m;
од источне међе 2,5 m.
• за објекте у Улици Ђуре Даничића и Улици радничко игралиште:
од северне међе 0,6 m;
од јужне међе 2,5 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто
Прецизан положај грађевинских линија за дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 13 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Д1
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 12 m.
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Посебна правила грађења
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне спратности
П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат
на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од
0,6 m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 2,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
• мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена висина
назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл.
гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
• најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих објеката је 300 m2
• најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 10 m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним након
спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта,
с тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m2.
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Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•
•
•

гараже до 20 m2;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати
тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5 m.
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Блок Д2
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на припадајућим
парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија:
• за објекте у Улици Ђуре Даничића поклапа се са регулационом линијом;
• за објекте у Улици радничко игралиште је увучена 5 m у односу на регулациону линију;
Максимална дубина изградње је:
• за објекте на ободу бока, изузев објеката у улици која спаја Улицу Ђуре Даничића са
Улицом радничко игралиште је 15 m;
• за објекте у улици која спаја Улицу Ђуре Даничића са Улицом радничко игралиште је 12 m;
• за објекте у унутршњости блока је 10 m;
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је:
од северне међе 0,6 m;
од јужне међе 2,5 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Прецизан положај грађевинских линија за дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 14 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Д2
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 12 m.
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Посебна правила грађења
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне спратности
П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат
на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од
0,6 m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 2,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
• мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена висина
назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл.
гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
• најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих објеката је 300 m2
• најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 10 m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним након
спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта,
с тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m2.
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Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•
•
•

гараже до 20 m2;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати
тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5 m.
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Блок Д3
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на припадајућим
парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија:
• за објекте у Улици Ђуре Даничића поклапа се са регулационом линијом;
• за објекте у новопланираној улици која спаја Улицу радничко игралиште и Улицу Ђуре
Даничића је увучена 5 m у односу на регулациону линију;
Максимална дубина изградње је 15 m.
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је:
од северне међе 0,6 m;
од јужне међе 2,5 m.
Прецизан положај грађевинских линија за дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 15 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Д3
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 12 m.
Посебна правила грађења
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне спратности
П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат
на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од
0,6 m.
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На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 2,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
• мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена висина
назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл.
гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
• најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих објеката је 300 m2
• најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 10 m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним након
спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта,
с тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m2.
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Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•
•
•

гараже до 20 m2;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати
тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5 m.
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Блок Д4
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на припадајућим
парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија је увучена 0,9 m у односу на регулациону линију;
Максимална дубина изградње је 12 m;
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је:
од западне међе 0,6 m;
од источне међе 2,5 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Прецизан положај грађевинских линија за дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

Табела 16 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Д4
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 12 m.
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Посебна правила грађења
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне спратности
П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат
на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од
0,6 m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 2,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
• мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена висина
назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл.
гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
• најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих објеката је 300 m2
• најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 10 m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним након
спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта,
с тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m2.
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Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•
•
•

гараже до 20 m2;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати
тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5 m.
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Блок Д6
Тип блока
Индивидуални стамбени блок – блок породичних слободностојећих објеката на припадајућим
парцелама (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија:
• за објекте у Улици босутски пут поклапа се са регулационом линијом;
• за објекте у новопланираним улицима је увучена 5 m у односу на регулациону линију;
Максимална дубина изградње је:
• за објекте у Улици босутски пут 12 m;
• за објекте у новопланираним улицама 15 m;
Удаљеност објекта од границе парцеле према суседу је:
• за објекте у улици Петра Прерадовића и новопланираној улици север-југ:
од источне међе 0,6 m;
од западне међе 2,5 m.
Минимум 15% површине парцеле мора бити незастрто.
Прецизан положај грађевинских линија за дефинисан је на графичком прилогу бр. 05 –
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређење простора са
јавном наменом.
Спратност
Максимална П+1+Пк, минимална П.
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+Пк

6

4,5

П+1

7

6

П+1+Пк

9

7,5

П+2

10

9

П+2+Пк

12

10,5

П+3

13

12

Табела 17 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку Д6
Максимална висина објекта
Максимална висина објекта је 12 m.
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Посебна правила грађења
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне спратности
П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална
удаљеност од суседне бочне границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат
на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од
0,6 m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном стамбеном
окружењу, према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
• 2,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
• од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним парапетом
1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
• мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима максимално дозвољена висина
назитка је 0,6 m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m. Висина назитка рачуна
се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине
основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта. Начин обраде
фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускаладити са преовађујућом бојом кровних покривача
осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни је од 15° до
максималних 35°.
Паркирање возила
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан је паркинг односно гаражни простор за
сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Правила парцелације
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(„Сл.
гласник РС“, бр. 22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
• најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих објеката је 300 m2
• најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 10 m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална величина
грађевинске парцеле и то 1500 m2 за изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на парцелама добијеним након
спроведене регулације улица, тј. површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образовање грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног објекта,
с тим да је минимална површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m2.
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Ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно
Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m
(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 1,8 m. Само уз
сагласност суседа, суседне парцеле се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од мин. 0,5 m до макс. 2,2 m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела, између предње грађевинске и регулационе
линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту власника парцеле.
Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на
грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе линије
парцеле.
Изградња другог објекта на парцели
Није дозвољена изградња другог објекта на парцели.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине припадајуће
парцеле.
Помоћни објекти су:
•
•
•

гараже до 20 m2;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15 m2;
простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор до 10 m2.

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Кровне равни формирати
тако да слив воде буде ка припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на парцели. У том случају
бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта, њихова
међусобна минимална удаљеност је 2,5 m.
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Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање возила
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно
непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за проходност меродавног
возила, а за објекте повећаног ризика од пожара приступни пут за ватрогасна возила, сходно
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара („Сл. Лист СРЈ“, број 8/95).
За прикључак на унутарблоковску, новопланирану саобраћајну инфраструктуру, односно колско
– пешачки прилаз до парцеле за вишепородичне и објекте са претежном пословном наменом,
потребно је прибавити услове и сагласност од управљача пута.
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели, изузев ако овим
планом за неке локације није другачије дефинисано – могућност паркирања делом на сопственој и
делом на јавној површини или могућност паркирања на само јавној површини. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по једног паркинг
места на један стан. За пословни простор критеријум за утврђивање потребног броја паркинг места
је, једно паркинг место на сваких 70 m2 збира нето површине пословних јединица.
Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или пословних
простора, обавезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале стамбене/пословне просторе,
приоритетно на сопственој парцели или алтернативно на јавној површини према наведеним
критеријумима и мерилима.
Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање возила димензионисане су
према напред наведеним вредностима:
•

Коловоз за мировање возила – отворена паркиралишта

Димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице и паркинг места дати
су у табели П.1. и графичким прилозима П.1., П.2. и П.3 на илустрацији 29 - Шеме за површинска
паркиралишта, и графичким прилозима Х.1. и Х.2. на илустрацији 31 - Паркинг места за
хендикепирана и инвалидна лица. За отворена паркиралишта на сопственој парцели користе се
вредности из табеле П.1. које се односе на дуготрајно паркирање;
•

Паркинг гараже

Димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице, паркинг места и
бочних ограничења дати су у графичким прилозима Г.3., Г.4. и Г.5. на илустрацији 30 - Гараже за
паркирање путничких возила, и графичким прилозима Х.1. и Х.2. на илустрацији 31 - Паркинг
места за хендикепирана и инвалидна лица. У случају одступања од задатих граничних вредност
обавезно је у пројекту приказати проверу проходности за меродавно возило – путнички аутомобил;
Савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи. Минимална
ширина рампе у правцу је 3,50 m. Код кружних рампи обавезан је приказ проходности за меродавно
возило;
Подужни нагиби наткривених рампи за мале гараже намењене за познате кориснике (становање,
запослени) су максимално 15% за наткривене рампе са обавезном применом елемената заобљења
на вертикалним кривинама и максимално 12% за откривене рампе;
Планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким захтевима за
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. Лист СЦГ“, број 31/05).
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Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са јавним
саобраћајницама,
•

саобраћајне површине намењене за кретање пешака,

•

саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.

Услови прикључења објекта на комуналну инфраструктуру
Предметни ПДР подразумева реализацију планираних урбаних елемената које подразумеваје
целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.
У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
подразумевају могућност прикључња на комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче.
Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за изградњу потребно је да су испуњени услови за
прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).
Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.
Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, а почиње од
споја са водоводном мрежом и завршава се у склоништу за водомер закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП, а у складу са
техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 25 mm.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у стамбеним објектима,
просторијама, гаражама, по правилу постављају се у засебно изграђена склоништа ван
унутар објекта у вишестамбеним објектима у заједничким просторијама у специјално
касетама за смештај водомера. Код стамбено пословних објеката обавезно је
инсталација са монтажом засебних водомера за стамбени и за пословни део објекта.

пословним
објекта или
изграђеним
раздвајање

Код изградње нових зграда колективног становања потребно је обезбедити да свака стамбена и
пословна јединица има засебан водомер, који се мора поставити у заједничке просторије уз
монтажу заједничког водомера у шахту којим би се мерила кумулативна потрошња воде.
Индивидуални водомер са арматуром у вишестамбеном објекту по правилу мора бити смештен у
касети - ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног материјала, а
лоциран у заједничким просторијама.
Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта на парцели
корисника на максимално 1 m од регулационе линије.
Код надградње и реконструкције зграда колективног становања водоснабдевање нових
стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера уз израду нових унутрашњих
исталација тако да се омогући постављање водомера за сваку нову стамбену јединицу приликом
реконструкције комплет унутрашњих инсталација објекта.
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Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације
Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу или путем
септичких јама. Прикључак на фекалну канализацију врши искључиво ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица. Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту. Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта,
техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом, за коју постоје технички услови, мора се
прикључити на канализациону мрежу.
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 160 mm.
Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
За потребе прикључења планираног комерцијално-пословног центра потребно је планирати нове
електроенергетске објекте (ТС и кабловске водове 20кV) у складу са потребама инвеститора.
Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску мрежу морају се
прибавити од надлежног предузећа.
Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
Услови за прикључење планираних објеката на телекомуникациону мрежу прибављају се од
надлежног предузећа.
Услови прикључења објеката на топловодну мрежу
У оквиру обухвата плана не постоје техничке могућност за прикључење на постојећу
дистрибутивну мрежу ЈКП „Топлификација“ која снабдева вишестамбене објекте у насељу „Стари
мост“. На преосталом делу обухвата плана не постоји изграђена мрежа топловода.
Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре
Предходни услови за прикључке планираних објеката су:
•

објекат мора да има одобрење за изградњу односно употребну дозволу,

•

да је поднет захтев за прикључење,

•

да се са ЈП „Срем-Гас“ закључи уговор о прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу,

• за потребе снабдевања природним гасом објекта, корисник пројектује и изводи унутрашњу
гасну инсталацију након сагласности техничке службе ЈП „Срем-Гас“.
Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације односно препарцелације и
урбанистичког пројекта
Овим планом се предвиђа обавезна урбанистичко-архитектонска
урбанистичким пројектом за простор дефинисан као:

разрада

локације

УП1
Зона Б (1,34 ha) - катастарске парцеле бр. 3629/2, 3630 и део парцеле бр. 3638, све К.О. Сремска
Митровица - Зона спортско-рекреативног комплекса фудбалског игралишта „Раднички“ са
пратећим садржајима (угоститељство, пословање) са паркирањем на припадајућој парцели за
пословање. Неопходна је израда Урбанистичког пројекта у циљу дефинисања урбанистичкоархитектонских решења планираних објеката уз регулациону линију према Ул. Булевар Констатина
Великог (пословни објекти, угоститељски, хотел и сл.)
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УП2 и УП3
Зона Г (1,31 ha) – делови катастарских парцела бр. 3664 и 3629/1, све К.О. Сремска Митровица Простор у централном делу блока са објектима вишепородичног становања спратности П+3, са
паркирањем и слободним површинама на припадајућим парцелама, ће обавезно бити тема
Урбанистичког пројекта у циљу дефинисања урбанистичко-архитектонских решења планираних
објеката П+3, помоћних објеката – гаража и партерног уређења и ограђивања. У оквиру ововог
простора биће нужна израда два Урбанистичка пројекта обзиром на власничку структуру (два
власника).
УП4
део Блока Д6 (0,53 ha) - део катастарске парцеле бр. 3664 К.О. Сремска Митровица - Зона
слободностојећих породичних стамбених објеката спратности П+1+Пк, са паркирањем и
слободним површинама на припадајућим парцелама. Приступ до ове локације је из Ул. Ђуре
Даничића, а нове стамбене парцеле су лоциране уз 2 нове саобраћајнице трасиране кроз блок (спој
Ул. Ђ. Јакшића и Ул. Босутски пут). Предметна локација ће обавезно бити тема Урбанистичког
пројекта у циљу дефинисања будућих парцела породичног становања П+1+Пк, као и урбанистичкоархитектонских решења планираних стамбених и помоћних објеката – гаража, партерног уређења и
ограђивања.
Фазе реализације
Реализација урбаних и урбо-грађевинских просторних елемената (комплекса и објеката високо и
нискоградње) планираних овим ПДР-ом подразумева фазе реализације које се могу дефинисати
као:
а) међусобна условна самосталност простора урбанистичких целина која подразумева
међусобно независно (просторно и временски) привођење делова простора планираним наменама
што се пре свега односи на реализацију планираног комплекса пословно-комерцијалне намене са
приступом из Ул. Булевар Константина Великог.
б) међусобна узрочно последична условљеност фаза реализације елемената плана и односи се
првенствено на примарну реализацију планираних регулационих појасева нових улица, и након
тога формирање грађевинских парцела породичног и вишепородичног становања и привођење
намени.
Такође за реализацију овим ПДР-ом предвиђених мера урбане обнове за ободне просторе мини
блокова породичног становања (Ул. Ђуре Јакшића и Ул. босутски пут), планира се неопходна
реализација Предфазе плана.
Предфаза плана подразумева да се појединачне локације који деценијама коегзистирају са
околином, а немају дефинисан статусни оквир једнопородичних стамбених или стамбенопословних објеката на припадајућим парцелама, а пријављени су за легализацију, могу обавити све
неопходне процедуралне радње (парцелација, додела и др.). Након реализације Предфазом плана
дефинисаних елемената и формирање парцела са јасним статусом земљишта и објеката, исти могу
бити предмет планираних решења задатих овим ПДР-ом у смислу раздвајања јавног од осталог
земљишта као и реализације планираних грађевинских целина.
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Простор обухвата се налази у заштитној
зони Националног парка ''Фрушка гора''.

260.
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и
145/2014), члана 31. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/2015), члана
9. став 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове на седници
одржаноj 01.09.2017 године, донела је

Приступ парцелама
општинског пута.

је

са

постојећег

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и списак подлога: Концепт
просторне организације комплекса ''Летенка'',
заснован је на смерницама датим ППППН
Фрушка гора, исказаним тенденцијама у
простору и иницијативама за градњу на
простору обухвата.
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.8/2015) планирано је да се
планови
са
детаљном
урбанистичком
разрадом израђују за све туристичке
локалитете.
Просторним планом дате су стратешке
смернце развоја територије Града Сремска
Митровица са основним начелом одрживог
развоја. У том смислу коришћење земљишта
за формирање туристичког и спортског
комплекса је у складу са планом. Развојем
оваквог концепта, у складу са заштитом
животне средине потиче се инвентивност у
процесу планског развоја подручја.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЛИТЕТА „ЛЕТЕНКА“ НА
ФРУШКОЈ ГОРИ К.О. ШУЉАМ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације локалитета „Летенка“ на
Фрушкој гори к.о.Шуљам (у даљем тексту:
Измене и допуне План детаљне регулације).

План детаљне регулације израђује се на
овереном катстарско-топографском плану, а
прибавља се и одговарајућа копија плана и
извод из листа непокретности.

Члан 2.
Граница обухвата планског подручја је
одређена
као
прелиминарна.
Простор
обухвата плана се налази у к.о.Шуљам чине
целе катастарске парцеле: 727, 729 и 2252.
Укупна површина обухвата плана износи
450,40 ha. Простор обухвата се налази на
крајњем североистоку територије Града
Сремска Митровица на гребену Фрушке горе.

Члан 4.
Принципи планирања: Уређење простора
у обухвату плана заснива се на начелима
одрживог
развоја
и
рационалним
коришћењем земљишта за формирање
комплекса у природи у функцији спорта и
рекреације и туризма и угоститељства, а све у
циљу
континуираног
планирања
и
усклађивања потреба простора блиског
Националном парку.

Простор обухвата плана окружује шумско
земиште.
У обухвату плана су постојећи смнештајни
и спортски објекти и део постојећег
"Партизанског пута''.
Простор обухвата ће се овим планом
уредити као полифункционалан са претежном
наменом – спорт и рекреација и туризам и
угоститељство као и компатибилне намене.
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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 новог савременог
комплакса у функцији спорта, рекреације,
туризма и угоститељства.

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 туристичких
и спортско рекреативних зона са циљем
рационалног коришћења простора уз израду
урбанистички планови са детаљном разрадом.

Доношењем
урбанистичког плана
створили би се услови за претварање
шумског земљишта у грађевинско земљиште
на ком би се вршило уређење простора и
изградња објеката.
Планирани садржаји у првом реду треба да
пруже адекватне услове за припрему
врхунских спортиста (појединаца и екипа),
школу спортова, курсеве спортских група,
али и квалитетан боравак посетилаца
рекреативаца (дневни, викенд, годишњи
одмор).

Концепт
просторне
организације
комплекса ''Летенка'' планира се у складу са
смерницама датим ППППН Фрушка гора,
исказаним новим потребама и тенденцијама
развоја
у простору и иницијативама за
градњу нових садржаја у складу са одређеним
наменама по зонама.

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).

Планира се оптимално решење просторне
организације која задовољава потребе
заинтересованих актера и корисника
простора са могућношћу фазне реализације,
тако да свака фаза може функционисати до
изградње осталих фаза и повезивања у
јединствени комплекс.

Подела простора у обухвату плана
определила би урбанистичке зоне према
посебним намена.
Позитиван ефекат реализације планских
поставки је обезбеђење функционисања
комплекса ''ЛЕТЕНКА'' и унапређење
коришћења простора Националног парка и
унапређење развоја туризма на овом подручју
Града Сремска Митровица и АП Војводине.
Циљ израде плана је допуна планираних
садржаја уз усклађивање свих потреба са
стварном могућношћу опремања простора
доступном инфратсруктуром и релевантних
параметара простора, услова надлежних
институција, како у обухвату плана тако и у
утицајном подручју са основним принципима
одрживог развоја, односно усклађивање
активности у заштићеном простору.
Негативан ефекат реализације планских
поставки
плана је минимални утицај
планиране намене на измену шумског у
грађевинско земљиште, измену предела и
пејсажа у зони НП, као и синергијски утицај
у утицајном подручју.

Планиране урбане активности усклађене
су природним и створеним условима на
терену и нивоом заштите простора НП.
Простор обуихвата плана се планира као
полифункционалан,
а
планирани
су
туристичко – угоститељски садржаји (хотел,
смештајни павиљони, ресторан), спортско –
рекреативни садржаји (отворени спортски
терени, затворена спортска дворана, итд.),
објекти управе и амбуланта.
Простор обухвата плана определиће више
функционалних целина:
• Зона спорта и рекреације,
• Туристичко – угоститељска зона,
• Зона управе,
• Зона интерне саобраћајнице,
• Зона планиране саобраћајнице и
комуналне инфраструктуре,
• Зона шуме и шумског земљишта
Националног парка ''Фрушка гора''.
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01.09.2017.

Члан 10.

Члан 7.

План детаљне регулације је потребно
израдити у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.

Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом.Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 3.000.000,00 динарана дан
08.08.2017.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица.

Израда Плана детаљне регулације поверава
се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из
Сремске Митровице.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Рок за израду плана је 90 дана од
доношења ове Одлуке.

Број: 350-216/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

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 названичном
порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увиду згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Излагање
нацрта
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 локалитета
„Летенка“ на Фрушкој гори к.о. Шуљам,
израђује Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину, донето од
стране Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.
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Простор обухвата плана се налази у
централном делу источног дела територије
Града Сремска Митровица.

261.
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и
145/2014), члана 31. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/2015), члана
9. став 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове на седници
одржаноj 01.09.2017.године, донела је

Простор
обухвата
плана
окружује
пољопривредно земљиште – планирана зона
за винограде и воћњаке.
Простор обухвата ће се овим планом
уредити као полифункционалан са претежном
наменом – спорт и рекреација, туризам и
угоститељство као и компатибилне намене.
Простор обухвата се налази у заштитној
зони Националног парка ''Фрушка гора''.
Приступ парцелама је са постојећих
некатегорисаних путева из правца насеља
Манђелос и државног пута Сремска
Митровица – Лежимир- Корушка.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и списак подлога:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
АКУМУЛАЦИЈЕ „ВРАЊАШ“ К.О.
МАНЂЕЛОС И К.О. ГРГУРЕВЦИ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Основни концепт развоја простора
обухвата плана је формирање спортскорекреативне и туристичке зона око и на
постојећој акумулацији ''Врањаш''.
Концепт
просторне
организације
акумулације ''Врањаш'', заснован је на
смерницама датим ППППН Фрушка гора, а
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 туристичке
локалитете.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне
регулације
акумулације
„ВРАЊАШ“ к.о.Манђелос и к.о.Гргуревци,
Град Сремска Митровица (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
Члан 2.

Просторним планом дате су стратешке
смернце развоја територије Града Сремска
Митровица са основним начелом одрживог
развоја. У том смислу коришћење земљишта
за формирање спортско-рекреативне и
туристичке зоне око и на акумулацији
''Врањаш'' је у складу са планом. Развојем
оваквог концепта, у складу са заштитом
животне средине потиче се инвентивност у
процесу планског развоја подручја.

Граница обухвата планског подручја
је одређена као прелиминарна. Простор
обухвата плана се налази у к.о.Манђелос и
к.о.Гргуревци. Граница обухвата плана
обухвата простор акумулације (водено
огледало)
и
простор
пољпривредног
земљишта које га окружује ограничено
постојећим
некатегорисаним
путевима.
Укупна површина обухвата плана износи
37ha. Простор обухвата се налази на
југоисточном делу атара Мађелос, односно на
југозападу атара Гргуревци.

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.

Подела простора у обухвату плана
определила би урбанистичке зоне према
посебним намена.
Позитиван ефекат реализације планских
поставки је обезбеђење функционисања
акумулације у функцији наводњавања,
одводњавања, уређења простора у функцији
развоја подручја и унапређење коришћења
простора заштитне зоне Националног парка и
унапређење развоја туризма на овом подручју
Града Сремска Митровица.
Циљ израде плана је активирање
планираних садржаја уз усклађивање свих
потреба са стварном могућношћу опремања
простора доступном инфратсруктуром и
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату
плана тако и у утицајном подручју са
основним принципима одрживог развоја,
односно
усклађивање
активности
у
заштићеном простору.

Принципи планирања: Уређење простора у
обухвату плана заснива се на начелима
одрживог
развоја
и
рационалним
коришћењем земљишта за формирање
комплекса у природи у функцији спорта и
рекреације и туризма и угоститељства, 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 измена и допуна плана је
стварање планског основа за реализацију
планских поставки ПП, односно стварање
могућности за формирање зоне у функцији
спорта
и
рекреације,
туризма
и
угоститељства са потицајем развоја насеља
Манђелос.
Доношењем
урбанистичког
плана
створили би се услови за претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште на ком би се уређивао простор и
изградња објеката, а на водном земљишту
постављао привремени објекти - мобилијара
за спртки риболов и одмор и рекреацију.

Негативан ефекат реализације планских
поставки плана је минимални утицај
планиране намене на измену пољопривредног
у грађевинско земљиште, коришћења водног
земљишта и измену предела и пејсажа у
заштитној 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 туристичких
и спортско рекреативних зона са циљем
рационалног коришћења простора уз израду
урбанистички планови са детаљном разрадом.

Постојећа акумулација ''Врањаш'' је у
систему фрушкогорских акумулација за
наводњавање и одводњавање. Планом се
стварају
услови
за
ревитализацију
акумулације и искоришћавање његовог
мултифункционалног потенцијала.
Планом се стварају и могућности за шире
коришћење постојеће акумулације за спорт,
рекреацију, туризам, рибарство и спортски
риболов.

Концепт
просторне
организације
акумулације ''Врањаш'' као туристиче зоне
Града планира се у складу са смерницама
датим ППППН Фрушка гора, исказаним
новим потребама и тенденцијама развоја у
простору и иницијативама за градњу нових
садржаја у складу са одређеним наменама по
зонама.

Планирани садржаји у првом реду треба да
пруже адекватне услове за квалитетан
боравак посетилаца рекреативаца (дневни,
викенд, годишњи одмор).
Преостали простор обухвата плана
дефинисао би се за формирање посебне зоне
заштитног зеленила који би чинио тупфер
зону
према
непосредном
окружењу
(пољопривредном земљишту).
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Планира се оптимално решење просторне
организације која задовољава потребе
заинтересованих
актера
и
корисника
простора са могућношћу фазне реализације,
тако да свака фаза може функционисати до
изградње осталих фаза и повезивања у
јединствени комплекс.

01.09.2017.

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.

Планиране урбане активности усклађене
су природним и створеним условима на
терену и нивоом заштите простора НП.

Члан 9.

Простор обуихвата плана се планира као
полифункционалан,
а
планирани
су
туристичко
–
угоститељски
садржаји
(смештајни објекти, ресторан), спортско –
рекреативни садржаји (простор за спортски
риболов, бициклистичка и шетачка стаза и
сл.).
Простор обухвата плана определиће више
функционалних целина:

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације акумулације
„Врањаш“ к.о. Манђелос и к.о. Гргуревци,
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 7.

Члан 10.

Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 2.500.000,00 динарана дан
16.08.2017.
Израда Плана детаљне регулације поверава
се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из
Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 90 дана од
доношења ове Одлуке.

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“

Члан 8.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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 названичном
порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увиду згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.

Број: 350-217/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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Граница обухвата Плана (прелиминарна)
заузима простор око 3,92ha. У обухвату
плана су две
парцеле у приватном
власништву и делови парцела у јавној
намени, однодно делови некатегорисаних
путева.

262.
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 01.09.2017.године, донела је

Граница обухвата плана иде од тачке 1.
северном страном пута (парц.бр. 4913) до
тачке 2. А затим скреће на југ и прати
источну границу парцеле бр.2769 до тачке3.
Из тачке 3 граница наставља ка југу и прати
источне стране парцела бр.2769 до тачке 4 и
даље у истом правцу источном страном
парцеле бр.2773 до тачке 5. Из тачке 5
граница иде на северозапад пратећи јужну
страну пута парцела бр.4917 до тачке 6. Из
тачке 6 граница иде на север западном
страном парцеле бр. 2776 до тачке 7. Из тачке
7 граница мења смер ка западу и иде јужном
страном парцеле бр.2973 до тачке 8. Из тачке
8 граница мења смер ка северу и западном
страном пута парцела бр.4917 долази у тачку
1 затварајући границу обухвата.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ
ЕНЕРГАНЕ И ФАРМЕ СВИЊА
У К.О. ЗАСАВИЦА 1 ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Приступ парцелама је са постојећих
некатегорисаних путева, а преко њих се
повезије на уличну саобраћајну матрицу и
даље на државни пут.
У непосредном окружењу на истолу се
налази насеље Засавица 1 .

Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације комплекса за изградњу
енергане и фарме свиња у к.о.Засавица 1,
Град Сремска Митровица (у даљем тексту:
План детаљне регулације).

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и списак подлога:
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.2/2015) планирано је да се
планови
са
детаљном
урбанистичком
разрадом израђују за све радне зоне
дефинисане планираном наменом простора,
односно за зоне у којима се групишу
комплекси
компатибилних
намена на
пољпривредном земљишту и за комплексе за
производњу енергије из обновљивих извора.

Члан 2.
Граница обухвата планског подручја је
одређена као прелиминарна. Простор
обухвата плана се налази у атару насеља
Засавица 1, на јужном мачванском делу
територије Града Сремска Митровица.
Простор
обухвата
плана
пољопривредно земљиште.

01.09.2017.

окружује
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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.

01.09.2017.

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.

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.

Члан 4.
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 ) и изградњу
објекта за узгој стоке, а све у циљу
континуираног планирања и усклађивања
потреба простора планираних радних зона
компатибилних пољопривредном земљишту
у окружењу. Планиранма енергана користиће
биомасу из окружења и осоку са постојеће
фарме свиња чији се капацитети повећавају.

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).

Члан 5.

Намене објеката комплекса су оне које
неће угрожавати животну средину, природне
и створене вредности.

Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја:
Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки ПП (08/2015), односно стварање
могућности за изградњу електране биогасног
постројења - комплекса за
коришћење обновљивих извора енергије за
производњу електричне и топлотне енргије из
биомасе са пратећим објектима, фарма свиња
са компатибилним делатностима.

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.).

Доношењем урбанистичког плана за
формирање комплекса електране - биогасног
постројења и фарме свиња створили би се
услови за претварање пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште на ком би
се градили објекти који чине комплекс
електране
биогасног
постројења
инсталисане снаге до 1 mW електричне
енергије и комплекс фарме свиња.

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.

Поред објеката у комплексу електране и
комплекса фарме би се свакако изградила и
неопходна инфраструктура у њиховој
функцији.
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Подела простора у обухвату плана
определила би урбанистичке зоне за
производњу енергије, зону објеката за узгој
стоке - фарму, 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.

01.09.2017.

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 да локална самоуправа направи
анализу области и начин примене у свом
региону.

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.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 850.000,00 динара динара на
дан 17.08.2017.
Израда Плана детаљне регулације поверава
се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из
Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 90 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.
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Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија
бр.13 у Сремској Митровици и названичном
порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увиду згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.

01.09.2017.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-218/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

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
енергане и фарме свиња у к.о.
Засавица 1, 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.
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Границу обухвата плана на западу чини
улица Радиначки пут и улица Девет Југовића,
на северу насељски блока са постојећим
породичним
становањем
и
слободне
површине (пољопривредно земљиште унутар
граница грађевиснког подручја), на истоку
канал (парцела бр.9056/1) и на југу насељски
блока са постојећим породичним становањем
и слободне површине ( пољопривредно
земљиште унутар граница грађевиснког
подручја). У обухвату плана су парцеле које
се налазе између тих улица 7004/2, 7004/1,
7005/1, 7006/5, 7007, 7006/1, 7006/2, 7006/3,
7006/4, 7005/5, 7005/6, 7005/7, 7005/3, 7005/4,
7005/2, део парцеле 7035/1 и део парцеле
9005/2.

263.
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 01.09.2017.године, донела је

Основна
карактеристика
блока
је
постојећи верски објекат - црква Вазнесења
Господњег и пословно производни објекти.
Обухват плана има прелиминарну површину
од 12,96hа.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕКУНДАРНОГ ЦЕНТРА
„РАДИНАЧКИ ПУТ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

Приступ парцелама у обухвату плана је са
постојеће насељске саобраћајне мреже, а
окружење је постојеће породично становање
и постојеће пословање.
Члан 3.

Члан 1.

Услови
и
смернице
планских
докумената вишег реда и списак подлога:

Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације секундарног центра
„Радиначки пут“ у Сремској Митровици (у
даљем тексту: План детаљне регулације).

Планом генералне регулације града
Сремска Митровица, Лаћарак и Мачванска
Митровица
(“Сл.лист
града
Сремска
Митровица“, бр.11/2009) планирано је да се
планови
са
детаљном
урбанистичком
разрадом израђују за насељске блокове где је
неопходно прибављање земљишта у јавној
намени за потребе формирања нових улица.

Члан 2.
Граница обухвата планског подручја је
одређена као прелиминарна. Простор
обухвата плана се налази у североисточном
делу града Сремска Митровица, у стамбеном
насељу Радиначки пут.

У простору обухвата плана налази се
насељски блок чија је планирана намена
простора ПГР-ом дефинисани као становање
са делатностима у зонама мешовите изградње
централних садржаја и мешовита изградња
радно-пословних комплекса и објеката
компатибилних стамбеном окружењу.
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Простор обухвата плана се налази у
типичној градској целини 5 – насеља
породичног становања. За градско – урбано
ткиво породичног становања, како постојећа
тако и нова насеља – блокове у свему важе
општа правила регулације, уређења и градње
за издавање појединачних услова за локације
тако и за израду планова детаљне регулације,
односно урбанистичких пројеката. У овој
ТГЦ
дозвољена је стамбена и друга
изградња, осим индустрије, производних
постројења и заната који производе буку и
сметње за резиденцијалне зонеу којима се
налазе. Могућа је изградња објеката
пословања, комерцијалних и услужних
делатности у приземљима стамбених објеката
као
предпоставке
развоја
приватног
предузетништва, услуга, трговине и других
садржаја имајуђи у виду недостатак јавних
функција и простора у стамбеним зонама.

01.09.2017.

Овим планом се у оквиру подручја
обухвата одређују и разграничавају јавне
површине од површина других намена,
одређује намена и начин
коришћења
земљишта, мрежа комуналног система и
инсталација, техничка и нивелациона решења
и правилла регулације и парцелације.
Циљеви израде плана су:
• дефинисање јавног интереса;
• реконструкција
постојећих
и
изградња нових инфраструктурних мрежа и
њихових капацитета у складу са планираном
изградњом;
• преиспитивање капацитета изградње
и подизање стандарда становања;
• увођење нових атрактивних садржаја
секундарних центара : вртић, парохијски дом
уз постојећу цркву, пословање компатибилно
стамбеном окружењу;
• редефинисање решења паркирања и
гаражирања возила;
• заштита животне средине;
• диференцирање простора који се могу
директно спроводити на основу овог плана и
простора за које је потребна даља
урбанистичка
разрада
урбанистичкоархитектонским
конкурсом
или
урбанистичким пројектом.
Доношењем ПДР створили би се услови
за изградњу неопходних обеката у јавној
намени условљених реализацијом изградње
стамбеног насеља и формирања секундарног
центра, обезбедили услови за градњу
објеката:
вртића,
парохијског
дома,
пословних
објеката
и
неопходне
инфраструктуре, пре свега саобраћајница и
мирујућег саобраћаја.

Члан 4.
Принципи планирања: Уређење простора
у обухвату плана заснива се на начелима
одрживог
развоја
и
рационалним
коришћењем грађевинског земљишта унутар
граница грађевинског подручја за изградњу
објеката секундарних центара у стамбеним
насељима који чине мрежу центара унутар
града, а све у циљу континуираног
планирања уређења стамбених насеља града
Сремска Митровица.
Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја:
Циљ уређења простора у обухвату плана је
стварање планског основа за формирање зоне
у стамбеном насељу за изградњу објеката у
јавној намени у функцији секундарних
насељских центара са једне стране и
изградња и уређење постојећих објеката
пословања и услуга, са друге стране, а све у
складу са спровођењем плана вишег реда
(ПГР Града).

Уочени проблеми се односе пре свега на
нерационално и неадекватно коришћење
земљишта у делу стамбеног насеља
Радиначки пут. С тим у вези је економска
исплативост свих ових акција, која се мора
наћи у одговарајућем капацитету будуће
изградње, пре свега објеката у јавној намени
за смештај и боравак деце, затим пословних
објеката уз верски објекат – парохијски дом и
атрактивних и тржишно оријентисаних
намена и садржаја.

Општи циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату
плана тако и у утицајном подручју са
основним принципима одрживог развоја,
односно усклађивање активности у простору
и заштите животне средине.
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Негативан ефекат реализације планских
поставки је незнатан и огледа се у повећању
заузетости слободних површина урбаним
садржајима.

01.09.2017.

Због недостатка урбанистичког плана
којим се регулишу имовинско-правни односи,
односно раздвајање земљишта у јавној
намени и осталог грађевинског земљишта
развој планског подручја је максимално
успорен.

Члан 6.
Концептуални
оквир
планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора: План детаљне регулације у наслову
наведеног просторног блока у Сремској
Митровици, са површином од око 13ha,
израђује се на основу: потреба Града Сремска
Митровица у смислу задовољавања потреба
за боравком деце у одговарајућим установама
у јавној намени, потреба Српске православне
цркве за формирањем комплекса верског
објекта и заинтересованости потенцијалних
инвеститора за улагање у изградњу
пословних објеката у зони која је наменом за
то
одређена;потребе
за
изградњом,
регулисањем
и
унапређењем
унутарблоковске саобраћајне мреже и
повећањем капацитета површина за кретање
возила и мирујући саобраћај - паркинг места
унутар блока;потребе за разграничењем
јавног од осталог грађевинског земљишта и
стварања правног основа за прибављање
земљишта за потребе изградње објеката и
формирање
простора
са
јавном
наменом;потребе
за
формирањем
регулационог појаса нове улице; стварање
нових локација за изградњу јавних садржаја
секундарног градског центра;стварање услова
за проширење јавних зелених површина.
Разлог за израду овог плана је стварање
услова за уређење и грађење у обухваћеном
простору, а састоји се у урбаној
реконструкцији простора блока, заменом
функција простора и типова градње, тј.
променом
намене
пољопривредног
неизграђеног земљишта у грађевинском
подручју у изграђено грађевинско земљиште,
зону централних садржаја и пословну зону са
уређеним јавним садржајима.

Уочени проблеми се односе пре свега на
нерационално и неадекватно коришћење
земљишта у источном делу Града – чисто
становање без зона у јавној намени. С тим у
вези је економска исплативост свих
планираних урбанистичких акција, која се
мора наћи у одговарајућем капацитету будуће
изградње, пре свега атрактивних и тржишно
оријентисаних намена и садржаја.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом.Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 1.300.000,00 динара на дан
03.08.2017.
Израда Плана детаљне регулације поверава
се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из
Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 90 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 названичном
порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увиду згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.

Доношењем ПДР створили би се
услови за бољу комуникацију унутар
стамбеног
блока
Радиначки
пут,
обезбедили
услови
за градњу јавних
објеката,
пословних
објеката
у
унутарблоковском
простору,
неопходне
инфраструктуре, пре свега саобраћајница и
мирујућег саобраћаја.
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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 секундарног центра
„Радиначки пут“ у Сремској Митровици, не
израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката Града Сремска Митровица.
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: 350-219/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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264.
На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС“ број
68/2015 и 81/2016 – Одлука УС), Одлуке о
максималном
броју
запослених
на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне
самоуправе
за
2017.годину
(„Службени гласник РС“ број 61/2017) и
члана 35. став 1. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица („Службени гласник РС“
број 13/2012), Скупштина града Сремска
Митровица,
на
седници
одржаној
01.09.2017.године, донела је

Члан 3.
У складу са Одлуком Владе Републике
Србије о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби,систему
аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину (у даљем
тексту: Одлука Владе), укупан број
запослених у систему локалне самоуправе
Града Сремска Митровица је 986 запослених.
Члан 4.
Максималан
број
запослених
на
неодређено
време
у
организационим
облицима који чине систем локалне
самоуправе Града Сремска Митровица у
смислу
члана
2.
ове
Одлуке,
је:

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ
ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се максималан
број запослених на неодређено време у
организационим облицима који чине систем
јавног сектора града Сремска Митровица за
календарску 2017. годину.
Члан 2.
Систем јавног сектора града Сремска
Митровица чине органи и службе Града
Сремска Митровица, јавне службе, јавна
предузећа, правна лица основана од стране
тих предузећа, привредна друштва и друге
организације које у систему локалне
самоуправе имају обавезу пријављивања
података о запосленима у Регистар, односно
запослени чије се плате, односно зараде
финансирају из буџета града Сремска
Митровица.
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1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СЛУЖБЕ И ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Назив организационог облика:

Максималан
запослених

1.1. Градска управа за опште и заједничке послове

53

1.2. Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

15

1.3. Градска управа за инфраструктуру и имовину

19

1.4. Градска управа за буџет и локални економски развој

38

1.5. Градска управа за културу, спорт и омладину

12

1.6. Градска управа за образовање

8

1.7. Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

16

1.8. Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

5

1.9 Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

22

1.10. Стручна служба скупштине Града

3

1.11 Градско правобранилаштво

2

број

2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Назив организационог облика:

Максималан број
запослених

2.1 ЈП за послове урбанизма – „Урбанизам“ Сремска Митровица

14

2.2 ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица

165

2.3 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица

176

2.4 ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица

36

2.5 ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица

31

3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
Назив организационог облика:

Максималан број
запослених

3.1. „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ д.о.о.

4

3.2. „Сирмијум-пут“ д.о.о. Сремска Митровица

5

3.3. „Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и
пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица

8

4. УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА
111

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Назив организационог облика:

01.09.2017.

Максималан број
запослених

4.1. Библиотека „Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица

20

4.2. Галерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица

4

4.3. Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

17

4.4. Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица

18

4.5. Музеј Срема, Сремска Митровица

15

4.6. Позориште „Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица

10

4.7. Установа за неговање културе „Срем“ Сремска Митровица

4

4.8. Центар за културу „Сирмијум-арт“ Сремска Митровица

14

4.9. Туристичка организација Града Сремска Митровица

4

4.10. Установа „Атлетски стадион“ Сремска Митровица

5

4.11. ПСЦ „Пинки“ Сремска Митровица

13

5. УСТАНОВЕ КОЈЕ СЕ ДЕЛОМ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, А ДЕЛОМ ОД СТРАНЕ РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА
Назив организационог облика:

Максималан број
запослених

5.1. ПУ „Пчелица“ Сремска Митровица

221

5.2. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица

9

6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Назив

Максималан број
запослених

6.1. МЗ Бешеново

0

6.2. МЗ Гргуревци

0

6.3. МЗ Јарак

0

6.4. МЗ Кузмин

0

6.5. МЗ Лежимир

0

6.6. МЗ Манђелос

0

6.7. МЗ Мартинци

0

6.8. МЗ Мачванска Митровица

0

6.9. МЗ Ноћај

0

6.10. МЗ Салаш Ноћајски

0
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6.11. МЗ Чалма

0

6.12. МЗ Шашинци

0
Члан 5.

Члан 7.

Организациони облици побројани у члану
4. ове Одлуке који имају већи број
запослених у односу на максималан број
утврђен овом Одлуком, дужни су да спроведу
рационализацију у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
За оне организационе облике који не
изврше рационализацију у складу са ставом
1. овог члана Град Сремска Митровица ће
обуставити исплату средстава из буџета.

Обавезује се Градска управа за опште и
заједничке послове да устроји и води
Регистар запослених у систему јавног сектора
Града Сремска Митровица.
Сви организациони облици јавног сектора
Града Сремска Митровица, дужни су да
Регистру запослених у систему јавног сектора
Града Сремска Митровица, пријаве сваку
насталу промену у року од 3 дана од њеног
настанка.
Организационом облику јавног сектора
Града Сремска Митровица, који не испуњава
обавезе из става 2. овог члана Град Сремска
Митровица обуставиће исплату средстава из
буџета.

Члан 6.
У оквиру датог рока за рационализацију у
складу са чланом 5. став 1. организациони
облици су дужни да рационализацију
спроведу поштујући следеће кораке:
• Идентификовање послова за којим
престаје потреба или послова на којима
постоји потреба смањења броја извршилаца,
• Утврђивање
запослених
који
испуњавају услове за одлазак у старосну
пензију,
• Спровођење анкете о спремности
запослених за споразумни престанак радног
односа уз исплату новчане накнаде у складу
са законом,
• Усаглашавање
правилника
о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места са Одлуком о максималном
броју запослених,
• Утврђивање
вишкова
–
нераспоређених запослених у складу са
новом унутрашњом организацијом,
• Доношење Програма за решавање
вишка запослених у складу са законом.

Члан 8.
На све што није посебно уређено овом
Одлуком примењују се важећи прописи.
Члан 9.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о максималном
броју запослених на неодређено време у
организационим облицима који чине систем
јавног сектора града Сремска Митровица за
2015. годину („Службени лист града Сремска
Митровица“ број 2/2016, 12/2016, 14-II/2016,
16/2016, 19/2016 и 8-II/2017).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 021-92/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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II

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

265.
На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
број
13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 01.09.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-122/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

I
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
наСтатут
Туристичке
организације
градаСремска
Митровица, који је Управни одбор донео
18.08.2017.године.

267.
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града
Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 022-135/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на I измене
Програма пословања за 2017.годину ЈКП
„Топлификација“ из Сремске Митровице,
усвојенe од стране Надзорног одбора на
седници одржаној 24.08.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
266.
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града
Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

Број: 023-129/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања за 2017.годину ЈП ѕа послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица,
усвојенe од стране Надзорног одбора на
седници одржаној .2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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01.09.2017.
II

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града
Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

Број: 023-132/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне
Програма пословања за 2017.годину ЈП
„Срем гас“ из Сремске Митровице, усвојенe
од стране Надзорног одбора на седници
одржаној 23.08.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
270.
На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012) и члана 16.
Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу „Агенција за рурални развој
града Сремска Митровица“ („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.4/2013, 7/2013 и
9/2013),
Скупштина
града
Сремска
Митровица,
на
седници
одржаној
01.09.2017.године, донела је

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-130/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ОДЛУКУ
I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ДОНОСЕ
СЕ
Измене
Програма
пословања за 2017.годину „Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица“
д.о.о. Сремска Митровица.

269.

II

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града
Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 023-128/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и
допуне Програма пословања за 2017.годину
ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице,
усвојенe од стране Надзорног одбора на
седници одржаној18.08.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо,
Сремска Митровица
Седиште: Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 6
Претежна делатност: 7022 - консултантске активности у вези са
пословањем и осталим управљањем
Матични број: 20936967
ПИБ: 108131840
ЈББК: 8322
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Сремска
Митровица

Сремска Митровица, август 2017. године
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Укупан износ опредељених средстава по Одлуци о буџету Града Сремска
Митровица за 2017. годину остаје непромењен, само се мења структура трошкова,
односно финанасијски план за 2017. годину.
Мења се тачка 3 - План рада, подтачка 3.1 - Укупни трошкови функционисања
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица
(„Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 1/2017), тако да иста сада гласи:

3.1. Укупни трошкови функционисања ( у динарима)

Конто
022
103
465
481
512
513
520
521
526
529
531
532
533
535
539
550
551
552
553
559
569

Врста трошкова
Постројења и опрема
Алат и инвентар
Остале дотације и трансфери
Обавезе за порез из резултата
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови доприноса на терет послодавца
Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Остали нематеријални трошкови
Остали финансијски расходи
УКУПНО

ПЛАН 2017.
200.000,00
40.000,00
350.000,00
10.000,00
270.000,00
250.000,00
4.210.000,00
720.000,00
570.000,00
350.000,00
160.000,00
246.000,00
500.000,00
200.000,00
2.209.000,00
120.000,00
255.000,00
50.000,00
10.000,00
280.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00

Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
Конто 022 – Постројења и опрема – планирана су средства у износу од
200.000,00 динара за потребе набавке рачунара, клима уређаја штампача и друге
канцеларијске опреме;
Конто 103 – Алат и инвентар – планирано је 40.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за набавку ситног и потрошног материјала (сијалице,
каблови, батерије и сл.);
Конто 465 – Остале дотације и трансфери – планирано је 350.000,00 динара.
Наведена средства су намењана за исплату разлике између старе и нове основице
која се примењује приликом обрачуна зарада запослених;
Конто 481 – Обавезе за порез из резултата – планирано је 10.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за плаћање пореза на добит привредних
друштава у складу са Законом о порезу на добит правних лица;
Конто 512 – Трошкови материјала – планирано је 270.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена на набавку канцеларијског материјала, резервних делова
за службени аутомобил и осталог материјала који је потребан за редовно
функционисање Агенције;
Конто 513 – Трошкови горива и енергије – планирано је 250.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за набавку горива (безоловни бензин) за
службено возило;
Конто 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) – планирано је
4.210.000,00 динара. Наведена средства ће бити утрошена за зараде, додатке на
зараде и остале накнаде које запослени остварују по основу рада у Агенцији у
складу са законом и Правилником о раду.
Основица за обрачун зараде запослених у Агенцији се изједначава са основицом
за обрачун зарада запослених у градским управама и свака промена везана за
основицу за обрачун зараде запослених у градским управама примењиваће се и на
основицу за обрачун зараде запослених у Агенцији;
Основица за обрачун зараде Директора изједначава се са основицом за обрачун
зараде Начелника градске управе и свака промена везана за основицу за обрачун
зараде Начелника градске управа примењиваће се и на основицу за обрачун
зараде Директора. Коефицијент за обрачун зараде Директора одредио је
Надзорни одбор. Директор и запослени у Агенцији такође имају право да део

Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
зараде, мимо зараде остварене на напред наведен начин, остваре и из страних и
домаћих фондова, а путем реализације пројеката који се финансирају из тих
фондова;
Конто 521 – Трошкови доприноса на терет послодавца – планирано је
720.000,00 динара. Наведена средства биће утрошена за уплату доприноса који по
закону падају на терет послодавца;
Конто 526 – Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора –
планирана су средства у износу од 570.000,00 динара за накнаде члановима
Надзорног одбора и припадајућих пореза и доприноса од месеца марта 2017.
године;
Конто 529 – Остали лични расходи и накнаде – планирано је 350.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за накнаду превоза запосленима приликом
доласка и одласка са посла, као и за плаћања трошкова службених путовања у
земљи и иностранству у складу са Законом, Правилником о раду и другим
важећим прописима;
Конто 531 – Трошкови транспортних услуга – планирано је 160.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за плаћање рачуна за ПТТ услуге, услуге
фиксне телефоније, мобилне телефоније и интернета;
Конто 532 – Трошкови услуга одржавања – планирано је 246.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за одржавање основних средстава службеног возила, одржавање администартивне и рачунарске опреме, као и за
одржавање интернет странице;
Конто 533 – Трошкови закупнине – планирано је 500.000,00 динара за покриће
трошкова закупа пословних просторија, у складу са Уговором о закупу пословног
простора;
Конто 535 – Трошкови рекламе и пропаганде – планирано је 200.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за објављивање конкурса за доделу
бесповратних средстава удружењима грађана и конкурса за подстицајна средства
пољопривредним газдинствима у штампаним и електронским медијима
(трошкови огласа), као и за трошкове медијског представљања;
Конто 539 – Трошкови осталих услуга – планирано је 2.209.000,00 динара.
Наведна средства ће бити утрошена за књиговодствене услуге, услуге штампања,
услуге административног вођења ангажованих лица, за покриће комуналних
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трошкова (у складу са Уговором о закупу пословног простора) и за остале опште
услуге (организовање посета сајмовима и манифестацијама, организовање
стручних предавања и презентација и сл.);
Конто 550 – Трошкови непроизводних услуга – планирано је 120.000,00 динара
за покриће трошкова рачуноводствене ревизије и трошкове регистрације
службеног возила;
Конто 551 – Трошкови репрезентације – планирано је 255.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена финансирање трошкова (добра и услуге)
насталих приликом склапања уговора и послова са пословним партнерима и
сарадницима, трошкова поклона сарадницима и пословним партнерима, као и
трошкова набавке новогодишњих пакетића деци запослених.
Конто 552 – Трошкови премија осигурања – планирано је 50.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за редовно годишње осигурање запослених и
имовине, за путно-здравствено осигурање запослених приликом службеног пута
у иностранство и за каско полису за службено возило;
Конто 553 - Трошкови платног промета – планирано је 10.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за плаћање трошкова одржавања наменских
рачуна и провизије пословне банке и трошкове провизија које наплаћује Управа
за трезор;
Конто 559 – Остали нематеријални трошкови – планирано је 280.000,00
динара. Наведена средства биће утрошена за плаћање потребних такси
(административне, регистрационе и друге), као и за покриће трошкова претплате
на часописе и стручне публикације;
Конто 569 – Остали финансијски расходи – планирано је 4.000.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за финансирање удружења грађана чији су
програм и делатност везани за унапређење пољопривреде и у функцији руралног
развоја, као и за подстицаје пољопривредним газдинствима. Бесповратна
средства удружењима грађана биће додељене по конкурсу, у складу са
Правилником о додели бесповратних средстава за финансирање активности
удружења грађана у 2017. години. Подстицајна средства биће додељена
пољопривредним газдинствима, такође по конкурсу, а у складу са Програмом за
доделу одређене врсте подстицаја пољопривредним газдинствима у 2017. години.
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II
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у
Службеном листу Града Сремска Митровица.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Разлог доношења Одлуке о измени програма пословања јесте
усаглашавање усвојеног Програма пословања са потребама Агенције ради бољег
информисања пољопривредника са територије Града Сремска Митровица о
актуелностима у области пољопривреде и руралног развоја, као и ради
организовања нових студијских путовања пољопривредника и субјеката који се
баве руралним туризмом, на сајмове и манифестације у земљи и иностранству.

271.
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
01.09.2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
ДОНОСE СЕ измене Програма 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 измена Програма 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: 352-1303/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровиц
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ
Број:
Дана:

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊA ПАРКОВА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА
ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2017. ГОДИНИ.

САДРЖАЈ:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

ПРОГРАМ – 2017.
пдв 10 %
пдв 20 %
укупно дин
услуге
23.117.057,36 2.311.705,74
0,00 25.428.763,10
4.930.925,00
493.092,50
0,00
5.424.017,50
1.155.500,00
115.550,00
0,00
1.271.050,00
420.285,00
42.028,50
0,00
462.313,50
2.788.068,50
278.806,85
0,00
3.066.875,35
6.000.000,00
600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
1.100.000,00
505.565,00
50.556,50
0,00
556.121,50
991.680,00
99.168,00
0,00
1.090.848,00
5.587.496,00
558.749,60
0,00
6.146.245,60

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА
УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА
ЗАЛИВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ
АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ
РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ НА ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ
СВЕ УКУПНО:

ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

I

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА

1.

Кошење,сакупљање,утовар и одвоз на градску депонију.

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

м2

1.1. Ретко одржавани површине ( једна операција годишње).
Кошење закоровљених површина тримером, са сакупљањем, утоваром и одвозом свих одпадака ( биљног и животињског порекла). Односи
се на површине које се не могу косити косачицом због конфигурације терена, одпадног материјала, самониклог шибља и слично.
66781
*По налозима ( АМБРОЗИЈА )
*Легет-спомен парк
"КПД парк -изложба паса
*Ул.М.Тепића и ул.Ј.Богдана дуж канала

1

1

1

1

м2

11,66

46.496.576,86 4.649.657,69

0,00

51.146.234,55

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

планира. кол.

бр.опер.

857.935

1 – 15

4.041.877

44.471
33.471
10.000
500
500

1

44.471

518.531,86

1.2. Повремено одржавани травњаци ( две операције годишње )
Кошење травњака тримером и косачицом са сакупљањем, утоваром и
одвозом свих одпадака на депонију (отпадака биљног и сваког другог порекла).
1.2.1. Дивљи травњаци
28854
* Ободни део КПД парка и атлетског стадиона са трим стазом
*Спомен гробље- ободни део
*Иза хале "Пинки" од тенискогигралишта до ул.Кузминска и ул.З.Јовина.
*Дом инвалида - Лаћарак
*Јалија (иза Калварије).
*П.У."Пчелица-Маслачак"
Ул.Н.Тесле бр.17Б. -закоровљене јавне површине.
Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза .
Ул.9.Мај .
*Пролаз ул.Б.К.Великог и Церске улице -,покосити и очистити пролаз и раскрсницу са каналом.
*Ул.Б.К.Великог бр.12.
*Ул.Ђ.Даничића око четврте здравствене амбуланте
*Ул М.Аурелија до фабрике "Сирмиум стил"-закоровљена површина лева и десна страна .
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1
2

м2
1

1

м2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

7,30

цена/ј.м.

*Код фабрике "Славијамед"-закоровљена површина.
*М.Митровица -споменик стрељаним Јеврејима
*Мачванска Митровица шеталиште до краја кеја према Засавици између стазе и зида.
*Мачванска Митровица раскрсница код ст.нас. "Колонија")- трава и коров.
*Мачванска Митровица простор око спортског игралиште код ст.нас. "Колонија").
* Археолошки локалитет ( М.Митровица)
*Угао ул.Бањалучке и Краишке-ради прегледности и уништавања амброзије.
*Раскрсница ул.М.Костића и ул.Тицанова
* Др.Милана Костића
*Ул.С. Мокрањца код војне амбуланте и дечијег игралишта

7412

1.3.2. Дивљи травњаци
* КПД парк
* Ст. насеље "22. август" (КПД)
*Насеље северно од Планинске (канал,ливада,игралишта)
"Авионско крило"-Лаћарак.
*М.З."Никола Тесла"-дуж мале пруге
* Ул. Ђуре Даничића са каналом .
* Ул. Ђуре Даничића ( до школе )
* Ул. Милоша Обилића са "живом водом"
* Ул. Антона Смаженка - раскрсница

950
24000

2

планира. кол.

бр.опер.

223.220

1.629.506,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1.000
2.000
600
500
1.000
400
100
60
1.150
480

1.3. Редовно одржаване површине (четири до пет операција годишње)
Кошење травњака тримером и косачицом са сакупљањем, утоваром и
одвозом свих одпадака ( биљног и сваког другог порекла).
1.3.1. Косине и канали
* Археолошки локалитет ( Житни трг )
* Археолошки локалитет ( Сирмијум )
*Спомен гробље - Хумке
* Ул. Милоша Обилића -канал
* "Камењар" - канал

111.610
51.120
18.780
22.644
1.800
1.000
2.176
500
500
500
1.000
300
2.000
2.000

м2
1

1

1

1

м2

7,41

20.121
2.200
800
4.188
12.248
685

4

80.484

596.386,44

1

1

1

1

м2

6,26

234.180
26.133
35.000
6.650
200
2.860
3.000
2.247
29.662
207

4

936.720

5.863.867,20

2254
585

2

ред.
бр,

*Ул.П.Крањчевића (угао)
РАДНА ОПЕРАЦИЈА

300
postoje}a

1

2

* Ул. Душана Поповића
414
* Ул. Тараса Шевченка
11245
* Ул. П. Прерадовића (од К.А.Карађорђевића до Новосадске)
* Ул. Краља Александра Карађорђевића
*Кружна Румска Малта по ободу и до кванташа
*Ул.Румски друм (дуж коловоза, лево и десно до ограда од кружне до скретања за Јарак ).
*Ул..Вишњевачка иза пословних објеката
*Ул. "1 Новембар" (дуж инд. колосека)
*Раскрснице: ул. "1 Новембар" са ул.“9 Маја“ и ул.“Петра Руњанина“
Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза .
*Раскрсница ул.Милана Тепића и ул.Церске- ради прегледности
*Ул.Петроварадинска-ограда дуж католичког гробља
*Ул.Јована Штоковца-дуж гробља
Ул.В.Петровића код "Поповић 92"-два плаца,кошење
*Ул.Л.Возаревића -поред канала
*Ул.Косте Абрашевића дуж канала
*УЛ. Ратарска (од Т.Шевченка до Д.Никшић)
* Ул. Драгиње Никшић
* Ул. Немањина
*Ул.Радиначки пут (од Тицанове до пруге)
*Блок иза Тицанове улице
* Спомен гробље - ливада
26900
* Кругови
10050
* Између и око хумки
3690
*Спомен гробље до гасне станице и шумице
*Градски кеј- мала плажа .
Ул.С.Согића
*Ул.С.Сремца-пролаз (прилазни пут и испред гаража).
*Ул.В.Степе ( од С.Сремца до С.Д.Одреда )
*Спомен парк Гргуревци „код старе чесме“
*Спомен парк „Орашје“
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1
2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

1.4. Интензивно одржавани травњаци ( шест до седам операција годишње )
Кошење травњака косачицом са сакупљањем, утоваром и одвозом
свих одпадака ( биљног и сваког другог порекла), урачуната замена
ножева и чишћење косачица по завршеном раду.
20363
*Пружни прелаз Лаћарак
* Булевар Константина Великог
М.З.29 Новембар ( 3 дечија игралишта и пролаз ка школи из Мачванске улице.
*Дечије игралиште ( М.З. 29.новембар )
*С.Ш. "9 Мај"-атлетска стаза
*С.Ш“9 Мај“-фудбалско игралиште .
*Ст.нас. "Никола Тесла"
*Ул.Његошева .бр.27- ст.нас.“Никола Тесла“),испред и у дворишту општинског стана.

1

3

1

1

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

планира. кол.

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

438.595
500
52.580
777
1.023
800
650
14.000
100

6

414
11.245
6.846
2.472
3.450
3.000
3.000
10.500
400
500
200
200
200
500
500
447
1.055
3.582
1.054
100
400
40.350
10.050
3.690
2.266
3.000
300
1.500
12.700
2.500
1.500

1

3

бр.опер.

планира. кол.

1

1

1

м2

цена/ј.м.

5,11

2.631.570

13.447.322,70

*Ул.Његошева згр.бр.30 и 32.- ст.нас.“Никола Тесла“
*Дечије игралиште ( "Пролетерово насеље)
*П.У."Пчелица-Маслачак" (испред објекта из Б.К.Великог)
* Ст. нас. "Стари Мост" ( са обалом и каналом )
*Мала плажа
* Градски кеј-брањена страна до „Риболовца“
*Градска плажа
* Улица Б. Радичевића
* Ул. Пиварска
* Ул. Водна
* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац" са плацем
* Ст. нас. С. Сремац " Пејтон"
*“Риболовац“ – стари мост
*Ул. Стевана Сремца
*Раск. ул.Јалијска 1 и 2; ул.Јалијска 2 и 3.( 500м2)-2 игралишта за фудбал и простор око њих
*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.(игралиште 18*64=1150 м2
*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.( дуж саобраћајнице-1350 м2)
*Ул.В.Степе -код нове цркве.
* Ст. нас. М. Перичин "Камењар", уз канал и око зграда
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1
2

200
720
1.050
29.603
6.500
18.654
16.500
200
800
150
14.030
8.567
3.000
6.750
500
1.150
1.350
600
15.411
месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

* Камењар (прилаз,стазе раскрсница у В.Степе)
*Камењар (Ул. Матошева, Војводе Степе)
* Ст. нас. "Камењар", дуж канала испод маркета "Туш" и "Рода" са игралиштем
* Ул. Тимочке дивизије
* Ул. Паланка
9230
* Ул. Иринејева
1048
*Ст. насеље "25 мај" око и дуж игралишта и коловоза
*Ул.М.Антића (закоровљени плац )
* Ул. Кузминска
1250
*Боћарски клуб
* Ул. Стари Шор
2000
*Ул.Јупитерова
* Ул. Шећер сокак
* Пролаз "Зелено дрво"са атријумом Ј.П.Дирекција
* Простор иза "Нокса"
*Трг Н.Пашића)
* Ул. Ђуре Јакшића
* Ст. нас. "Матије Хуђи" - први и други део са пролазом
*Пролаз К. Петра и С. Ковачевића
* Улазно острво из ул. С.Ковачевића и Ј. Цвијића
*Ул. Саве Ковачевића (први и други део )
*Ул.Јована Цвијића
* Ул. 16.дивизије
1595
* Ул. Жртава фашизма (први део и други део )
*Ул. Железничка - заштићени дрворед платана.
* Ул. Фрушкогорска ( до пруге са војним зградама)
* Ул. Фрушкогорска - преко пруге
*Дуж ограде "Агросрем" иза обданишта "Ђурђевак"
*Дечије игралиште ( М.З. 22. август)
*Дечије игралиште ( М.З. "22. август" и око "Лукија")

цена/ј.м.

планира. кол.
3.400
1.000
1.500
970
9.230
1.100
8.700
525
1.250
400
2.000
570
800
520
273
290
370
53.480
2.779
431
2.915
2.000
1.595
1.400
13.800
18.440
10.141
320
1.704
1.000

4

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

*Ул.Стевана Мокрањца код војне амбуланте, спортски терен и дечије игралиште
*Мачванска Митровица (око амбуланте и двориште М.З.)
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1

2.000
500
2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

*М Митровица-парк.кеј -почетак, лево и десно од моста.
* Музеј црквене уметности са диспанзером
* Житни трг
* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта
* Травњак од ул. Паробродска до ст.нас.Стари мост
* Пешачки мост са прилазом и паркингом пијаца
*Простор око Хидрограђевинара" и Макси маркета
* Ул. Паробродска са паркићем
*Ул. Светозара Милетића са плацем
* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема
*Ул. Вука Караxића са паркингом код музеја
* Ул. Св. Саве
*"Соколско друштво".
*Двориште Завода за заштиту споменика културе и Катастра
*Двориште -ул.Св.Димитрија бр.6А
* Трг В. бригада са ул. С.Димитрија и Омладинским парком
* Ст. нас. "Пинки" и ПСЦ "Пинки"
*Ул.А.Чарнојевоћа“- између нове и старе зграде
* Ул. Арсенија Чарнојевића ( са плацем иза трафика)
*Двориште „Црвени крст“.
* Ул. Ратарска (од А.Чарнојевића до В.Пелагића)
* Ул. Ратарска ( од В.Пелагића до Т.Шевченка)
* Ул. Васе Пелагића
* Ул.л Васе Стајића
Ст.нас."В. Стајића"-Орао са пролазом у Ратарску
*. У. Стојшића ( између коловоза , игралишта и слепа)
* Пролаз П. Прерадовића и ул. У. Стојшића
* Ул. П. Прерадовића (од А.Чарнојевића до К.А.Карађорђевића
*М.З. "Блок Б"(ободни део)
*М.З."Блок Б" код новосаграђеног објекта М.З.
*Раскрсница ул.С.Малетића и ул. Т.Бекића
*Дечије игралиште ( Ул.Никола Тесла))
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

планира. кол.

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

5.900
2.798
664
1.936
7.041
565
801
940
1.200
8.425
500
100
250
300
100
10.743
15.950
1.000
4.000
500
1.100
1.100
2.004
1.008
13.700
1.375
380
2.780
1.500
756
50
300
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

*Паркинг централно гробље
*Ул.Радиначки пут испред и око М.З.
*„Вила Панчо“, парк – М.З.С.Б.“Паја“
*Дечије игралиште "Мала Босна"
*Дечије игралиште ул.Л.Мушицког ( иза игралишта)
*Пружни прелаз „Мала Босна“

планира. кол.
1.500
1.900
500
1.861
1.000
500

1.5. Травњаци са уграђеним заливним системом ( једна до две операције месечно )
Кошење травњака косачицом са усисавањем отпадног биљног материјала,
са поправком и одржавањем заливног система током године.
*Кружна раскрсница "Војарна"
* Ул. Краља Петра са Домом Војске Југославије (2200м2)

1 2

5

2

2

2

2

2

1

м2

4,77

8.958
100
2.200

14

125.412

598.215,24

2.

*Жел. станица ( здравст. амбуланта, трг и парк)
*Кружна раскрсница-"Орао"
*Кружна раскрсница "Анкица"
*Кружна раскрсница "Камењар"
*Кружна раскрсница-"Румска Малта"
* Градски парк

796
105
44
73
515
5.125

Третирање травњака хемијским средствима

5.000

1–2

7.000

4.000

2.1. Дисекција корова на стазама тоталним хербицидима (Глифосфат -3л/ха)
800
*Локације по налогу
*Житни трг
400
*Спомен гробље
400
*ПСЦ "Пинки" (плато изнад степеница )
*Плато испред СО. и атриум СО
*Ст.нас.“Деканске баште“ бр.3.-дечије игралиште (стазе и плато-100 м2)
2.2. Третираље травњака против широколисних корова
"МОНОСАН" 2,5 л/ха ( 1/3 површи. )
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

м2

5,79

2.000
500
400
400
100
500
100

2

1
м2
месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

8,15

3.000

1

1

1

2

3

1

цена/ј.м.

*По налозима
"КПД парк -изложба паса- 500м2
Ул. Паланка око новосаграђених зграда (2.200м2)

5.

Ручно подсејавање травњака са комплетном припремом површина ( обухвата сетву
семена омашке, утапкавање, ваљање ваљком и сабијање лопатом )
100
*Локације по налогу

1

1

м2

8,15

3.330
3.330

2

6.660

54.279,00

1

1

м2

12,21

2.000
500
400
400
100
500
100

2

4.000

48.840,00

1

м2

180,00

500
500

1

500

90.000,00

1

м2

391,00

500
500

1

500

195.500,00

1

Заснивање травњака бусеном са комплетном припремом терена набавком и
постављањем бусена са заливањем до кошења.
1
*Локације по налогу

6.

1

Кресање траве на стазама од цигала и камене косине са сакупљањем ,утоваром , одвозом и чишћењем третираних површина
800
*Локације по налогу
*Житни трг
400
*Спомен гробље
400
*ПСЦ "Пинки" (плато изнад степеница )
*Плато испред СО. и атриум СО
*Ст.нас.“Деканске баште“ бр.3.-дечије игралиште (стазе и плато-100 м2)

4.

3.000
24.450,00
ПРОГРАМ – 2017.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

500
500
2.000

2.3. Третирање малчираних површина под шибљем, ружама и дрворедним садницама против корова.
"СИРИУС" ( 1 л / 3330м2 ), или одговарајући хербицид
*По налозима
3.

планира. кол.

23.160,00

Прихрана травњака вештачким ђубривима са набавком и разбацивањем
у количини од 5 гр/м2. (КАН;АН )

6

1

1

м2

1

0,81

*Локације по налогу
* Градски парк
ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

* Трг Војвођанских бригада са површином око СО
* Трг Св.Димитрија са Омладинским парком
* Житни трг
* Трг и парк на железничкој и аутобуској станици
* Железничка станица ( здравст. амбуланта )
*ЈП.Дирекција-атријум
*Кружна раскрсница-"Румска Малта"
*Кружна раскрсница-"Орао"
*Кружна раскрсница "Анкица"
*Кружна раскрсница "Војарна"
*Кружна раскрсница "Камењар"
*Ул. Железничка - заштићени дрворед платана.

33.332
500
5.240

1

планира. кол.

бр.опер.

33.332

26.998,92

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

3.000
7.450
664
416
380
100
515
1.050
44
100
73
13.800

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I
II

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА

23.117.057,36

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА

САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ
*Локације по налогу (на основу сагласности Комисије за праћење здравственог стања дрвореда).
1.1. Орезивање дрвећа по потреби током године
на критичним локацијама (по налозима )
1.

1.1.1. Орезивање доњих грана ради подизања круне на нормалну
висину (која омогућава нормално одвијање саобраћаја) водећи рачуна о истоветности целог дрвореда са премазивањем резова, утоваром и одвозом као и
орезивање и обликовање младих дрворедних садница.
300
*По налозима
1.1.2. Орезивање дрвећа вађењем појединих грана из круне,
( без употребе дизалице)
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1.596

1.200

1

2

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

485,00

цена/ј.м.

800
800

1

планира. кол.

бр.опер.

200
200

1

800

388.000,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

премазивање резова, утовар и одвоз ради ослобађања електроводова , због прегледности саобраћајних знакова и других сметњи .У раду се користе маказе,секира, моторна тестера и мердевине.
30
1
1
*По налозима

1 1 1 1 1

1.1.3. Орезивање дрвећа проређивањем круне уз употребу дизалице која се посебно обрачунава
( цена орезивања стабала по комаду обухвата: рад радника и возила за утовар и одвоз).
тако да се прво одрежу болесне гране а затим оне које су прегусте, или ударају у околне објекте,
водећи рачуна да се битно не смањи лисна маса. По орезивању извршити премазивање , утовар и одвоз.

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

2.280,00

200

200

7

456.000,00

1.1.3.1. Пречник круне (1-2 м )
*По налозима

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ком

1.050,00

45
45

1

45

47.250,00

1.1.3.2. Пречник круне ( 2-3 м )
*По налозима

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ком

1.750,00

80
80

1

80

140.000,00

1.1.3.3. Пречник круне ( 3-4 м )
*По налозима

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ком

2.350,00

45
45

1

45

105.750,00

1.1.3.4. Пречник круне ( 4 – 5 м)
*По налозима

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ком

2.750,00

8
8

1

8

22.000,00

1.1.3.5. Пречник круне ( 5– 6 м )
*По налозима

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ком

3.200,00

8
8

1

8

25.600,00

1.1.3.6. Пречник круне ( 6 -7 м )
*По налозима

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ком

3.850,00

5
5

1

5

19.250,00

1.1.3.7. Пречник круне (7 – 8 м )
*По налозима

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 ком

4.500,00

2
2

1

2

9.000,00

планира. кол.

бр.опер.

ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

1

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

1.1.3.8. Пречник круне ( 8 – 9 м )
*По налозима

1 1 1 1

1

1

1.1.3.9. Пречник круне ( 9 – 10 м )
*По налозима

1 1 1

1

1

1.1.3.10. Пречник круне (10 –11м)
*По налозима

1 1 1 1

1

1

1

1.1.3.11. Пречник круне (11 -12м)
*По налозима

1 1 1 1

1

1

1.1.3.12. Пречник круне преко 12м
*По налозима

1 1 1 1

1

1

1.2. Обарање сеча стабала по потреби током
године на критичним локацијама

1

1

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1

1

1 1 ком

5.050,00

2
2

1

2

10.100,00

1

1

1

1 ком

5.550,00

2
2

1

2

11.100,00

1

1

1

1 1 ком

6.630,00

1
1

1

1

6.630,00

1

1

1

1

1 1 ком

7.700,00

1
1

1

1

7.700,00

1

1

1

1

1 1 ком

8.750,00

1
1

1

1

8.750,00

1

1

1

1

$#REF!$#REF!+#REF!#REF!+[.C2781]

370

1.2.1. Нормални услови: без употребе хидрауличне платформе
Обарање-сеча стабала , по потреби скидање појединих грана, везивање конопаца, обарање, утовар и одвоз.

270

1.2.1.1. стабло пречника ( 5-10 цм)
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

393,00

70
70

1

70

27.510,00

1.2.1.2. стабло пречника (10-15 цм)
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

630,00

35
35

1

35

22.050,00

1.2.1.3. стабло пречника (15-20 цм)

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

860,00

35

1

35

30.100,00

8

*По налозима

35

1.2.1.4. стабло пречника ( 20-25 цм)
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

1

postoje}a

1

1.2.1.5. стабло пречника ( 25-30 цм)
*По налозима

40

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

1.2.1.6.. стабло пречника ( 30-35цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1.2.1.7.. стабло пречника ( 35-40цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1.2.1.8.. стабло пречника ( 40-45цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1.2.1.9.. стабло пречника ( 45-50цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1.2.1.10. стабло пречника ( 50-55цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1.2.1.11. стабло пречника ( 55-60цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1.2.1.12. стабло пречника ( 60-65цм)
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1.2.1.13. стабло пречника ( 65-70цм)
*По налозима

20

1

1

1.2.1.14.стабло пречника ( 70-75 цм)
*По налозима

5

1

1

postoje}a

1

1.2.1.15.стабло пречника ( 75-80 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

1.2.1.16.стабло пречника ( 80-85 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1.2.1.17.стабло пречника ( 85-90 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1.2.1.18.стабло пречника ( 90-95 цм)

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

ред.
бр,

1

2

1 1 1 1 1

40
40

1

1

1

1

1

1

планира. кол.

бр.опер.

2.750,00

40
40

1

40

110.000,00

1 1 ком

3.750,00

10
10

1

10

37.500,00

1

1 1 ком

4.750,00

10
10

1

10

47.500,00

1

1

1 1 ком

5.380,00

10
10

1

10

53.800,00

1

1

1

1 1 ком

6.000,00

9
9

1

9

54.000,00

1

1

1

1

1 1 ком

6.400,00

1
1

1

1

6.400,00

1

1

1

1

1

1 1 ком

6.800,00

1
1

1

1

6.800,00

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

7.200,00

1
1

1

1

7.200,00

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

7.600,00

1
1

1

1

7.600,00

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

8.600,00

1
1

1

1

8.600,00

планира. кол.

бр.опер.

9.600,00

1
1

1

1

9.600,00

1 1 ком

10.725,00

1
1

1

1

10.725,00

1

1 1 ком

11.850,00

1
1

1

1

11.850,00

1

1 1 ком

12.850,00

1

1

1

12.850,00

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
2

1

1 1 ком

40

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

9

1.800,00

цена/ј.м.

цена/ј.м.

40

72.000,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

*По налозима

1

1.2.1.19.стабло пречника ( 95-100 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

13.850,00

1
1

1

1

13.850,00

1.2.1.20.стабло пречника ( преко 100 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

14.850,00

1
1

1

1

14.850,00

1.2.2. Отежани услови: (уз употребу хидрауличне платформе) за скидање појединих грана, обарање, утовар и одвоз.
Цена обарања стабала по комаду обухвата: рад радника и возила за утовар и одвоз ( дизалица се посебно обрачунава).

100

1.2.2.1. стабло пречника ( 5-10 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

450,00

5
5

1

5

2.250,00

1.2.2.2. стабло пречника (10-15 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

680,00

5
5

1

5

3.400,00

1.2.2.3. стабло пречника (15-20 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

910,00

5
5

1

5

4.550,00

1.2.2.4. стабло пречника ( 20-25 цм)
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

1.905,00

10
10

1

10

19.050,00

postoje}a

1

планира. кол.

бр.опер.

1.2.2.5. стабло пречника ( 25-30 цм)
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

2.900,00

20
20

1

20

58.000,00

1.2.2.6. стабло пречника ( 30-35 цм)
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

3.650,00

10
10

1

10

36.500,00

1.2.2.7. стабло пречника ( 35-40 цм)
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

4.400,00

10
10

1

10

44.000,00

1.2.2.8. стабло пречника ( 40-45цм)
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

5.265,00

10
10

1

10

52.650,00

1.2.2.9. стабло пречника ( 45-50цм)
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

6.130,00

10
10

1

10

61.300,00

1.2.2.10. стабло пречника ( 50-55цм)
*По налозима

3

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

6.815,00

2
2

1

2

13.630,00

1.2.2.11. стабло пречника ( 55-60цм)
*По налозима

3

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

7.500,00

2
2

1

2

15.000,00

1.2.2.12. стабло пречника ( 60-65цм)
*По налозима

3

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

8.000,00

2
2

1

2

16.000,00

1.2.2.13. стабло пречника ( 65-70цм)
*По налозима

3

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

8.500,00

1
1

1

1

8.500,00

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

10

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1.2.2.14.стабло пречника ( 70-75 цм )
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

9.800,00

1
1

1

1

9.800,00

1.2.2.15.стабло пречника ( 75-80 цм )
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

11.100,00

1
1

1

1

11.100,00

postoje}a

1

планира. кол.

бр.опер.

1.2.2.16.стабло пречника ( 80-85 цм )
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

12.350,00

1
1

1

1

12.350,00

1.2.2.17.стабло пречника ( 85-90 цм )
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

13.600,00

1
1

1

1

13.600,00

1.2.2.18.стабло пречника ( 90 -95цм)
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

14.100,00

1
1

1

1

14.100,00

1.2.2.19.стабло пречника ( 95 -100 цм)
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

14.600,00

1
1

1

1

14.600,00

1.2.2.20.стабло пречника (100-110 цм )
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

15.600,00

1
1

1

1

15.600,00

1.2.2.21.стабло пречника ( преко 110 цм )
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

16.600,00

1
1

1

1

16.600,00

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

1.3. Вађење пањева уз ручно откопавање,пресецање жила и утовар. Рад
се обавља ашовом, лопатом и секиром. По завршетку радова рупа се
дезинфикује, затрпова хумусним супстратом а пањ се одвози на депонију .

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

26

1.3.1. Пречник стабла од 10-15 цм
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

860,00

5
5

1

5

4.300,00

1.3.2. Пречник стабла од 15-20 цм
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

1.720,00

4
4

1

4

6.880,00

1.3.3. Пречник стабла од 20-25 цм
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

4.310,00

2
2

1

2

8.620,00

1.3.4. Пречник стабла од 25-30 цм
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

6.900,00

2
2

1

2

13.800,00

postoje}a

1

планира. кол.

бр.опер.

1.3.5. Пречник стабла од 30-35 цм
*По налозима

20

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

7.400,00

1
1

1

1

7.400,00

1.3.6. Пречник стабла од 35-40 цм
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

7.800,00

1
1

1

1

7.800,00

1.3.7. Пречник стабла од 40-45цм
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

8.200,00

1
1

1

1

8.200,00

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

11

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1.3.8. Пречник стабла од 45-50цм
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

8.640,00

1
1

1

1

8.640,00

1.3.9. Пречник стабла од 50-55цм
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

9.040,00

1
1

1

1

9.040,00

1.3.10. Пречник стабла од 55-60цм
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

9.400,00

1
1

1

1

9.400,00

1.3.11. Пречник стабла од 60-65цм
*По налозима

30

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

9.800,00

1
1

1

1

9.800,00

1.3.12. Пречник стабла од 65-70 цм
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

10.200,00

1
1

1

1

10.200,00

1.3.13. Пречник стабла од 70-75 цм
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

11.100,00

1
1

1

1

11.100,00

1.3.14. Пречник стабла од 75-80 цм
*По налозима

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

12.000,00

1
1

1

1

12.000,00

1.3.15. Пречник стабла од 80-85 цм
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

10

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

12.900,00

1
1

1

1

12.900,00

postoje}a

1

планира. кол.

бр.опер.

1.3.16. Пречник стабла од 85-90 цм
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

13.940,00

1
1

1

1

13.940,00

1.3.17. Пречник стабла преко 90 цм
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 ком

14.810,00

1
1

1

1

14.810,00

1

ком

80,00

500
500

1

500

40.000,00

1

м2

350,00

750
250
500

1

750

262.500,00

1

м2

49,00

500
500

1

500

24.500,00

2.

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

Поправљање "тањира" око саднице са засецањем ивица, сакупљање траве, утовар и одвоз.
Постављање штитника, везивање рафије, са исправљањем искривљених садница и штитника
као и уклањање сувих или орезивање младих садница.
*По налозима

3.

4.

Освежавање малчираних површина под шибљем, ружама и дрворедима:
набавка и насипање црвеног малча гранулације 3-5цм (10 л/ком/0,5м2)
ПОТРЕБНО УКУПНО 15000л (300 вреће од 50л- врећа 50л за 5 садница односно за 2,5м2).
#N/A
Дрворедне садснице (500 ком-250м2)
Дрворедне садснице (500 м2)
Прихрана дрворедних садница и шибља вештачким ђубривима са набавком
и разбацивањем ђубрива 50 гр/м2 ( прелеће АН, у јесем УРЕА)
*По налозима

5.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

Набавка транспорт и постављање штитника за младе саднице лишћара.

12

Штитници висине 182 цм, горњи обруч 33цм,а доњи 57цм, од шпаринга
20*5 и 30*5мм, пластифицирани у црној боји. Ограда демонтажна
да се може анкерисати за тло.
1
1

*По налозима током године

1
1

6. Третирање -хемијска заштита дрворедних садница комбинацијом фунгицида и .инсектицида.
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1
2

1
1

16

1

1

Садња дрворедних садница са копањем садних јама, замена неплодне земље плодном, превоз
трактором са прикључком,садња уз додавање глистала и осмокота, анкеровање (или постављање
штитника), везивање хоризонталним везама, израда тањира са заливањем.
*По налозима
8.1. Садња дрворедних садница са копањем садних јама 80*80*80 цм, замена неплодне земље плодном,
превоз трактором са прикључком, садња уз додавање глистала и осмокота,анкеровање са два анкера
(или постављање штитника), везивање хор. везама, израда тањира са заливањем.
16
1
Попуњавање постојећих дрвореда:

ком

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

6.1. Третирање -хемијска заштита младих дрворедних садница као и старих ,
орезаних дрворедних стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида
који нису отровни за људе и животиње.
*По налозима
6.2. Третирање -хемијска или биолошка заштита старих дрворедних
стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида
који нису отровни за људе и животиње.
*По налозима
*Ул. Железничка - заштићени дрворед платана (74 ком)

1

1

8.880,00

цена/ј.м.

1
1

1

500

1

планира. кол.

1

8.880,00

500
ПРОГРАМ – 2017.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

1

ком

163,00

400
400

1

400

65.200,00

1

ком

1.620,00

100
26
74

1

100

162.000,00

424

1

424

174

1

174

8.

1

1 1

ком

1.650,00

*FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-3 ком
ул.К.П.Првог (други део)-3 ком

3

*FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-57 ком
Ул.Светозара Милетића -14 ком
Ул.Саве Ковачевића -10 ком
Салаш Ноћајски -8 ком
ПСЦ „Пинки“-паркинг -33 ком
Ул.Ђ.Јакшића -12 ком

14
10
8
33
12

ACER PALMATUM „ATROPURPUREA"-5 ком
Житни трг (5 ком)
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

287.100,00

5
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

планира. кол.

CORYLUS COLURNA -6 ком
Ул.Војводе Степе (6 ком)

6

ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM-64 ком
ул.Масарикова-паркинг-1 ком
Ул.Св.Саве (1 ком)
Ул.Вука Караџића (2 ком)
Ул.Кузминска (20 ком)

1
1
2
20

13

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

Ул.Паробродска (20 ком)
Ул.Шећер Сокак -20 ком

20
20

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA -3 ком
Ул.Војводе Степе (3 ком)

3

ACER PLATANOIDES -2 ком
Ул. Доситејева -2 ком

2

ALBIZIA JULIBRISSIN-3 ком
„Авионско крило“ Лаћарак -3 ком

3

*TILIA CORDATA GREEN SPIRE-2 ком
ул.К.П.Првог (први део)-2 ком

2

*TILIA EUROPEA PALLIDA -6 ком
Омладински и градски парк

6

АELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA-3 ком
„Авионско крило“ Лаћарак -3 ком

3

8.2. Садња дрворедних садница са копањем садних јама 60*60*60 цм, замена неплодне земље плодном, превоз
трактором са прикључком, садња уз додавање глистала и осмокота,анкеровање са једним анкером
(или постављање штитника), везивање хоризонталним везама, израда тањира са заливањем.
1
1
*По налозима, инвеститор за набавку садница физичко или правно лице.
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1
2
3

1 1 ком

1.050,00

100
100

1

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

цена/ј.м.

планира. кол.

бр.опер.

1 1

8.3. Садња дрворедних садница са копањем садних јама 40*40*40 цм, замена неплодне земље плодном, превоз
трактором са прикључком, садња ,анкеровање са једним анкером, постављање металног или пластичног
одбојника ( пречника 15 цм висине 20 цм), израда тањира са заливањем.
1
1
*По налозима ( инвеститор за набавку садница физичко или правно лице)

105.000,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1 1

1 1 ком

550,00

100
100

1

100

55.000,00

1 1

1

1 ком

300,00

50
50

1

50

15.000,00

*По налозима ( инвеститор за набавку садница физичко или правно лице)
Набавка садница за попуњавање дрвореда:

221

1

221

67
3
64

1

67

8.4. Садња садница са копањем садних јама 25*25*25 цм, замена неплодне земље плодном,
превоз трактором са прикључком, садња, постављање пластичног одбојника
( пречника 15 цм висине 20 цм),израда тањира са заливањем.

9.

100

9. 1. Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране, висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м , обим дебла 12-14 цм,
прсног пречника дебла 4, 5 -5 цм., са пакованим бусеном пречника од 60- 70 цм.
1
*FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-3 ком
ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM-64 ком

14

ком

12.840,00

860.280,00

9. 2. Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,5м ,
прсног пречника дебла 4 -7 цм., са бусеном пречника од 50- 60 цм.
1
ACER PALMATUM „ATROPURPUREA"-5 ком
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

1

2

ком

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

10.700,00

цена/ј.м.

5
5

1

планира. кол.

бр.опер.

5

53.500,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

9. 3. Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,
прсног пречника дебла 4, -5 цм., одим дебла 14-16 цм са спакованим бусеном пречника од 60- 80 цм.
1

ком

9.630,00

2
2

1

2

19.260,00

1

ком

8.560,00

6

1

6

51.360,00

*TILIA CORDATA GREEN SPIRE-2 ком
9. 4. Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,
прсног пречника дебла 4, -5 цм., одим дебла 14-16 цм са спакованим бусеном пречника од 60- 80 цм.
*TILIA EUROPEA PALLIDA -6 ком

6

9. 5. Набавка квалитетних садница високо декоративних, калемљених лишћара за дрвореде
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,
прсног пречника дебла 4,5 -5 цм., обим дебла 14-16 цм,са спакованим бусеном пречника од 60- 70 цм.
1

ком

7.490,00

6
6

1

6

44.940,00

1

ком

6.420,00

2
2

1

2

12.840,00

планира. кол.

бр.опер.

3

1

CORYLUS COLURNA -6 ком
9. 6. Набавка квалитетних дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда..
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,обим дебла 14-16 цм.
прсног пречника дебла 4,5-5 цм., са спакованим ваљкастим бусеном пречника од 60-70 цм.
ACER PLATANOIDES -2 ком
ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

9. 7. Набавка квалитетних дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда..
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине od 2-2,5 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,обим дебла 10-12 цм
прсног пречника дебла 3,0 -4 цм., са спакованим бусеном пречника од 30-40 цм.
1

15

ком

цена/ј.м.

5.350,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

3

16.050,00

ALBIZIA JULIBRISSIN „OMBRELLA“-3 ком

3

9. 8. Набавка дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда..
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 2-2,5 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,
прсног пречника дебла 3,0 -3,5 цм., са спакованим бусеном пречника од 30-40 цм.
1

ком

4.280,00

77
77

1

77

329.560,00

1

ком

3.210,00

3
3

1

3

9.630,00

1

ком

1.500,00

50
25
25

1

50

75.000,00

*FRAXINUS ORNUS „MECZEK“- 77ком
9. 9. Набавка дрворедних садница аутохтоних врста за попуњавање дрвореда..
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,висине преко 3 м (зависно од врсте)
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 2,2 м ,
прсног пречника дебла 3-3,5 цм., са бусеном пречника од 30-40цм.
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA -3 ком
9. 10. Набавка репроматеријала кугластих дрворедних садница:
Саднице треба да буду увозне, квалитетне, једре, здраве, обима од 8-10 цм,
калемљене на висини од 2,2 м.
*FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-25 ком
ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM-25 ком
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

II ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

1

III

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

1.

Окопавање шибља (прва операција је ашовљење), са потребним плевљењем, грабљањем,
сакупљањем, утоваром, одвозом и засецањем ивица око флека шибља- нормални услови.
625
*По налогу
*Трг В.Бригада
* Трг Св. Димитрија са Палатом правде
* Жардињере испред СО
4
*Паркинг иза СО
128
* Атријум СО
28
* Ул. Рибарска обала
37
* Градски кеј
* Трг Николе Пашића
50
*Житни трг
22
* Музеј црквене уметности
30
*Ул.Паробродска-паркић
28
*МАКСИ-маркет
15
*Ул. Јупитерова
95
*Ул,Масарикова
*Ул. Јеврема Видића

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

1

1

1

1

1

1

м2

цена/ј.м.

62,00

планира. кол.

1.800
26
48
22
3
35
10
12
30
15
23
10
10
5
30
92
6

50

16

4.930.925,00
ПРОГРАМ – 2017.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

6

10.800

669.600,00

*Ул.С.Саве
*ПСЦ "Пинки"
* Ул. Арсенија Чарнојевића
* Ул. Паланка - први део и други део
*Ст.нас."25 Мај"-око фудбалског игралишта
*Ст. нас. "Стеван Сремац"-игралиште
* Трг на железничкој станици
*Кружна раскрсница-"Румска Малта"
*Кружна раскрсница "Камењар"
*Кружна раскрсница "Војарна"
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

50
10
35
77
30
11
16
60
10
90
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

*Кружна раскрсница-"Орао"
*Кружна раскрсница "Анкица"
*Ктужна раскрсница "Царска палата"
*Ул.Доситејева
*Ул.З.Јовина
*Булевар К.Великог("Cotoneaster horizontalis")
*Палата правде ("Cotoneaster horizontalis" )
*Испред СО (махонија 37,5*2,5)
*М.Митровица -парк (котонеастер)
*М.Митровица -мост (котонеастер)
*Палата правде (котонеастер)
**Румска Малта и Каменита ћуприја-шибље (18 ком = 18 м2)
*Булевар К.Великог -инвестиција 2014 (котонеастер и махонија)

цена/ј.м.

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

45
35
62
22
90
260
60
93
65
78
11
18
195

16-.20.05

Орезивање - обликовање старог шибља воћарским маказама са сакупљањем
орезаних грана, утоваром и одвозом. Врши се прикраћивање избојака одмах
после цветања ради стимулације нових који ће цветати идуће године.
14965
*По налозима
* Ул. Паланка
* Дом ЈНА
140
* Железничка станица
60
* Паркинг иза СО (старо шибље)
* Шах клуб
120
* Атријум СО
30
* Музеј црквене уметности
35
* Аутобуска станица
300
* Трг Вијвођанских бригада
1070
* Трг Св. Димитрија - од поште до Палате правде са Омл.. Парком
* Житни трг
165
* Стамбено насеље "Б.П.Пинки" И ПСЦ "Пинки"
* Стамбено насеље "Стари Град"
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a

планира. кол.

2.

* Градски кеј
*Ул.А.Чарнојевића (лева и десна страна )
*Трг.Н.Пашића иза зграде "Стотекса"
* Ул.Јупитерова
*Кружна раскрсница-"Орао"

1

1

2

1

1

м2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

190

41,00

цена/ј.м.

2.500
90
450
50
50
20
20
30
30
50
100
200
60
50
80

3

планира. кол.

бр.опер.

70
200
40
60
20

17

7.500

307.500,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

*Ст.нас."Матије Хуђи"
*Спомен гробље
* Аутобуска станица
* Железничка станица
* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац"
* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта
* Атријум СО
* Градски парк
*Ул.Петроварадинска дуж ограде католичког гробља ( ШИБЉЕ -100м2) – на висину постојеће ограде.
* Ул.Батутова бр 3. (КОТОНЕАСТЕР-10 ком) –обликовати, јер смета саобраћају.
3.

4.

5.

Прво орезивање -подмлађивање шибља које није било обухваћено одржавањем
без обзира на врсте. Врши се орезивање најстаријих избојака, проређивањем младих избојака и формирањем жбуна.
300
*По налозима (ст.насеља и остало по потреби)
Садња -пресађивање шибља са бусеном,са додатком глистала у случају потребе
(код извођења грађевинских и других радова), или уклањање сувих садница.
(садне јаме 20*20*20цм.)
*По налозима за попуњавање

130
100
80
10
130
101
28
141
100
10

1

1

1 1

1

1

1

1

ком

228,00

300
300

1

300

68.400,00

ком

100,00

300
300

1

300

30.000,00

260

1

260

10

1

Набавка садница шибља за попуњавање. Саднице вишегодишње са најмање 4
основна избојка дужине 50-60 цм. У контејнерима Ц2 или Ц3. Старости 4-6 год.

5.1. BUXUS -КУГЛЕ
ред.
бр,

1
ком
месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

3

1.000,00
цена/ј.м.

планира. кол.

10
10000,00
ПРОГРАМ – 2017.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

5.2. BERBERIS THUMBERGII „ATROP. NANA“

1

ком

400,00

50

1

50

20000,00

5.3. COTONEASTER HORISONTALIS

1

ком

200,00

200

1

200

40.000,00

ком

200,00

50
50

1

50

10.000,00

6.

Набавка дрвених кочића (5*5*60цм) за обележавање и заштиту
1

1

1

1

1

*По налозима
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

III

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

IV

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

1.

Окопавање живе ограде са потребним плевљењем и сакупљањем нечистоће, утоваром и одвозом. Рад се обавља мотиком и грабљама.
227
* Омладински парк
110
* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема
* Железничка станица - паркић
*М Митровица-парк

1.155.500,00

1

18

1

1

1

1

1

м

50,00

327
110
105
50
62

6

1.962

98.100,00

2.

Орезивање живе ограде маказама за живицу уз канап са сакупљањем орезаних делова,
утоваром и одвозом,( ширина ограде у зависности од висине.

2.1. Висина до 50 цм
* Омладински парк
* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема
* Железничка станица - паркић

260
260

1

Висина од 50 -100 цм
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

1287

1

2.2.

3.

3.1.

postoje}a

1

2

1

1

5.895

м

43,00

265
110
105
50

3

795

34.185,00

1

м

50,00

1.700
111

3

5.100

255.000,00

планира. кол.

бр.опер.

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

* Ул. 28. марта
100
* Стамбено насеље "Деканске баште"
*Ст. "М.П.Камењар"
235
*Спомен гробље (лавиринт)
*"Топлификација паркинг
*Трг.Н.Пашића (ПИРАКАНТА)
Ул.В.Стајића ( угао на пролазу са ул.Ратарска)-ради прегледности на висину од 30цм.
Ул.М.Обилића бр.94-96, (LIGUSTRUM)-дуж коловоза орезати на висину од 50цм.
*М Митровица-центар "LIGUSTRUM"
Ул.Ф.Одреда бр.34/2 (жива ограда)-ради прегледности на висину од 30цм.
Ул.М.Обилића бр.193 (ЛИГУСТРУМ )-орезати на висину од 1м.
Ст.нас."Деканац бр.3 и 4. (ЛИГУСТРУМ)-орезати на висину од 60 цм,.
*Ул.Паробродска ( жива ограда-36 м ) постојећу живу ограду орезати на исту висину од 80 цм.
*Ул.Паробродска бр,11.ЛИГУСТРУМ -6 м)-орезати на 50 цм ради прегледности.
*Ст.нас.“Пејтон“-дечије игралиште (ЖИВА ОГРАДА-50 м)-иза самопослуга, на висину од 0,5м
*Ул.Арсенија Чарнојевића бр.40.(ЖИВА ОГРАДА-10 м)-код пешачког на висину од 0,5м.
*Ст.нас.“Пејтон“ ул.Јовице Трајковића бр.1( жива ограда-20 м) дуж коловоза на висину од 0,5 м.
*Раскрсница ул.Паланка и ул.Војводе Степе ( ЛИГУСТРУМ-10 м)- на висину од 0,5м .
*Раскрснице ул.А.Шантића и ул.Славонска ( жива ограда-10 м)-орезати максимално 0,5 м.
*Раскрснице ул.А.Шантића и ул. П.Крањчевића ( жива ограда-30 м)-орезати максимално 0,5 м.
*Раскрснице ул.Фрушкогорска са првим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-20 м)-орезати 0,5 м.
*Раскрснице ул.Фрушкогорска са другим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-25 м)- 0,5 м.
*Раскрснице ул.Шишатовачка са првим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-50 м)-орезати 0,5 м.
*Раскрснице ул.Шишатовачка са другим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-10 м)- до 0,5 м.
*Ул.Паробродска, лева и десна страна (ЖИВЕ ОГРАДЕ-100 м) – висине од 0,5 м.

100
200
232
500
20
7
30
10
20
10
10
73
36
6
50
10
20
10
10
30
20
25
50
10
100

Набавка садница пузавица за попуњавање.Вишегодишњи грмови са најмање 2-3
развијена избојка дужине 100-150 цм. У контејнерима Ц2 или Ц3, старости 4-6 год.

10

1

10

10

1

10

5

1

5

планира. кол.

бр.опер.

5

1

5

5

1

5

*CLEMATIS HIBRID

Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Пречник саднице 40-50 цм.
Бусен у контејнеру или увијен у биоразградиву саргију, димензија 20-30 цм.
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
postoje}a
1

1

ком

1.000,00

4.

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

4.1. *THUJA OCC:"DANICA"
5.

3

1

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

1.965

1

Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Солитерно сабло

19

ком

цена/ј.м.
1.200,00

10.000,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин
6.000,00

Висине 150-175 цм. Са правилно распоређеним гранама и једним терминалним
изданком. Бусен 40-50 цм. у великим саксијама или балиран.
5.1. *THUJA OCC:"SMARAGD"
6.

1

ком

1.400,00

1 1

ком

100,00

5

1

5

7.000,00

100
20
80

1

100

10.000,00

Садња или пресађивање садница живе ограде или вишегодишњих пузавица са бусеном
по потреби као и код извођења грађевинских и других радова.
Копање садних јама (20*20*20цм), замена супстрата ( глистал) и заливање након садње.
1

1

*Саднице из набавке
*По налозима

IV

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

V

ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА

1.

Окопавање цветних гредица са орезивањем прецветалих цветова и дивљих избојака код ружа,
грабљање, сакупљање, утовар, одвоз, засецање ивица и чишћење терена.

420.285,00

1.517

7

10.619

812
8
25
122
40
12
30

7

5.684

планира. кол.

бр.опер.

1.1. Перене, луковице, једногодишње и двогодишње цвеће.
1 1
*Жардињере -Медицински центар
*Цветне пирамиде
* Трг Св. Димитрија, 2 полукружне жардињере испред поште
* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, десна страна
* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, лева страна
* Трг Војвођанских бригада - 2 полукружне жардињере
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

* Житни трг(сезонска расада)
* Трг Војвођанских бригада - цветњаци
* Трг Војвођанских бригада - цветњак код Војв. Банке
* Трг Н. Пашића - прав. жардињера, угао Ул. и.Бајића и Ул. Шећер сокак
* Палата правде - жардињера
* Градски кеј 38 жардињера квадрат. Облика
* Омладински парк (велика жардињера)
* Жардињере кружног облика,
* Жардињере правоугаоног облика,
* Палата правде - перењак
* Атријум СО
10
*Пешачка зона - велика жардињера
*Градски парк
* Омладински парк (жардињере код института)
*Ул.Јупитерова и Дечији диспанзер
*Шах клуб
* Житни трг( перене)
*Храм Св.Стефана
*М.Митровица (жардињере, споменик)
*ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (54 м2 „зечије уши“.)

1

2

1

1

1

1

1

м2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

60,00

цена/ј.м.

5
30
7
4
4
19
4
38
12
10
10
44
230
10
12
4
50
20
8
54

1
1
1
1

20

341.040,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1.2. Руже
Ул.Паланка
* Трг Војвођанских бригада
* Стамбено насеље "Деканске баште"
* Клуб војске
* Железничка станица
* Стамбено насеље "Матије Хуђи" 1 део
*железничка станица (код споменика)
*Ул.Светозара Милетића
*Ст.нас."25 Мај"-око фудбалског игралишта
*Ј.П."Дирекција"-атријум
*Градска плажа
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

1019

1 1

1 1

1

1

м2

1

67,00

39
15
15

10
12
78
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

*Раскрсница Ул.А. Чарнојевића и Св. Димитрија
* Житни трг (старе руже)
* Житни трг (младе руже)
*Жардињера Омладински парк
*Жардињера "ПСЦ Пинки"
*Кружна раскрсница "Царска палата"
*Ул .А.Чарнојевића
*Кружна "Војарна"
*Кружна "Камењар"
*Кружна раскрсница "Малта"
*Кружна раскрсница "Орао"
* Палата правде
*Царска палата -трг (руже пузавице)
*Архив „Срем“(руже пузавице дуж бедема)
*Музеј црквене уметности (руже пузавице дуж зида)
*М.Митровица (жардињере, споменик)
**Румска Малта и Каменита ћуприја (36 ком = 36м2)
*Ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (60м2)
2.

705
100
5
10
11
8
8
4
3
10
9
10

7

планира. кол.

бр.опер.

4.935

330.645,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

20
60
40
5
50
65
14
40
40
35
18
5
8
15
8
8
36
60

Побољшање структуре и квалитета земљишта
(ашовљење са уситњавањем, прихраном и обогаћивањем земљишта).

1.517

1–2

2.329

2.1. Ашовљење цветњака са фрезирањем, уситњавањем и обогаћивањем
земљишта хумусом-глисталом-тресетом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2)
Припрема терена за садњу једногодишњег и двогодишњег цвећа.
1

*Постојећи цветњаци

1

м2

104,00

812
812

2

1.624

168.896,00

м2

104,00

705
705

1

705

73.320,00

планира. кол.

бр.опер.

1.517

7

2.2. Ашовљење ружичњака са уситњавањем и обогаћивањем земљишта
тресетом-хумусом-глисталом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2),
Загртањем-одгртањем, зимским орезивањем, сакупљањем и одвозом.
*Постојећи ружичњаци
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,
3.

0

postoje}a

1

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

Заштита цветних површина и ружа од напада инсеката и гљивица

21

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин
10.619

3.1. Заштита цветних површина под перенама, луковицама, једногодишњим
и двогодишњим цвећем комбинацијом инсектицида и фунгицида.
1 1

1

1

1

1

1

м2

9,00

812
812

7

5.684

51.156,00

1 1

1

1

1

1

1

м2

9,00

705
705

7

4.935

44.415,00

23.185

1

23.185

13.000

1

13.000

*Локације из позиције: 1.1.1.
3.2. Заштита цветних површина под ружама комбинацијом инсектицида и фунгицида.
*Локације из позиција: 1.1.2.
4.

Набавка садница цвећа: једногодишњег,пузавица за цветне пирамиде, двогодишњег и перена

4.1. Набавка расада једногодишњег цвећа, хибрид, Ф1 генерације
у ПВЦ саксији 100% у тресету, добро укорењена и добро развијена.
4.1.1. IMPATIENS (кармин црвена )
1
(кармин црвена )
4.1.2. BEGONIA SEMPERFLORENS
1
(1/2црвенолисна са белим и 1/2зеленолисна са црвеним цветом)
4.1.3. ALTHERNATHERA
1
(1/3црвенолисна и 2/3две врсте шатиране)
4.2. Набавка једногодишњих контејнерских пузавица (биљке снажне, у цвету, минимална дужина висећих грана 50 цм),
у цену је урачуната замена супстрата - "класман бр.1" (потребно 30 врећа по 70л.) за све три цветне пирамиде
4.2.1. PELARGONIUM PELTATUM
(„Словеначки“, кармин црвене боје)
4.2.2. PELARGONIUM PELTATUM
(„Словеначки“, беле боје)
4.2.3. ANAGALLIS ARVENSIS
(плаве боје)
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

1

2

ком

35,00

3.500

1

3.500

122.500,00

ком

35,00

5.500

1

5.500

192.500,00

ком

35,00

4.000

1

4.000

140.000,00

330

1

330

1

ком

400,00

110

1

110

44.000,00

1

ком

400,00

110

1

110

44.000,00

1

ком

400,00

110

1

110

44.000,00

планира. кол.

бр.опер.

9.330

1

9.330

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

4.3. Набавка расада двогодишњег цвећа, хибрид, Ф1 генерације
у ПВЦ саксији 100% у тресету, добро укорењена и добро развијена.
4.3.1. VIOLA CORNUTA
( пузава, жута.)
4.3.2. BELIS PERENIS – PONPON
(црвени цвет)
4.3.3. MYOSOTIS
(1/2плави цвет; 1/2розе цвет)
4.4. Набавка вишегодишњег цвећа-перена са добро развијеним бокором,
добро укорењене у контејнеру Ц2-Ц3 сразмерно величини.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

1

ком

35,00

330

1

330

11.550,00

1

ком

35,00

9.000

1

9.000

315.000,00

1

ком

35,00

4.000

1

4.000

140.000,00

525

1

525

4.4.1. ARMERIJA MARITIMA „ALBA“ -Бакина свила

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.2. ASTER DUMOSUS -Звездан

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.3. ACHANTHUS MOLLIS-Медвеђи нокти

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.4. CAMPANULA CARPATICA -Звончић

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

22

4.4.5. DIANTHUS DELTOIDES- Каранфил

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.6. GAILARDIJA GRANDIFLORA HIBRIDA- Кокарда

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.7. GAZANIA YELLOW -Газанија

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.8. HEMEROCALIS HYBRIDA-Крин

1

ком

180,00

25

1

25

4.500,00

4.4.9. IBERIS SEMPERVIRENS- Иберис

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.10. IRIS BARBATA NANA-Перуника

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

планира. кол.

бр.опер.

ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

4.4.11. LAVANDULA ANGUSTIFOLIA-Лаванда

1

ком

240,00

25

1

25

6.000,00

4.4.12. TRITOMA OUVARIA-Тритома

1

ком

180,00

25

1

25

4.500,00

4.4.13. FLOX SUBULATA- Пламенац

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.14. RUDBECHIJA FULG.GOLDSTRUNG-Волово око

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.15. VINKA MINOR

1

ком

150,00

25

1

25

3.750,00

4.4.16. FESTUCA GLAUCA

1

ком

110,00

25

1

25

2.750,00

4.4.17. MISCHANTUS SINENSIS „GRACILLIMUS“

1

ком

150,00

25

1

25

3.750,00

4.4.18. MESEMBRIANTHEMUM COOPERI

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.19. AJUGA REPTANS -Ајуга

1

ком

120,00

25

1

25

3.000,00

4.4.20. ASTILBE AREDSII-HIBRID- Астилба

1

ком

300,00

25

1

25

7.500,00

4.4.21. CONVAJALLIJA MAJALIS GRANDIFLORA

1

ком

300,00

25

1

25

7.500,00

ком

18,90

27.185

1

27.185

5.

Садња : једногодишњег цвећа, пузавица за цветне пирамиде и двогодишњег цвећа и перена.

5.1. Садња расада једногодишњег цвећа

13.000

5.1.1. IMPATIENS
*Централни парк -3400 ком
*Шах клуб -100 ком
5.1.2. BEGONIA SEMPERFLORENS
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

513.796,50

1

postoje}a

1

2

1
месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

*Централни парк косина код музеја -1000 ком.

3.500
3.400
100
5.500
цена/ј.м.

планира. кол.
1.000

23

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

*СО десна страна и око котонеастера -1000 ком
*СО лева страна -500 ком
*Жардињере-100 ком
*Мачванска митровица -200 ком.
*Дечији диспанзер-200 ком
*Медицински центар -200 ком
*Атриум -800 ком
*Трг В Бригада -1500 ком

1.000
500
100
200
200
200
800
1.500

5.1.3. ALTHERNATHERA
*Централни парк ободна, сунчана места- 800 ком
*Омладински парк испред споменика -150 ком
*Омладински код чесме – 150 ком
*Велика жардињера код цркве-1500 ком
*Жардињера ПТТ-1400 ком

1

4.000
800
150
150
1.500
1.400

5.2. Садња једногодишњих пузавица са заменом супстрата у све три цветне пирамиде

330

5.2.1. PELARGONIUM PELTATUM
*Цветне пирамиде -100 ком
*Цветне пирамиде (попуна) -10 ком

1

110
100
10

5.2.2. PELARGONIUM PELTATUM
*Цветне пирамиде -100 ком
*Цветне пирамиде (попуна) -10 ком

1

110
100
10

5.2.3. ANAGALLIS ARVENSIS
*Цветне пирамиде -100 ком
*Цветне пирамиде (попуна) -10 ком

1

110
100
10

5.3. Садња расада двогодишњег цвећа
5.3.1. VIOLA CORNUTA
*Цветне пирамиде -300 ком
*Цветне пирамиде (попуна) -30 ком
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

13.330
1

postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

330
300
30
цена/ј.м.

планира. кол.

5.3.2. BELIS PERENIS – PONPON
*Централни парк -3400 ком
*Шах клуб -100 ком
*Централни парк косина код музеја -1000 ком.
*СО десна страна и око котонеастера -1000 ком
*СО лева страна -500 ком
*Жардињере-100 ком
*Мачванска митровица -200 ком.
*Дечији диспанзер-200 ком
*Медицински центар -200 ком
*Атриум -800 ком
*Трг В Бригада -1500 ком

1

9.000
3.400
100
1.000
1.000
500
100
200
200
200
800
1.500

5.3.3. MYOSOTIS
*Централни парк ободна, сунчана места- 800 ком
*Омладински парк испред споменика -150 ком
*Омладински код чесме – 150 ком
*Велика жардињера код цркве-1500 ком
*Жардињера ПТТ-1400 ком

1

4.000
800
150
150
1.500
1.400

24

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

5.4. Садња вишегодишњег цвећа-перена

525

5.4.1. ARMERIJA MARITIMA „ALBA“ -Бакина свила
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.2. ASTER DUMOSUS -Звездан
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.3. ACHANTHUS MOLLIS-Медвеђи нокти
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.4. CAMPANULA CARPATICA -Звончић
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

планира. кол.

5.4.5. DIANTHUS DELTOIDES- Каранфил
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.6. GAILARDIJA GRANDIFLORA HIBRIDA- Кокарда
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.7. GAZANIA YELLOW -Газанија
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.8. HEMEROCALIS HYBRIDA-Крин
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.9. IBERIS SEMPERVIRENS- Иберис
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.10. IRIS BARBATA NANA-Перуника
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.11. LAVANDULA ANGUSTIFOLIA-Лаванда
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.12. TRITOMA OUVARIA-Тритома
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.13. FLOX SUBULATA- Пламенац
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.14. RUDBECHIJA FULG.GOLDSTRUNG-Волово око
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

ред.
бр,

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

25

цена/ј.м.

планира. кол.

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

бр.опер.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

5.4.15. VINKA MINOR
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.16. FESTUCA GLAUCA
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.17. MISCHANTUS SINENSIS „GRACILLIMUS“
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.18. MESEMBRIANTHEMUM COOPERI
*Перењак-Житни трг сунчана места

1

25
25

5.4.19. AJUGA REPTANS -Ајуга
*Перењак-Житни трг сеновита места

1

25
25

5.4.20. ASTILBE AREDSII-HIBRID- Астилба
*Перењак-Житни трг сеновита места

1

25
25

5.4.21. CONVAJALLIJA MAJALIS GRANDIFLORA
*Перењак-Житни трг сеновита места

1

25
25

6.

Набавка садница ружа са 3-4 основна подједнако развијена избојка дужине 30 цм.
у рифузи или у тресету заштићен од исушивања.

250

1

250

6.1. *Стаблашице „FUKSIJA MEJANDEKOR“

1

700,00

50

1

50

35.000,00

6.2. *Полегле руже „ZOMERABEND“

1

160,00

200

1

200

32.000,00

100,00

250

1

250

25.000,00

планира. кол.

бр.опер.

7.
ред.
бр,

Садња и пресађивање ружа уз додатак глистала

ком

1

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

7.1. *Руже стаблашице „FUKSIJA MEJANDEKOR“
Ул.А.Чарнојевића – дрворед између сиријских ружа (25 ком)
Ул.Паланка код ул.Батутова (25 ком)

1

50

7.2. *Полегле руже „ZOMERABEND“

1

200

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

*Попуна по налозима (150 ком)
*Салаш Ноћајски у жардињерама (50 ком)
8.

Ражмножавање постојећих перена: вађење бусена, дељење и пресађивање на другу локацију.

8.1. Размножавање високих перена:
По налогу

1.500

1

1.500

1 1

1

1

ком

30,00

500
500

1

500

15.000,00

1 1

1

1

ком

25,00

1.000
1.000

1

1.000

25.000,00

8.2. Размножавање средње високих и ииских перена:
*По налогу : Житни трг (2000 ком)

26

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

V

ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА

2.788.068,50

VI УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
1.

2.

Машинско уклањање шибља са банкина
(утовар и превозом до 10км.)
*Локације по налозима

1 1

1

1

1

1

1

1

м2

22,00

50.000
50.000

1

50.000

1.100.000,00

Ручно уклањање шибља са банкина
(утовар и превозом до 10км.)
*Локације по налозима

1 1

1

1

1

1

1

1

м2

34,50

50.000
50.000

1

50.000

1.725.000,00

планира. кол.

бр.опер.

793.750
793.750

1

ред.
бр,
3.

РАДНА ОПЕРАЦИЈА
postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

Машинско кошење траве на банкинама ширине 1 м.
1 1

1

1

1

1

1

1

м2

4,00

*Локације по налозима

793.750

3.175.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VI УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

6.000.000,00

VII ЗАЛИВАЊЕ
1.

Заливање помоћу цистерне ( два НК радника).
5 10 12 12 22 22 12 5

час

2.000,00

5

*Дрворедне саднице и цветњаци.

100
100

500

1.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VII ЗАЛИВАЊЕ

1.000.000,00

VIII ОДРЖАВАЊЕ,ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ
1.

Набавка боје, припремни радови за бојење и ручно бојење клупа или жардињера.

1.1. Клупа са наслоном
*Пешачка зона-"возић"
*Градски парк и плато испреде цркве
*Омладинск парк
*ПСЦ "Пинки"
*Житни трг
*Музеј црквене уметности
*Пијаца
Архив "Срем"
Градски кеј,
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

92

postoje}a

1

1

2

1 1

ком

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

27

2.100,00

цена/ј.м.

239

1

239

165
8
54
20
15
9
13
6
4
6

1

165

планира. кол.

бр.опер.

346.500,00

ПРОГРАМ – 2017.
укупна кол.
укупно дин

Железничка станица-паркић,
Спомен гробље
*Мачванска Митровица

3
7
20

1.2. Клупа без наслона
Градски кеј
Спомен гробље
Железничка станица
Централни парк
*Музеј црквене уметности

31

1

1 1

ком

1.940,00

69
33
27
3
3
3

1

69

133.860,00

1.3. Даска за седала између жардињера или жардињера
*По налозима

27

1

1

1

ком

815,00

5
5

1

5

4.075,00

2.

3.

4.

Демонтажа поломљених клупа, као и набавка материјала , израда и уградња
нових штафли, бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора ).
50
*По налозима
Поправка искривљених и сломљених металних елемената на клупама,
набавка боје и бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора.
10
*По налозима

1

1

1

1

1

ком

1.550,00

7
7

1

7

10.850,00

1

1

1

1

1

ком

685,00

8
8

1

8

5.480,00

1

1

1

ком

480,00

10
10

1

10

4.800,00

Набавка материјала и уградња инфилтрационе цеви за заливање садница:
Ручно или машинско бушење рупе уз корен пречника 25цм дубине 80цм,
убацивање ПВЦ перфориране дренажне цеви пречника 8цм дужине 90-100цм,
рупу око цеви засути природиим шљунком до нивоа терена тако да цев остане
у средини и да вири 10-20цм.
13
*По налозима
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VIII ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

postoje}a

1

2

месечни програми – 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ј.м.

3

цена/ј.м.

планира. кол.

505.565,00
ПРОГРАМ – 2017.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

IX

АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ

1.

Трактор са приколицом
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 час

2.680,00

2
2

1

2

5.360,00

2.

Камион ТАМ
*По налозима

5

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 час

2.850,00

20
20

1

20

57.000,00

3.

Виљушкар
*По налозима

2

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 час

6.510,00

2
2

1

2

13.020,00

4.

Утоваривач
*По налозима

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 час

8.150,00

2
2

1

2

16.300,00

5.

Аутодизалица
*По налозима

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 час

2.500,00

360
360

1

360

900.000,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

IX

АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ

991.680,00

X РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
Фрушкогорска улица
Радна операција
р.бр
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
I/1 Сечење дрвећа без вађења пањева
Сечење дрвећа моторном тестером са површине која се
приводи намени обухвата уклањање пројектом
дефинисаног дрвећа . Дрвеће се обара пресецањем дебла
изнад пања , кресањем грана и класирањем дрвне масе и
грања на место погодном за утовар. Пресечено стабло и
гране утоварити у транспортно средство и транспортовати
до местра које ће одредити надзорни орган на удаљеност
од 10 км. Приликом извођења радова предузети мере
заштите како би се избегле евентуалне штете суседним
објектима и имовини . Обрачун радова се врши по комаду
обореног стабле за сав рад , материал и транспорт , а према
наведеном опису и пречницима стабла

ј.мер.

Стаблa прсног пречника до 10цм
Стаблa прсног пречника 11-20 цм
Стаблa прсног пречника 21-30 цм
Стаблa прсног пречника 31-50 цм
Стаблa прсног пречника 51-70 цм
Стаблa прсног пречника 71-100 цм
I/2 Вађење пањева и корења
Вађење пањева посечених стабала са површине која се
приводи намени обухвата уклањање пањева и корења
посеченог дрвећа. Вађење пањева извршити булдожером ,
водећи рачуна да се приликом извођења радова не оштете
постојеће инсталације . Након вађења пањева затрпати
рупу. Извађени пањ и корење утоварити у транспортно
средство и транспортовати до места које ће одредити
надзорни орган на удаљености од 10 км.Обрачун радова се
врши по комаду извађеног пања за сав материал и
транспорт , а према наведеном опису и пречнику пања.

ком
ком
ком
ком
ком
ком

Стаблa прсног пречника до 10цм

ком

кол.

цена

3 700,00
2 1000,00
8 2.500,00
30 6.000,00
4 6.500,00
1 11.000,00

3

1000,00

Износ динара

2.000,00
20.000,00
180.000,00
26.000,00
11.000,00

3.000,00
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Стаблa прсног пречника
Стаблa прсног пречника
Стаблa прсног пречника
Стаблa прсног пречника
Стаблa прсног пречника
II
II/1

11-20 цм
21-30 цм
31-50 цм
51-70 цм
71-100 цм

ком
ком
ком
ком
ком

2 2.000,00
8 8.000,00
30 9.000,00
4 10.000,00
1 13.000,00
УКУПНО I

4.000,00
64.000,00
270.000,00
40.000,00
13.000,00
633.000,00

м³

760 1.200,00
УКУПНО II

912.000,00
912.000,00

ком
ком

55 1.200,00
55 12.000,00

66.000,00
660.000,00

ком

46

1.200,00

55.200,00

ком

46 10.000,00

460.000,00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ*
Хумусирање
Хумусирање се врши на површинама означеним на
пројекту у слоју од 30 cm до потребне коте . Ова позиција
обухвата ископ, утовар и довоз хумусне земље са
позајмишта, истовар и планирање са тачношћу +/- 5
3
cm.Обрачун изведених радова врши се по m , а ценом је
обухваћен сав рад и транспорт до објекта. Коту терена
прилагодити коти ивичњака.

III РАДОВИ НА САДЊИ
III/1 Набавка и садња дрворедних садница високих лишћара
Рад обухвата копање јаме за садњу садница димензије
1,00 м x1,00 м x 1,00 м , ископ неплодне земље и замена
плодном. Садњу обавити мешавином хумусне земље и
тресетног ђубрива . Приликом садње горњу трећину
обогатити додатком тресетног ђубрива у количини од 5 кг
по садници . Након обављене садње земљу око саднице
чанковати и обилно залити. Обрачун радова се ради по
комаду ископане јаме за сав рад.
радови на садњи
Tilia cordata "Rancho" 12/14
III/2 Набавка и садња дрворедних садница средњих лишћара
Рад обухвата копање јаме за садњу садница димензије
0,80 м x 0,80 м x 0,80 м , ископ неплодне земље и замена
плодном. Садњу обавити мешавином хумусне земље и
тресетног ђубрива . Приликом садње горњу трећину
обогатити додатком тресетног ђубрива у количини од 5 кг
по садници . Након обављене садње земљу око саднице
чанковати и обилно залити. Обрачун радова се ради по
комаду ископане јаме за сав рад.
радови на садњи
Fraxinus ornus " Meczek" (обим дебла 12/14)
калем на 2.20м

30

Набавка и садња ниских и полеглих четинара,
III/3 зимзелено шибље
Рад обухвата копање јаме за садњу садница листопадног
шибља димензије 0,40 м x 0,40 м x 0,40 м , ископ неплодне
земље и замена плодном, Садњу обавити мешавином
хумусне земље и тресетног ђубрива . Приликом садње
горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у
количини од 3 кг по садници . Након обављене садње
земљу око саднице чанковати и обилно залити. Обрачун
радова се ради по комаду ископане јаме за сав рад.
ком
ком
ком
Lonicera pšileata ком
III/4 Припрема садних јама и садња ружа у рупе 0,30м x 0,30м x 0,30 м
радови на садњи

500,00
1.600,00
1.200,00
350,00

356.000,00
25.600,00
158.400,00
197.400,00

м²
ком

69 100,00
69 120,00
УКУПНО III

6.900,00
8.280,00
1.993.780,00

m³
м²
м’

1,6 3.000,00
16
500
50
300
УКУПНО IV

4.800,00
8.000,00
15.000,00
27.800,00

Thuja occ."Golden globe"
Juniperus procumbens "Nana"

Рад обухвата садњу садница полеглих ружа .Копање јама
за садњу садница ружа 0,30x 0,30x 0,30 м ископ неплодне
земље и замена плодном, са додавањем стајњака, Обрачун
се врши по м² изведених радова и обухвата сав рад и
материјал.
полегле руже -"ZOMERABEND"

712
16
132
564

IV НАБАВКА И УГРАДЊА МАЛЧА И ГЕОТЕКСТИЛА
Набавка и разастирање малча , гранулације 20 мм у слоју
од 3 цм , на површинама које су засађене перенама и
IV/1
ружама . Овом позицијом је обухваћена набавка и уградња
малча и геотекстила.
малч
геотекстил
гранични лим
V ИЗРАДА ТРАВЊАКА
V/1 Подизање травњака бусеном траве
На местима означеним на дендролошком плану ознаком Т1T33, преко грубо испланираног терена извршити
разастирање хумусног тресетног ђубрива "Хумограф" (или
добро прегорелог двогодишњег стајњака) у количини од 80
т/ха,односно 8кг/м2 и измешати га са земљишним
супстратом, ручно или ротофрезером у зависности од
теренских услова.

31

После разастирања и мешања ђубрива са земљишним
супстратом од свих шкодљивих састојака и анорганске
природе извршити грубо планирање са тачношћу +/- 5цм,
па потом фино планирање са тачношћу +/- 1цм (може се
додати и песак) и на тако припремљен терен поставити
бусен травњак. Обрачун изведених радова се врши по м2 за
сав рад и материјал .
припрема и ливадски бусен

м2

2.253
600,00
УКУПНО V

1.351.800,00
1.351.800,00

УКУПНО VI

669.116,00

СВЕ УКУПНО

633.000,00
912.000,00
1.993.780,00
27.800,00
1.351.800,00
669.116,00
5.587.496,00

VI ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ( 20%)
VI/1
Одржавање зеленила износи 20% од суме за озелењавање (
ставке IV и V) у току једне календарске године и почиње од
дана техничког прегледа.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV
V
VI

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
РАДОВИ НА САДЊИ
НАБАВКА И УГРАДЊА МАЛЧА И ГЕОТЕКСТИЛА
ИЗРАДА ТРАВЊАКА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ( 20%)

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊA ПАРКОВА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА
ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2017. ГОДИНИ.

САДРЖАЈ:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

ПРОГРАМ – 2017.
пдв 10 %
пдв 20 %
укупно дин
услуге
23.117.057,36 2.311.705,74
0,00 25.428.763,10
4.930.925,00
493.092,50
0,00
5.424.017,50
1.155.500,00
115.550,00
0,00
1.271.050,00
420.285,00
42.028,50
0,00
462.313,50
2.788.068,50
278.806,85
0,00
3.066.875,35
6.000.000,00
600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
1.100.000,00
505.565,00
50.556,50
0,00
556.121,50
991.680,00
99.168,00
0,00
1.090.848,00
5.587.496,00
558.749,60
0,00
6.146.245,60

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА
УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА
ЗАЛИВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ
АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ
РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ НА ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ

46.496.576,86 4.649.657,69
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0,00

51.146.234,55

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01.09.2017.

272.
На основу члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕАнекс I Kолективног уговора код послодавца ЈП „Срем-гас“ Сремска
Митровица.
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Скупштине града господин Томислав Јанковић да, у име
оснивача, потпише Анекс овог колективног угвора.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-131/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р

155

III

273.
На основу чланова 19., 21. и 72. Закона о
јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011,
88/2013 и 105/2014) и члана 35. тачка 17.
Статута Града Сремска Митровица („Сл.лист
Града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица је, на
својој седници одржаној 01.09.2017.године,
донела

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да, у име Града Сремска
Митровица, закључи Уговор о коришћењу
објекта зграде пословних услуга у Сремској
Митровици, на адреси Његошева број 38
Сремска Митровица,са Школом за основно и
средње образовање „Радивој Поповић“
Сремска Митровица.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ
УСЛУГА
НА АДРЕСИ ЊЕГОШЕВА 38 У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

Број: 463-319/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ДАЈЕ СЕ на коришћење на неодређено
време без накнаде, непокретност:објекат
зграде пословних услуга у Сремској
Митровици, на адреси Његошева број 38,
површине у габариту 300м2, саграђен на
парцели број 3520/7 к.о.Сремска Митровица,
уписан у лист непокретности РГЗ Служба за
катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица, са
припадајућим земљиштем површине 300м2 у
јавној својини Града Сремска Митровица, са
правом редовне употребе земљишта,Школи
за основно и средње образовање „Радивој
Поповић“
Сремска
Митровица
ради
обављања делатности – пружање услуге
социјалне заштите, дневног боравка за децу,
омладину и одрасле са сметњама у развоју и
инвалидитетом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

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.
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2. Скупштина Града Сремска Митровица
сагласна је да се потраживања Града Сремска
Митровицапрема субјекту приватизације Грађевинском предузећу „МОСТОГРАДЊА
АД“, Београд, МБ 07023251, по основу јавних
прихода од уступљених пореза који
припадају граду Сремска Митровица са
стањем на дан 31.08.2015.године у износу од
3.033.925,25 динара, КОНВЕРТУЈУу трајни
улог Града Сремска Митровица у капитал
Грађевинског предузећа „МОСТОГРАДЊА
АД“, Београд.

274.
На основу члана члана 115. став 2. и члана
67. став 4. тачка 3., а у вези са чланом 2а.
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл.гласник РС“ бр.80/2002,
84/2002 – испр., 23/2003-испр., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 – др.закон, 62/2006
- др.закон, 63/2006испр.др.закона, 61/2007,
20/2009, 72/2009 - др.закон, 53/2010,
101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013,
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 –
аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и
108/2016), члана 35. став 1. тачка 33. Статута
Града Сремске Митровице („Сл.лист Града
Сремска Митровица“ бр.13/2012) и Закључка
Владе Републике Србије 05 Број: 0233362/2016
од
25.марта
2016.године,
Скупштина Града Сремска Митровица, на
својој седници одржаној 01.09.2017.године
донела је

3. Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да, у име Града Сремска
Митровица
са
надлежним
органом
Грађевинског предузећа „МОСТОГРАДЊА
АД“, Београд , потпише одговарајући Уговор
о конверзији потраживања из тачке 2. овог
Закључка.
4. За реализацију овог Закључка задужује
се Градска управа за буџет и локални
економски развој града Сремска Митровица.

ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина Града Сремска Митровица
сагласна је да се потраживања Града Сремска
Митровицапрема субјекту приватизације Грађевинском предузећу „МОСТОГРАДЊА
АД“, Београд, МБ 07023251, по основу јавних
прихода од уступљених пореза који
припадају граду Сремска Митровица за
период од 01.09. до 31.12.2015.године,
ОТПИШУ у номиналном износу од
137.626,61 динара.

5.Овај Закључак доставља се ради
реализације
Министарству
финансијаПореској управи, Сектору за наплату,
предузећу „Мостоградња а.д.“ и Градској
управи за буџет и локални економски развој
Града Сремска Митровица.
6.Овај Закључак ступа на снагу даном даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА
МИТРОВИЦА

ГРАДА

СРЕМСКА

Број: 43-27/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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275.

276.

На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела
је

На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној01.09.2017.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

ЉУБИША
ШУЛАЈА,дипл.правникиз
Лаћарка, Фрушкогорска 80, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Завода за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици.

I
ДАНИЦА ДРАГИЧЕВИЋ ЂУКИЋ,
професор српског језика и књижевностииз
Сремске Митровице, Максима Горког 2б,
разрешава се са функције директора Музеја
Срема у Сремској Митровици .

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-146/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-152/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

159

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

277.

01.09.2017.

278.
На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела
је

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
ЉУБИША ШУЛАЈА, дипл.правникиз
Лаћарка, Фрушкогорска 80, именује се за
вршиоца дужностидиректора Завода за
заштиту споменика културе у Сремској
Митровици, на период од 1 године.

I
ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, дипломирана
глумицаиз Сремске Митровице, Матије Хуђи
54/4, разрешава се са функције директора
Позоришта „Добрица Милутиновић“
у
Сремској Митровици.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-148/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

Број: 022-147/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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280.
На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута града Сремске Митровице (“Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној01.09.2017.године, донела
је

279.
На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА
ФУНКЦИЈЕВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
„СРЕМ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
ДЕЈАН УМЕТИЋ,из Лаћарка, Школска
111, разрешава се са функције вршиоца
дужности директора Историјског архива
„Срем“ у Сремској Митровици.

I
ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, дипломирана
глумицаиз Сремске Митровице, Матије Хуђи
54/4, именује се завршиоца дужности
директора
Позоришта
„Добрица
Милутиновић“ у Сремској Митровици на
период од 1 године.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-150/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-149/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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282.
На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела
је

281.
На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009,13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА
ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ДЕЈАН УМЕТИЋ, из Лаћарка, Школска
111, именује се за вршиоцадужности
директора Историјског архива „Срем“ у
Сремској Митровици, на период од 1 године.

МИЛАН МАРИНКОВИЋ, наставник
разредне наставе из Великих Радинаца,
Маршала Тита бб, разрешава се са функције
директора Галерије „Лазар Возаревић“ у
Сремској Митровици.

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-151/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

Број: 022-144/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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283.

284.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела
је

На основу 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 01.09.2017.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА
ФУНКЦИЈЕВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

I
СВЕТЛАНА
САБО,из
Сремске
Митровице, М.П.Камењар 11, разрешава се
са функције вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Сремска
Митровица.

МИЛАН МАРИНКОВИЋ, наставник
разредне наставе из Великих Радинаца,
Маршала Тита бб, именује се за вршиоца
дужности
директора
Галерије
„Лазар
Возаревић“ у Сремској Митровици на период
од 1 године.

II
II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-140/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-145/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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286.
На основу члана 24. став 3. и члана 30.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“, бр.15/2016), члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012) и члана 35.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска
Митровица
(„Сл.лист
града
Сремска
Митровица“ бр.12/2016) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
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 01.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
СВЕТЛАНА
САБО,
из
Сремске
Митровице, М.П.Камењар 11, именује се
завршиоцадужности директора Туристичке
организације града Сремска Митровица, на
период од 1 године.

I
МИРЈАНА ВАШУТ, дипл.просторни
планер
из
Сремске
Митровице,
ул.М.П.Камењарбр.11/5, именује се за
директора Јавног предузећа за послове
урбанизма
„Урбанизам“
у
Сремској
Митровици, на период четири године.

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

II
Именована је дужна да ступи на рад у року
од осам дана од дана објављивања Решења о
именовању
у
„Службеном
гласнику
Републике Србије“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-141/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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На основу члана 30. члана 36. став 3. и 4. и
члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећимаи члана 35. став 1. тачка 7. и
тачка 10. Статута града Сремске Митровице
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 31.05.2017. године, под
бројем 023-79/2017-I донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавног предузећа за
послове урбанизма „Урбанизам“ у Сремској
Митровици.
На основу члана 31. Закона о јавним
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор и именовање директора
Јавног предузећа за послове урбанизма
„Урбанизам“ у Сремској Митровици број
023-79/2017-I од 31.05.2017.године, Комисија
за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач град
Сремска Митровица спровела је јавни
конкурс за именовање директора Јавног
предузећа за послове урбанизма „Урбанизам“
у Сремској Митровици, који је објављен у
дневном листу „Информер“, издање од 10.06.
и
11.06.2017.године
и
„Сл.гласнику
Републике
Србије“,
број
56/17
од
07.06.2017.године као и на интернет
презентацији града Сремска Митровица.
Рок за подношење пријава био је месец
дана од дана објављивања конкурса у
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао је
07.07.2017.године.
Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач град Сремска Митровица је по
истеку рока за подношење пријава отворила и
размотрила
пријаву
Мирјане
Вашут,
в.д.директора Јавног предузећа за послове
урбанизма „Урбанизам“ која је једина
приспела на јавни конкурс и утврдила да је
пријава благовремено поднета. Комисија је
увидом у доказе поднете уз пријаву утврдила
да је пријава потпуна и разумљива и да
пријављени кандидат испуњава све услове за
именовање директора предвиђене конкурсом.
На основу члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је саставила
списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак са једним кандидатом који
испуњава услове за именовање и то:

III
Даном ступања Мирјане Вашут на
функцију директора Јавног предузећа за
послове урбанизма „Урбанизам“ у Сремској
Митровици, престаје да важи Решење о
њеном именовању за вршиоца дужности
директора које је Скупштина града Сремска
Митровица донела на седници одржаној
04.08.2017.године, под бројем 023-18/2017-I.
IV
Ово Решење је коначно.
V
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и „Службеном
листу града Сремска Митровица“ као и на
званичној интернет страници града Сремска
Митровица.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
прописано је да „директора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен Статутом јединице
локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног
конкурса“, док је чланом 30. истог Закона
прописано „да се директор јавног предузећа
именује након спроведеног јавног конкурса“.
Чланом 35. тачка 10. Статута града
Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012) прописано је, између
осталог, да директоре Јавних предузећа
именује и разрешава Скупштина града.
Чланом 35. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за послове урбанизма „Урбанизам“
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.12/2016) прописано је
дадиректора Јавног предузећа именује
Скупштина града на период од четири године
на основу спроведеног јавног конкурса, а по
поступку и на начин утврђен законом.
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Мирјана Вашут из Сремске Митровице,
ул.М.П.Камењар, бр.11/5.
Комисија је дана 30.08.2017.године, у
изборном
поступку,
оценила
стручне
способности, знања и вештине у складу са
Уредбом о мерилима за именовање директора
јавних предузећа и утврдила резултате
кандидата за директора Јавног предузећа за
послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска
Митровица.
Чланом 4. став 2. напред наведене Уредбе,
поред осталог, прописано је да Комисија
оцењује кандидате оценом од 1 до 3, при
чему оцене имају следеће значење: Оцена (1)
- „не задовољава“, оцена два (2) - „делимично
задовољава“, оцена три (3) - „у потпуности
задовољава“.
Пријављени
кандидат
је
оцењен
просечном оценом 2,6.
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је утврдила ранг
листу кандидата са најбољим резултатом и
то:
-Мирјана Вашут из Сремске Митровице,
ул.М.П.Камењар, бр.11/5.
У складу са чланом 40. став 2. Закона о
јавним предузећима, Комисија је ранг листу и
Записник о спроведеном изборном поступку
по јавном конкурсу за избор директора Јавног
предузећа за послове урбанизма „Урбанизам“
Сремска Митровица, доставила Комисији за
кадровска и административна питања
Скупштине града Сремска Митровица, како
би иста, сходно члану 41.став 3.наведеног
Закона, припремила предлог акта о
именовању првог кандидата са ранг листе и
доставила га Скупштини града на усвајање.
Комисија за кадровска и административна
питања
Скупштине
града
Сремска
Митровица припремила је предлог Решења о
именовању Мирјане Вашут из Сремске
Митровице,
ул.М.П.Камењар, бр.11/5 за
директора Јавног предузећа за послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица
и доставила га Скупштини града на
разматрање и доношење.

01.09.2017.

Скупштина града Сремска Митровица је
прихватила наведени предлог и на основу
члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним
предузећима, члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице и члана 35. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица,
донела Решење као у диспозитиву.
У складу са чланом 41. став 4. Закона о
јавним предузећима акт о именовању
директора је коначан.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути спор пред
надлежним судом у року од 60 дана од дана
достављања Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-79/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
287.
На основу члана 24. став 3. и члана 30.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“, бр.15/2016), члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012) и члана 44.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећаза производњу и
дистрибуцију
топлотне
енергије
„Топлификација“
Сремска
Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.16/2016) Скупштина града Сремска
Митровица,
на
седници
одржаној
01.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
I
СЛАВКО СЛАДОЈЕВИЋ, дипл.правник
из Лаћарка, ул.Змај Јовина, бр.12, именује се
за директора Јавног комуналног предузећа
„Топлификација“ у Сремској Митровици, на
период четири године.
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На основу члана 30. члана 36. став 3. и 4. и
члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећимаи члана 35. став 1. тачка 7. и
тачка 10. Статута града Сремске Митровице
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 31.05.2017. године, под
бројем 023-81/2017-I донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Топлификација“ у Сремској
Митровици.
На основу члана 31. Закона о јавним
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор и именовање директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Топлификација“ у Сремској Митровици
број 023-81/2017-I од 31.05.2017.године,
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
град Сремска Митровица спровела је јавни
конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Топлификација“ у
Сремској Митровици, који је објављен у
дневном листу „Информер“, издање од 10.06.
и
11.06.2017.године
и
„Сл.гласнику
Републике
Србије“,
број
56/17
од
07.06.2017.године као и на интернет
презентацији града Сремска Митровица.
Рок за подношење пријава био је месец
дана од дана објављивања конкурса у
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао је
07.07.2017.године.
Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач град Сремска Митровица је по
истеку рока за подношење пријава отворила и
размотрила пријаве на јавни конкурс два
кандидата и то: Драгана Јовановића дипл.
инжењера шумарства из Сремске Митровице
и
Славка
Сладојевића,
дипломираног
правника из Лаћарка, в.д.директора ЈКП
„Топлификација“, и утврдила да су пријаве
благовремено поднете.
Комисија је увидом у доказе поднете уз
пријаву Драгана Јовановића утврдила да уз
пријаву нису приложени сви законом
прописани докази па је исту одбацила
Закључком број 023-81/2017- I од 21.08.2017.
године.

II
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања
Решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Даном ступања Славка Сладојевића на
функцију директора Јавног комуналног
предузећа „Топлификација“ у Сремској
Митровици, престаје да важи Решење о
његовом именовању за вршиоца дужности
које је Скупштина града Сремска Митровица
донела
на
седници
одржаној
04.08.2017.године, под бројем 023-116/2017-I.
IV
Ово Решење је коначно.
V
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и „Службеном
листу града Сремска Митровица“ као и на
званичној интернет страници града Сремска
Митровица.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
прописано је да „директора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен Статутом јединице
локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног
конкурса“, док је чланом 30. истог Закона
прописано „да се директор јавног предузећа
именује након спроведеног јавног конкурса“.
Чланом 35. тачка 10. Статута града
Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012) прописано је, између
осталог, да директоре Јавних предузећа
именује и разрешава Скупштина града.
Чланом 44. Одлуке о промени оснивачког
акта
Јавног
комуналног
предузећа
„Топлификација“
Сремска
Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.16/2016) прописано је да директора
предузећа именује Скупштина града на
период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
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Комисија је увидом у доказе поднете уз
пријаву Славка Сладојевића утврдила да је
пријава потпуна и разумљива и да
пријављени кандидат испуњава све услове за
именовање директора предвиђене конкурсом.
На основу члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је саставила
списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак са једним кандидатом који
испуњава услове за именовање и то:
Славко Сладојевић из Лаћарка, ул.Змај
Јовина, бр.12.
Комисија је дана 30.08.2017.године, у
изборном
поступку,
оценила
стручне
способности, знања и вештине у складу са
Уредбом о мерилима за именовање директора
јавних предузећа и утврдила резултате
кандидата
за
директора
ЈКП
„Топлификација“ Сремска Митровица.
Чланом 4. став 2. напред наведене Уредбе,
поред осталог, прописано је да Комисија
оцењује кандидате оценом од 1 до 3, при
чему оцене имају следеће значење: Оцена (1)
- „не задовољава“, оцена два (2) - „делимично
задовољава“, оцена три (3) - „у потпуности
задовољава“.
Пријављени
кандидат
је
оцењен
просечном оценом 2,8.
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је утврдила ранг
листу кандидата са најбољим резултатом и
то:
-Славко Сладојевић из Лаћарка, ул.Змај
Јовина, бр.12.
У складу са чланом 40. став 2. Закона о
јавним предузећима, Комисија је ранг листу и
Записник о спроведеном изборном поступку
по јавном конкурсу за избор директора ЈКП
„Топлификација“
Сремска
Митровица,
доставила Комисији за кадровска и
административна питања Скупштине града
Сремска Митровица, како би иста, сходно
члану
41.став
3.наведеног
Закона,
припремила предлог акта о именовању првог
кандидата са ранг листе и доставила га
Скупштини града на усвајање.

01.09.2017.

Комисија за кадровска и административна
питања
Скупштине
града
Сремска
Митровица припремила је предлог Решења о
именовању Славка Слаодејевића из Лаћарка,
ул.Змај Јовина, бр.12 за директора ЈКП
„Топлификација“ Сремска Митровица и
доставила га Скупштини града на разматрање
и доношење.
Скупштина града Сремска Митровица је
прихватила наведени предлог и на основу
члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним
предузећима, члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице и члана 44. Одлуке
о
промени
оснивачког
акта
Јавног
комуналног предузећа
„Топлификација“
Сремска Митровица, донела Решење као у
диспозитиву.
У складу са чланом 41. став 4. Закона о
јавним предузећима акт о именовању
директора је коначан.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути спор пред
надлежним судом у року од 60 дана од дана
достављања Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-81/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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288.
На основу члана 35. став 1. тачка 21. и
члана 47. став 6. Статута града Сремске
Митровице
(„Сл.лист
града
Сремска
Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

01.09.2017.

289.
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 01.09.2017.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИЈУМАРТ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I

I

СЊЕЖАНА
ЛАЗИЋ
из
Сремске
Митровице,
ул.А.Чарнојевића
бр.45,разрешава се дужности члана Савета
за
урбанизам
и
стамбено-комуналне
делатности Скупштине града Сремска
Митровица.

АНДРЕЈ ШПАНОВИЋ из Сремске
Митровице, ул.Бул.Константина Великог
бр.32разрешава
се
дужности
члана
Надзорног одбора Центра за културу
„Сирмијумарт“ у Сремској Митровицииз реда
запослених.

II
II

ИВИЦА
ЧОЊАГИЋ
из
Сремске
Митровице, ул.16 Дивизије бр.6/9, именује се
за члана Савета за урбанизам и стамбенокомуналне делатности Скупштине града
Сремска Митровица.

ЗЛАТКО НАЧЕВ из Сремске Митровице,
ул.Паланка бр.30, именује се за члана
Надзорногодбора
Центра
за
културу
„Сирмијумарт“ у Сремској Митровицииз реда
запослених.

III
III

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-85/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

Број: 022-143/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

169

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01.09.2017.

290.
291.

На основу члана 137. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“
бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 –
др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и
члана 35. став 1. тачка 10. Статута града
Сремске Митровице („Сл.листграда Сремска
Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
01.09.2017.године, донела је

На основу члана 41. и 44аЗакона о култури
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.листграда
Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници
одржаној 01.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

I

ДАНИЈЕЛ РУКАВИНА из Сремске
Митровице,
ул.С.Ластавице,
бр.19,
разрешава се дужности члана Управног
одбора позоришта „Добрица Милутиновић“
Сремска Митровица.

МАРКОВИЋ ЈОВАНА из Шашинаца,
ул.С.Милетића
бр.124
разрешава
се
дужности члана Управног одбора
Дома
здравља Сремска Митровица.
II

II

НИКОЛА МИЛИЋ из Шашинаца,
ул.Змај Јовина бр.45, именује се за члана
Управног одбора Дома здравља Сремска
Митровица.

МИЛАН ПЛАВШИЋ из Сремске
Митровице, ул.Милоша Обилића бр.73
именује се за члана Управног одбора
позоришта „Добрица Милутиновић“ Сремска
Митровица.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-139/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

Број: 022-138/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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01.09.2017.

293.
На основу члана 45. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.листграда
Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници
одржаној 01.09.2017.године, донела је

292.
На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута
града
Сремске
Митровице
(„Сл.листграда
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012) Скупштина града Сремска
Митровица,
на
седници
одржаној
01.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ
„СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I

I
АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ из Босута,
ул.10.Марта, бр.200, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Установе за
неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици.

ТАМАРА
ДУКИЋ
из
Лаћарка,
ул.Школска бр.10а, разрешава се дужности
члана
Управног
одбора
Туристичке
организације града Сремска Митровица
II

II
ДЕЈАН
ТЕОДОСИЋ
из
Лаћарка,
ул.Савке Павић бр.24, именује се за члана
Управног одбора Туристичке организације
града Сремска Митровица.

РАНКО
ДРЉАЧА
из
Сремске
Митровице, ул.Нова Батутова бр.27 именује
се за председника Надзорног одбора
Установе за неговање културе „Срем“ у
Сремској Митровици.

III
III

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-137/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

Број: 022-142/2017-I
Дана: 01.09.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 2.

294.

Услуга дневног боравка за децу, омладину
и одрасле са сметњама у развоју, степена
умерене и теже менталне ометености,
оболеле од аутизма и са вишеструким
сметњама у развоју, обухвата: исхрану,
здравствену заштиту за време трајања
боравка,
васпитно
образовни
рад,
оспособљавање за рад и радне активности,
културно забавне и рекреативне активности,
према њиховим способностима, склоностима
и испољеном интересовању.

На основу чл.40. став 1. тач. 2. чл. 57. чл.
209. став 1. тач. 1. и 7. чл. 210. став 2. и чл.
211. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/11), чл. 5. до 7. и чл.
60. Одлуке о правима грађана у области
социјалне заштите на територији града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 13/15, 3/16, 14-II/16 и 10/17),
чл. 68. до 72. Правилника о ближим условима
и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите ( „Сл. гласник РС“ бр 42/13), чл.58.
тач. 11. Статута града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
13/12) и члана 45. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр
14/12 и 3/13 и 2/17), Градско веће града
Сремска Митровица, на својој 24. седници
одржаној 29.08. 2017. године донeло је

Члан 3.
Услуга дневног боравка обезбеђује се у
трајању од 8 сати дневно, радним данима.
Рад у дневном боравку са децом,
омладином и одраслима са сметњама у
развоју, организује се у групама, које се
образују у зависности од врсте и степена
ометености.
Групу корисника са сметњама у развоју
степена умерене или теже менталне
ометености чини до 15 корисника, а групу
вишеструко ометених корисника и корисника
оболелих од аутизма чини до шест
корисника.
Захтев
за
остваривање
права
на
коришћење
дневног
боравка
подноси
родитељ, односно старатељ корисника,
Центру за социјални рад у Сремској
Митровици.
Уз
захтев
се
прилаже
следећа
документација:
1)Извод из матичне књиге корисника;
2)Решење о разврставању корисника или
мишљење Интересерне комисије о процени
потреба за пружањем овог облика подршке ;
3)Уверење Полицијске управе
о
пребивалишту и фотокопија личних карата
подносиоца захтева и корисника.

ПРАВИЛНИК
О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И
ОДРАСЛА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ И КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ
РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се нормативи
и стандарди за обављање услуге дневног
боравка за децу, младе и одрасла лица са
сметњама у развоју и критеријуми и мерила
за утврђивање цене услуга у ШОСО „Радивој
Поповић“Сремска Митровица, као установи
која пружа услугу дневног боравка ( у даљем
тексту: Установа).
I
УТВРЂИВАЊЕ
ПРАВА
НА
КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГЕ
ДНЕВНОГ
БОРАВКА

II НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И
ОДРАСЛА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ
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Члан 6.

Установа која пружа услугу дневног
боравка за децу, омладину и одрасла лица са
сметњама у развоју мора да испуњава
стандарде за пружање те врсте услуге
социјалне заштите а који се тичу: локације,
простора, просторија за обављање радноокупационих активности, просторија за
организовање културно-забавних садржаја и
других активности које подстичу развој
нових знања и вештина, чајну кухињу и
санитарно-хигијенски чвор.

Корисницима дневног боравка обезбеђује
се исхрана у складу са принципима здраве
исхране и њиховог здравственог стања.
Дневне потребе корисника у исхрани
распоређују се у три оброка: доручак, ужина
и ручак.
Оброци се утврђују јеловником који се
припрема за период од месец дана, а у складу
са постојећим нормативима и стандардима
исхране који се примењују у установама
даваоцима дневних услуга социјалне заштите
односно дневног смештаја деце, омладине и
одраслих лица са сметњама у развоју.

Члан 5.
Опрема и средства у просторијама, треба
да одговарају сврси и намени, да се одржавају
и користе на прописан начин и у складу са
важећим Законом о безбедности и здрављу на
раду и важећим Законом о заштити од
пожара.
Просторија за дневни боравак треба да има
површину од најмање три квадратна метра по
кориснику и да је опремљена одговарајућим
бројем столица и столова, телевизором и
радио апаратом.
Просторија за организовање културно
забавних садржаја у оквиру дневног боравка,
као и за организовање едукативних
радионица, треба да поседује одговарајући
прибор и опрему.
Просторије у којима се организују радноокупационе активности кроз делатност
дневних центара, морају бити снабдевене
одговарајућом опремом, средствима и
прибором за рад, који одговарају узрасту и
способностима корисника.
Просторија за стручне раднике треба да
има радни сто, столице, орман, телефон и
рачунар.
Трпезарија треба да има одговарајући број
столова и столица у зависности од броја
корисника.
Чајна кухиња треба да има: шпорет,
фрижидер, радни пулт, орман за посуђе,
судопер и одговарајући број тањира, чаша,
бокала и друге опреме неопходне за
сервирање хране, у складу са важећим
санитарним прописима.

Члан 7.
За организовање и реализовање стручног
рада, Установа треба да има:
1. Једног васпитача - стручног радника, на
једну групу корисника степена умерене
менталне ометености и једног васпитачастручног радника, на једну групу корисника
са вишеструким сметњама у развоју;
2. Једног васпитача – стручног радника на
5 група корисника степена умерене менталне
ометености или корисника са вишеструким
сметњама у развоју;
3. Једног стручног сарадника са вишом
стручном
спремом
(радно-окупационог
терапеута), на 5 група корисника степена
умерене менталне ометености или са
вишеструким сметњама у развоју и 2 стручна
сарадника са високом школском спремом (
радно-окупационог терапеута) на 5 група
корисника
степена
умерене
менталне
ометености или са вишеструким сметњама у
развоју;
4 .Једног медицинског техничара на 4
групе
корисника
умерене
менталне
ометености или са вишеструким сметњама у
развоју.
5. једног физиотерапеута са средњом
стручном спремом на 4 групе корисника
умерене менталне ометености или са
вишеструким сметњама у развоју.
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Члан 8.

6. Једног психолога на 100 корисника.

Стручним радом у дневном боравку за
децу, младе и одрасла лица, обезбеђује се,
кроз едукативне радионице, организовање
радно-окупационих
активности,
оспособљавање корисника за старање о
својим
непосредним
свакодневним
потребама, оспособљавање за самосталнији и
независнији живот и рад кроз развијање
очуваних способности и могућности, очување
постигнутих психомоторних способности,
развијање хигијенских, радних и других
навика,
задовољавање
културних
и
рекреативних потреба, као и оспособљавање
за што бољу комуникацију и интеграцију у
социјални миље.

Пружање
услуге
дневног
боравка
Установа, може почети уколико има
обезбеђен минимум стручног кадра из става
1.овог члана.
Установа може имати и: логопеда,
дипломираног социјалног радника или
социјалног
радника,
реедукатора
и
соматопеда.
За обављање осталих послова у Установи
и другим облицима организовања утврђеним
законом,који
пружају
услуге
дневног
боравка, који имају до 100 корисника могу да
имају:

III КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА
ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ
ОДРАСЛА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ

- једног запосленог са високом школском
спремом за обављање сложених економскофинансијских послова,
- једног запосленог са средњом стручном
спремом за обављање административних,
финансијско-рачуноводствених послова,
- једног главног кувара,
- једну сервирку,
- једну спремачицу по објекту и
- једног возача и домара за дистрибуцију
хране.

Члан 9.
Установа пружалац дневних услуга
социјалне заштите доноси годишњи План
рада дневног боравка за децу, младе и
одрасла лица са сметњама у развоју.
План рада за децу, младе и одрасла лица са
сметњама у развоју доноси се за период од
једне календарске године и садржи
планирани број група и корисника у дневном
боравку.
План рада из става 1 и 2 овог члана, са
предлогом финансијског плана доставља се
Градској управи надлежној за социјалну
заштиту града Сремска Митровица, као и
извештај о раду дневног боравка за
претходну годину.
Члан 10.
Цена услуге дневног боравка за кориснике
из члана 1.овог Правилника утврђује се
применом услова и стандарда за пружање
услуге дневног боравка у складу са овим
Правилником
у
укупном
годишњем,
месечном износу и просечно по кориснику.

Запосленом који, поред стручних послова,
обавља и послове руковођења дневним
боравком, коефицијент за обрачун и исплату
плата увећава се на начин на који се увећава
коефицијент координатору стручне екипе у
установама социјалне заштите.
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Члан 13.

Цену услуге дневног боравка у укупном
месечном износу чине:
-Зараде запослених, социјални доприноси
на терет послодавца, накнаде трошкова
превоза на посао и са посла и остала давања
запосленим у складу са прописима којима се
уређују примања запослених у области
социјалне заштите;
-Материјални трошкови за утрошену
електричну енергију, грејање, воду, одвођење
отпадних вода, радио и телевизијску
претплату, телефон и интернет;
-Средства за текуће поправке, одржавање
и опремање;
-Трошкови регистрације, трошкови горива
и одржавања возила;
-Трошкови исхране корисника, материјал
за радне активности корисника и дидактички
материјал, трошкови превоза корисника и
њихових пратилаца и др.
-Остали материјални и нематеријални
трошкови
(канцеларијски
материјал,
санитарни преглед радника, средства за
одржавање хигијене, средства за заштитну
одећу и обућу и др.)
-Услуге образовања и усавршавања
запослених, услуге комуникација, трошкови
платног промета и банкарских услуга, као и
других услуга.

Корисници из члана 1 .овог Правилника
који имају пребивалиште на територији града
Сремска Митровица не учествују у
трошковима услуге дневног боравка.
Корисници из члана 1.овог Правилника
који имају пребивалиште на територији друге
локалне самоуправе, могу да користе услугу
дневног боравка на територији града Сремска
Митровица у складу са уговором надлежних
центара за социјални рад и расположивим
капацитетима и уз обезбеђивање средстава од
стране локалне самоуправе на којој корисник
има пребивалиште.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Школа за основно и средње образовање
„Радивој Поповић“ Сремска Митровица
наставља да пружа услуге дневног боравка за
децу, младе и одрасле у затеченим условима
у погледу простора, опреме и стручног кадра
утврђених овим Правилником.
Члан 15.
Овај Правилнк ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

Члан 12.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Цена услуге дневног боравка у месечном
износу утврђује се дељењем цене из члана
11.овог Правилника са бројем корисника.
Цену услуге из става 1.Овог Правилника
утврђује Градско веће града Сремска
Митровица на предлог Градске управе
надлежне за социјалну заштиту.
Цена услуге дневног боравке мењаће се
уколико се промене елементи цене из члана
11.овог Правилника.
Уговор о цени услуге дневног боравка са
пружаоцем услуге закључује Градска управа
надлежна за социјалну заштиту.

Број: 55-7/2017-III
Дана: 29.08.2017.године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,с.р
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
296.

295.

На основу члана 58. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др. закон), члана 81. ст. 5. Статута града
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Градоначелник
Града Сремска Митровица донео је

На основу члана 58. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др. закон), члана 81. ст. 5. Статута града
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Градоначелник
Града Сремска Митровица донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ РАЗВОЈА И
УНАПРЕЂЕЊА СЕЛА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ
I

I

БРАНКО
ЈАКОВЉЕВИЋ,
мастер
економиста
из
Сремске
Митровице,разрешава
се
дужности
помоћника Градоначелника за
област
пољопривреде са 17.08.2017. године, на коју
дужност је био постављен у оквиру Градске
управе
за
пољопривреду,
Решењем
Градоначелника
бр.112-53/2016-II
од25.07.2016. године.

РАДОСАВ
ПАНИЋ,
менаџер
из
Ноћаја,разрешава се дужности помоћника
Градоначелника за област развоја и
унапређења села са17.08.2017. године, на коју
дужност је био постављен у оквиру Градске
управе за буџет и финансије, Решењем
Градоначелника
бр.112-36/2016-II
од
12.07.2016.године саРешењем о измени и
допуниистогрешењаброј
112-36/2016-II
од25.07.2016. године.

II

II

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

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: : 112-54/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица

Број: : 112-55/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р
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297.
298.
На основу члана 58. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др. закон), члана 81. ст. 5. Статута града
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Градоначелник
Града Сремска Митровица донео је

На основу члана 58. став 1. а у вези са
чланом 66. став 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и
83/2014 - др.закон), члана 70. став 1. тачка 5.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и локалним самоуправама
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016), члана 81.
Статута града Сремске Митровице („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
члана 27.и 28. Одлуке о градским управама
Града Сремска Митровица („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и
8-II/2017) и члана 27. Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у градским управама, Стручној служби
Скупштине
града
и
Градском
правобранилаштву града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
20/2016,
4/2017,
5/2017
и
11/2017),
Градоначелник Града Сремска Митровица
донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ И
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
I
БОГДАН КУЗМИЋ, програмер из
Сремске Митровице,разрешава се дужности
помоћника Градоначелника за
област
социјалне
и
здравствене
заштите
са17.08.2017. године, на коју дужност је био
постављен у оквиру Градске управе за
социјалну, здравствену и заштиту животне
средине, Решењем Градоначелника бр.11247/2016-II од25.07.2016. године

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ РАЗВОЈА И
УНАПРЕЂЕЊА СЕЛА

II

I

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

РАДОСАВ ПАНИЋ,менаџер из Ноћаја,
постављасе за помоћника Градоначелника за
област развоја и унапређења села, у оквиру
Кабинета
Градоначелника,
почев
од
18.08.2017.године, на одређено време, а
најдуже док траје дужност изабраног лица
које доноси решење о постављењу.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: : 112-56/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица

II
Помоћник
Градоначелника
покреће
иницијативе, предлаже пројекте и даје
мишљења у вези са питањима од значаја за
развој Града у области за коју је постављен и
врши
друге
послове
по
налогу
Градоначелника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р
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РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ И
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
БОГДАН КУЗМИЋ, програмер из
Сремске
Митровице,
постављасе
за
помоћника
Градоначелника
за
област
социјалне и здравствене заштите, у оквиру
Кабинета
Градоначелника,
почев
од
18.08.2017.године, на одређено време, а
најдуже док траје дужност изабраног лица
које доноси решење о постављењу.

Број: 112-58/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р

II

299.

ПомоћникГрадоначелникапокрећеиниција
тиве, предлажепројекте и дајемишљења у
везисапитањимаодзначајазаразвојГрада
у
областизакојујепостављен
и
вршидругепословепоналогуГрадоначелника.

На основу члана 58. став 1. а у вези са
чланом 66. став 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и
83/2014 - др.закон), члана 70. став 1. тачка 5.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и локалним самоуправама
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016), члана 81.
Статута града Сремске Митровице („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
члана 27.и 28. Одлуке о градским управама
Града Сремска Митровица („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и
8-II/2017) и члана 27. Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у градским управама, Стручној служби
Скупштине
града
и
Градском
правобранилаштву града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
20/2016,
4/2017,
5/2017
и
11/2017),
Градоначелник Града Сремска Митровица
донео је

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 112-59/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р
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300.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

На основу члана 58. став 1. а у вези са
чланом 66. став 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и
83/2014 - др.закон), члана 70. став 1. тачка 5.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и локалним самоуправама
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016), члана 81.
Статута града Сремске Митровице („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
члана 27.и 28. Одлуке о градским управама
Града Сремска Митровица („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и
8-II/2017) и члана 27. Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у градским управама, Стручној служби
Скупштине
Града
и
Градском
правобранилаштву града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
20/2016,
4/2017,
5/2017
и
11/2017),
Градоначелник Града Сремска Митровица
донео је

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 112-60/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р
301.
На основу члана 58. став 1. а у вези са
чланом 66. став 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и
83/2014 - др.закон), члана 70. став 1. тачка 5.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и локалним самоуправама
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016), члана 81.
Статута града Сремске Митровице („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
члана 27.и 28. Одлуке о градским управама
Града Сремска Митровица („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и
8-II/2017) и члана 27. Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у градским управама, Стручној служби
Скупштине
града
и
Градском
правобранилаштву
Града
Сремска
Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 20/2016, 4/2017, 5/2017 и
11/2017), Градоначелник Града
Сремска
Митровица донео је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ ИНВЕСТИЦИЈА И
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
I
БРАНКО
ЈАКОВЉЕВИЋ,
мастер
економиста
из
Сремске
Митровице,
постављасе за помоћника Градоначелника за
област инвестиција и локалног економског
развоја, у оквиру Кабинета Градоначелника,
почев од 18.08.2017.године, на одређено
време, а најдуже док траје дужност изабраног
лица које доноси решење о постављењу.
II

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Помоћник
Градоначелника
покреће
иницијативе, предлаже пројекте и даје
мишљења у вези са питањима од значаја за
развој Града у области за коју је постављен и
врши
друге
послове
по
налогу
Градоначелника.
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I
302.

ЖЕЉКОНИНКОВИЋ,
дипломирани
економиста
из
Сремске
Митровице,
постављасе за помоћника Градоначелника за
област пољопривреде, у оквиру Кабинета
Градоначелника, почев од 01.09.2017.године,
на одређено време, а најдуже док траје
дужност изабраноглица које доноси решење о
постављењу.
II

На основу члана 58. став 1. а у вези са
чланом 66. став 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и
83/2014 - др.закон), члана 70. став 1. тачка 5.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и локалним самоуправама
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016), члана 81.
Статута града Сремске Митровице („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
члана 27.и 28. Одлуке о градским управама
Града Сремска Митровица („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и
8-II/2017) и члана 27. Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у градским управама, Стручној служби
Скупштине
града
и
Градском
правобранилаштву града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
20/2016,
4/2017,
5/2017
и
11/2017),
Градоначелник Града Сремска Митровица
донео је

Помоћник
Градоначелника
покреће
иницијативе, предлаже пројекте и даје
мишљења у вези са питањима од значаја за
развој Града у области за коју је постављен и
врши
друге
послове
по
налогу
Градоначелника.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Број: 112-61/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица

I
ЈЕЛЕНА МИЛАКОВИЋ, дипломирани
економиста
из
Сремске
Митровице,
постављасе за помоћника Градоначелника за
област развоја туризма, у оквиру Кабинета
Градоначелника, почев од 18.08.2017.године,
на одређено време, а најдуже док траје
дужност изабраног лица које доноси решење
о постављењу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р

II
Помоћник
Градоначелника
покреће
иницијативе, предлаже пројекте и даје
мишљења у вези са питањима од значаја за
развој Града у области за коју је постављен и
врши
друге
послове
по
налогу
Градоначелника.
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III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 112-62/2017-II
Дана: 17.08.2017. године
Сремска Митровица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Владимир Санадер,с.р
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
303.
Република Србија
Град Сремска Митровица
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта града Сремска Митровица
Број: 464-44/2017-XI
Датум: 24.08.2017. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –
др. закон, 41/09и 112/2015)и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија
за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
расписује јавни позивсвим физичким и правним лицима, којим обавештава:
-власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта,
стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на
пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна
инфраструктура) и
-власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих
животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује,
који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање
једну годину (у даљем тексту: сточарство),
дадоставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном
земљишту у државној својини на територији града Сремска Митровица за 2018. годину, до дана
31. октобра 2017. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈАО ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документацијаза остваривање права пречег закупа по основу власништва над
пољопривредном инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над
пољопривредноминфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу (доставља подносилац захтева);
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2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривреднуинфраструктуру која је
укњижена у јавној евиденцији онепокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о
рачуноводствуза правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној
евиденцији онепокретности(доставља подносилац захтева)и/или
в)Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона
улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац
захтева).
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена:Свалица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2017.године, поднесу
Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно ветеринарске инспекције.
ЗаписникРепубличке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља
до 31. октобра 2017. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или
делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање,
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусунајмање три године(прибавља јединица локалне самоуправе);
IIПотребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
3. Доказ да јеправно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно
закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев
за коње коју издаје Пољопривредни факултетБеоград-Земун), односно за територију АП Војводине
Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство –за животиње у систему
уматичења (доставља подносилац захтева);
б) ЗаписникРепубличког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у систему
уматичења(доставља подносилац захтева).
(Напомена:Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која
обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и
извозу животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште
које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су
оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код
надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
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6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица,
односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и
материјалном одговорношћу, која садржи:
изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на
територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
списак повезаних лица.
(Напомена:код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца,
супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код
правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање
25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)
7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији
јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева.
(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6.
којидоставља подносилац захтева)
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим
лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта
повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију
јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2,7 и 8, јединица локалне
самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2017. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по
основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног
земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју
условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17.
Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и
112/2015),
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто
правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.
Уколико јеправно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту
животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа,
ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које
може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта
илиуговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца илидоказ о
уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине
који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође
до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног
земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 14 часова, у просторијама
Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине, Града Сремска Митровица, Улица
Светог Димитрија, бр.13, I спрат, канцеларија 52 или са сајта Града Сремска Митровица и на
шалтеру услужног центра Града Сремска Митровица.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар
2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
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Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у
затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа
по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2018. годину“ или „Захтев за
остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2018. годину“, за Комисију за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на адресу:
Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине, Града Сремска Митровица ул.
Светог Димитрија , бр. 13. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса
подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Десанка Ступар, телефон:
610-623, email:gu11@sremskamitrovica.org.rs или лично у просторијама Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине, Града Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија,
бр.13, Iспрат, канцеларија52
Овај јавни позив објавити у средствима јавног информисања: дневном листу „Сремске новине“,
„М Новине“ на интернет страници Града Сремска Митровица, огласној табли града Сремска
Митровица ,огласним таблама месних канцеларија и „ Сл. листу Града Сремска Митровица“.
председник комисије
Борислав Бабић с.р.
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ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
На основу члана 358. Закона о енергетици (“Сл.гласник РС” бр. 145/2014) Надзорни одбор
ЈКП ''Топлификација'' Сремска Митровица, на седници одржаној дана 24.08.2017., а уз
прибављену сагласност Градског већа града Сремска Митровица бр. 023-126/2017-III oд
29.08.2017. године доноси:
ПРАВИЛА
О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије садрже техничке захтеве за
градњу топловодне мреже и топлотних подстaница као и за прикључење зграда/објеката на
дистрибутивни систем (у даљем тексту: Правила о раду) и важе за прикључивање и рад
унутрашњих топлотних уређаја (у даљем тексту: топлотни уређаји) крајњих купаца, који се
прикључују или су већ прикључени на топловодну мрежу ЈКП ''Топлификација''.
Члан 2.
Намена Правила о раду је да се ускладе и поједноставе пројектовање, извођење,
прикључење, руковање и одржавање топловодне мреже, прикључних топловода, топлотних
подстаница и унутрашњих топлотних уређаја и инсталација.
Члан 3.
Технички захтеви дефинисани у овим Правилима о раду су саставни део уговорног
односа између крајњих купаца и ЈКП ''Топлификација''.
Снабдевање топлотном енергијом, права, обавезе и одговорности ЈКП
''Топлификација'' и крајњих купца топлотне енергије су уређени у Одлуци о условима
испоруке и снабдевања топлотном енергијом ЈКП ''Топлификација'' (у даљем тексту: Одлука о
условима снабдевања).
Члан 4.
ЈКП ''Топлификација'' може обезбедити несметан рад топлотних уређаја крајњег купца,
ако су изведени и раде у складу са овим Правилима о раду. ЈКП ''Топлификација'' може
обуставити испоруку топлотне енергије крајњем купцу до отклањања недостатака, ако
топлотни уређаји крајњег купца не испуњавају услове Правила о раду и нису сигурни за рад.
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Члан 5.
Нејасноће у погледу примене Правила о раду, које би се појавиле пре почетка
пројектовања и пре извођења радова на топлотним уређајима, потребно је разрешити
заједно са ЈКП ''Топлификација''.
Члан 6.
Техника даљинског грејања се непрекидно развија, прилагођава развоју и општим
стремљењима у ЈКП ''Топлификација'', као и конкурентности различитих извора енергије. ЈКП
''Топлификација'' зато задржава право на измену неких техничких решења, ако би се показало
да су иста објективно боља.
Инвеститор односно пројектант, који наступа у његово име, мора пре почетка
пројектовања од ЈКП ''Топлификација'' прибавити пројектне услове, којима ће бити одређени
најбитнији посебни захтеви и то како у погледу градње и прикључења зграде на топловодну
мрежу тако и у погледу унутрашњих топлотних уређаја и инсталација.
Потребан услов за прикључење објекта колективног становања – стамбених зграда на
дистрибутивни систем је да минимум 50% од укупне грејне површине буде прикључено на
систем даљинског грејања.
Дефиниције појмова
Члан 7.
Поред осталих појмова из Одлуке о условима снабдевања топлотном енергијом, у
овим Правилима о раду су посебно наглашени појмови са следећим значењем:
-

-

-

-

-

-

топлотна подстаница је састављена из примарног и секундарног дела подстанице и
својим радом обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и уређаје
крајњих купаца;
примарни део топлотне подстанице је део топлотне подстанице који се састоји од
запорних, регулационих, сигурносних и мерних елемената и који ради у температурном
режиму топлотног извора;
секундарни део топлотне подстанице може бити директног или индиректног типа.
Секундарни део подстанице индиректног типа се састоји од топлотних измењивача,
разводних система, регулационих и сигурносних уређаја, мерних елемената и опреме за
расподелу топлотне енергије за различите системе унутрашњих топлотних уређаја.
Секундарни део подстаница директног типа се састоји из свих елемената из којих се
састоји подстаница директног типа сем измењивања. Секундарни део топлотне
подстанице ради у температурном режиму крајњег купца;
инсталисана топлотна снага - топлотна снага зграде, добијена као збир називних снага
уграђених унутрашњих топлотних уређаја;
прикључни топловод је топловод који иде од прикључних шахтова или одвајања од
топловодне мреже до топлотне подстанице, односно појединачног крајњег купца;
унутрашње топлотне инсталације и уређаји, који се прикључују на секундарни део
подстанице, употребљавају се за грејање објекта крајњег купца а чине их унутрашња
разводна мрежа од секундарог дела подстанице до грејних тела крајњег купца, уређаји
крајњег купца (арматура, пумпе, интерни мерни уређаји) и грејна тела у објекту крајњег
купца;
мерни уређај је мерило топлотне енергије / водомер за мерење допуне система, које
непосредно мери испоручену топлотну енергију / испоручену воду за допуну система на
предајном месту топлотне енергије / воде за допуну на које може бити прикључен један
или више крајњих купаца и основ је за обрачунавање испоручене топлотне енергије / воде
за допуну крајњем купцу;
интерни мерни уређај је мерило топлотне енергије, којим се региструје количина
утрошене топлотне енергије стамбене или пословне јединице појединачно. Количина
топлотне енергије регистрована на интерном мерном уређају служи за расподелу укупно

-

испоручене топлотне енергије измерене на мерном уређају на предајном месту, свакој
стамбеној или пословној јединици;
предајно место је мерно место где ЈКП ‘‘Топлификација’’ предаје топлотну енергију
крајњем купцу; предајно место је по правилу место где је уграђен мерни уређај у
топлотној подстаници а у случају када је више објеката или независних функционалних
целина прикључено на заједничку топлотну подстаницу предајно место је место где је
уграђен мерни уређај који региструје потрошњу за засебан објекат/независну
функционалну целину. Предајно место је место разграничења између дистрибутера и
крајњег купца.
Прилози – као саставни део Правила о раду
Члан 8.
Прилози дати уз Правила о раду чине његов саставни део, и то:
Прилог 1: Kлизни дијаграм температуре воде у топловодној мрежи (110/70°C)
Прилог 2: Шема индиректне топлотне подстанице
1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. За потребе прикључења на дистрибутивни систем топлотне енергије Инвеститор / орган
управе у поступку издавања локацијских услова по службеној дужности подноси ЈКП
''Топлификацији'' захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење на
дистрибутивни систем. Захтев се подноси попуњавањем обрасца ПР.01 – Захтев за издавање
услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем.
2. Уз захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем
подносилац захтева доставља следеће:
• Податке о површини парцеле, односно парцела за које се траже услови за
пројектовање и прикључење
• Електронску копију идејног решења, достављеног уз захтев за издавање
локацијских услова,
• Електронску копију планa за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле за
које се траже локацијски услови претходна сагласност
• Електронску копију извода из катастра водова, осим за извођење радова на
надзиђивању постојећег објекта.
3. Услови за пројектовање и прикључење садрже све потребне техничке услове и упутства за
израду потребне пројектне документације, а нарочито: место и начин прикључења, услове и
начин изградње и одржавања прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашњих
инвеститорових инсталација и опреме, место разграничења дистрибутера и крајњег купца
као и место и начин мерења преузете топлотне енергије, рок прикључења и информацију о
трошковима прикључења.
4. ЈКП ''Топлификација'' је дужна да изда Услове за пројектовање и прикључење на
дистрибутивни систем у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева, а инвеститор /
надлежни орган је обавезан да по службеној дужности, у име подносиоца захтева изврши
уплату трошкова за издавање техничких услова за прикључење.
ЈКП ''Топлификација'' ће решењем одбити издавање услова за пројектовање и прикључење на
дистрибутивни систем, ако нису испуњени услови за издавање истих, уз обавезно навођење
разлога одбијања. (Решење НЕМА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ
СИСТЕМ)
Услови за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем важе 12 месеци од дана
издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

5. На основу техничких услова за прикључење садржаним у Правилима о раду дистрибутивног
система а који су саставни део Услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни
систем, инвеститор израђује пројектну документацију прикључног топловода, топлотне
подстанице и унутрашње топлотне инсталације. Пројектна документација мора бити урађена
у складу са издатим условима, Правилима о раду дистрибутивног система као и са важећим
прописима и стандардима.
Израду пројектне документације врши предузеће или предузетник, који су регистровани за ту
врсту делатности на основу важећих прописа, стандарда, техничких норматива и закона, а по
датим техничким условима.
6. За потребе прикључења објекта на дистрибутивни систем топлотне енергије инвеститор је
обавезан да од ЈКП ''Топлификација'' исходује сагласност на пројектну документацију. Захтев
се подноси на обрасцу ЈКП ''Топлификација'' ПР.02 Захтев за издавање сагласности на
пројектну документацију.
7. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање сагласности на пројектну документацију, ЈКП
''Топлификацији'' достави пројектну документацију која се састоји из следећих целина:
•
машинског и грађевинског пројекта прикључног топловода
•
машинског и електро пројекта топлотне подстанице
•
машинског пројекта унутрашње топлотне инсталације и опреме
Комплетну пројектну документацију потребно је доставити у електронској форми у ПДФ
формату на два CD-а и једном штампаном примерку који остаје у архиви ЈКП
''Топлификација''.
Уз захтев је потребно приложити и локацијске услове за изградњу предметног објекта који су
издати од надлежног органа градске управе.
За постојеће објекте потребно је израдити следећу пројектну документацију:
- Идејни пројекат (машински и грађевински) изградње прикључног топловода,
- Идејни пројекат топлотне подстанице (машински и електро) и
- Идејни машински пројекат уградње унутрашњих инсталација централног грејања у
постојећи објекат
За нове објекте потребно је израдити следећу пројектну документацију:
- Идејни пројекат (машински и грађевински) изградње прикључног топловода,
У зависности од категорије објекта потребно је за топлотну подстаницу и унутрашње
инсталације доставити следећу пројектну документацију:
- за објекте категорије ''А'' прилаже се пројектна документација из става 1 ове тачке, на
нивоу идејног пројекта
- за објекте категорије ''Б'' прилаже се пројектна документација из става 1. ове тачке на
нивоу пројекта за извођење
- за објекте категорије ''В'' и ''Г'' прилаже се пројектна документација из става 1. ове
тачке на нивоу пројекта за грађевинску дозволу и на нивоу пројекта за извођење
Поред докумената из става 1. овог члана, ЈКП ''Топлификација'' може тражити и друге
потребне документе.
8. ЈКП ''Топлификација'' је дужна да изда сагласност на пројектну документацију у року од 15
дана од дана пријема писаног захтева. Сагласност на пројекнту документацију даје се уколико
је пројектна документација урађена у свему према важећим техничким прописима и издатим
техничким условима и уколико је инвеститор извршио уплату трошкова за издавање
сагласности на пројекнту документацију. Сагласност на пројектну документацију садржи рок
прикључења и обрачун трошкова – накнаде за прикључење.

Пројектна документација треба да дефинише услове изградње инвеститорове топлотне
опреме, а нарочито: место и начин прикључења, услове и начин изградње прикључног
топловода, топлотне подстанице и унутрашње топлотне опреме, као и место и начин мерења
испоручене топлотне енергије.
ЈКП ''Топлификација'' ће решењем одбити захтев за издавање сагласности на пројектну
документацију, ако нису испуњени услови из претходног става. (Решење НЕ ДАЈЕ СЕ
САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ)
Ако ЈКП ''Топлификација'' одбије захтев за издавање сагласности на пројектну документацију,
мора навести разлоге одбијања.
9. По издавању сагласности на пројектну документацију, Инвеститор је дужан да са ЈКП
''Топлификација'' потпише уговор којим се дефинишу обавезе Инвеститора и ЈКП
''Топлификација'' на изградњи прикључног топловода за потребе прикључења предметног
објекта на дистрибутивни систем.
Обавеза ЈКП ''Топлификација'' је изградња прикључног топловода до парцеле објекта.
Обавеза инвеститора је надокнада трошкова накнаде за прикључење. Уколико ЈКП
''Топлификација'' изводи радове на изградњи прикључног толовода од границе парцеле до
топлотне подстанице обавеза инвеститора је и надокнада стварних трошкова изградње
топловодног прикључка од границе парцеле до топлотне подстанице. Висина накнаде за
прикључење утврђује се у складу са критеријумима за одређивање висине накнаде за
прикључак на дистрибутивни систем, садржаним у ПРИЛОГУ 1 Одлуке о условима испоруке и
снабдевања топлотном енергијом и ценовнику услуга ЈКП ''Топлификација''. Трошак изградње
топловодног прикључка од границе парцеле до топлтоне подстанице се начелно утврђује на
основу пројектне документације топловодног прикључка а стварни трошак се утврђује након
свих изведених радова.
ЈКП ''Топлификација'' ће почети изградњу топловодног прикључка након што инвеститор
надокнади трошкове дефинисане Уговором о изградњи топловодног прикључка и достави
пројектну документацију за топловодни прикључак и Решење којим се одобрава извођење
радова.
10. Инвеститор је дужан да ЈКП ''Топлификацији'' пријави почетак радова најкасније 8 дана
пре почетка извођења радова на топловодном прикључку од границе парцеле до топлотне
подстанице уколико исти не изводи ЈКП ''Топлификација'' и топлотној подстаници уз
подношење обрасца ПР.03 - Пријава почетка радова на топлотној подстаници и
топловодном прикључку.
Интерни надзор над извођењем радова на топлотној подстаници и топловодном прикључку
врши ЈКП ''Топлификација''.
Уз пријаву почетка радова се обавезно доставља примерак пројкета за извођење топлотне
подстанице која је оверена печатом пријаве радова од стране надлежног органа и копију
Грађевинске дозволе или Решења којим се одобрава извођење радова (за објекте који се
граде у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи).
Извођење радова на топлотној подстаници и унутрашњим инсталацијама може изводити
извођач радова који је регистрован за извођење те врсте радова.
11. Инвеститор је дужан да, по окончању радова на топловодном прикључку од границе
парцеле до топлотне подстанице (уколико радове на топловодном прикључку не изводи ЈКП
''Топлификација''), топлотној подстаници и унутрашњој топлотној инсталацији и опреми,
поднесе захтев ЈКП ''Топлификацији'' за њихов интерни преглед. Захтев се подноси на обрасцу
ЈКП ''Топлификација'' ПР.04 - Захтев за интерни преглед термотехничких инсталација и
опреме.
Инвеститор уз захтев подноси и следећу документацију:
1.1.)
Уколико су радови у свему изведени према одобреној пројектној документацији
доставља се изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова

којом се потврђује да је изведено стање једнако пројектованом, у складу са
законом
1.2.)
Уколико је током извођења радова дошло до одступања од одобрене пројектне
документације доставља се главна свеска пројекта изведеног објекта
2)
Атестну документацију уграђене опреме и материјала;
3)
Извештаје о испитивањима и резултатима испитивања;
4)
Атесте радне снаге.
ЈКП ''Топлификација'' је дужна да именује Комисију и изврши интерни преглед радова из
претходног става и утврди да ли су изведени према одобреној пројектној документацији и
техничким условима садржаним у Правилима о раду дистрибутивног система, у року од 15
дана од дана подношења захтева инвеститора.
Интерни преглед се спроводи у присуству представника инвеститора, извођача радова и
надзорног органа.
12. Након исходовања позитивног записника Комисије за интерни преглед именоване од
стране ЈКП ''Топлификација'' инвеститор подноси захтев за издавање одобрење за
прикључење. Захтев се подноси на обрасцу - ПР.05 Захтев за издавање одобрења за
прикључење. Решење о одобрењу за прикључење се издаје у року од 15 дана подношења
захтева инвеститора.
13. Након исходованог Решења о одобрењу за прикључење, Инвеститор стиче услове за
прикључење.
14. Захтев за прикључење објекта на дистрибутивни систем подноси орган управе по
службеној дужности у име подносиоца захтева, на обрасцу ПР.06 – Захтев за прикључење
на дистриутивни систем.
15. На основу захтева за прикључење инвеститор са ЈКП ''Топлификација'' склапа Уговор о
привременој испоруци топлотне енергије. По склапању Уговора о привременој испоруци
топлотне енергије, испуњени су услови за прикључење објекта. Инвеститорова топлотна
опрема се сме прикључити на топловодну мрежу само уз присутност представника ЈКП
''Топлификација'', представника инвеститора и извођача радова. Исто важи и за све радове на
изменама инвеститорове топлотне опреме, које могу изазвати промену начина рада или
промену прикључне снаге.
16. ЈКП ''Топлификација'' почиње са привременом испоруком топлотне енергије када су
испуњени сви услови из издатих одобрења и уговора. У току привремене испоруке обавеза
ЈКП ''Топлификација'' је регулација протока и температуре грејне воде у примарној мрежи
топлотне подстанице, за постизање пројектних температура у грејаном простору, у складу са
одобреном пројектном документацијом. Обавеза инвеститора је регулација протока и
температуре грејне воде у секундарној мрежи топлотне подстанице и регулација унутрашње
топлотне опреме тако да се обезбеде пројектне температуре у грејаном простору.
Привремена испорука топлотне енергије може да траје док се не изврше сва потребна
испитивања и сачине изјаве и записници о спроведеним термотехничким испитивањима.
Трошкови испоруке топлотне енергије у периоду привремене испоруке падају на терет
инвеститора.
Тремотехничка испитивања могу трајати најмање три дана а најдуже једну грејну сезону.

2. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 9.
Пројектна документација мора бити изведена по важећим прописима.
ЈКП ''Топлификацији'' се доставља примерак пројектне документације у штампаној и у
електронској форми.
Приликом одређивања топлотног конзума објекта придржавати се следећих
смерница:
- спољна пројектна температура за Сремску Митровицу је -15оC,
- температура грејних просторија у зависности од намене.
1. Пројекат централног грејања
Члан 10.
Пројекат централног грејања, за добијање сагласности за прикључење, мора да
садржи:
- пројектни задатак;
- технички опис;
- термички и хидраулични прорачун термотехничких инсталација и водова;
- укупно инсталисану топлотну снагу и инсталисану топлотну снагу, одвојено по појединачним
грејним системима, у W;
- основне податке за прорачун топлотних губитака по EN 12831-2004 или DIN 4701 уз
поштовање рачунате спољне температуре -15 °C. У случају, да је у питању део зграде са
постојећим грејним системом (додатна прикључења, одржавање), потребно је поштовати
исте параметре као код обнове постојеће инсталације;
- методе техничких прорачуна и њихове резултате (топлотни губици, температура развода и
поврата, протока грејне воде у m3 /h, пад притиска, изрегулисаност цевне мреже, систем
заштите код затворених и отворених система и сл.);
- састав топлоте, који је основа за одређивање прикључне снаге, садржи најмање следеће
податке:
• ознаке простора,
• унутрашњу температуру,
• стандардне губитке топлоте,
• уграђена грејна тела,
• инсталисану снагу уграђених грејних тела;
- спецификацију материјала и радова,
- цртеже:
• ситуациони приказ положаја зграде у простору, oријентацију објекта закључно са
уцртаном топловодном мрежом на основи катастра у размери 1:500,
• функционалну шему грејних система и уређаја са техничким подацима,
• све тлоцрте у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом система и
уређаја са техничким подацима и њиховим међусобним повезивањима те
повезивањима на постојеће уређаје,
• шеме излазних водова са уцртаним системом заштите и опреме за одзрачивање,
• шеме мерења и регулације.
2. Пројекат топлотне подстанице
Члан 11.
Пројекат топлотне подстанице мора да садржи пројект машинских и електро
инсталација.
- Пројект машинских инсталацијаПројекат машинских инсталација, за добијање сагласности за прикључење, мора да
садржи:
- пројектни задатак,

- техничке описе са описаним режимом рада,
- укупно инсталисану топлотну снагу и инсталисану топлотну снагу одвојено по појединачним
кућним подстаницама у W са наведеним проточним количинама у m3/h;
- методе техничких прорачуна и њихове резултате (елементи топлотне подстанице,
температура развода и поврата, падови притиска топлотне подстанице, система заштите код
затворених или отворених система и сл.);
- спецификацију материјала и радова,
- цртеже:
• ситуацијски приказ положаја зграде у простору закључно са уцртаном топловодном
мрежом на основи катастра у размери 1:500 и уцртану локацију топлотне подстанице,
• функционалну шему топлотне подстанице са техничким подацима и температурним
дијаграмима,
• све тлоцрте у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом елемената
топлотне подстанице са техничким подацима и њиховом међусобном повезивању,
• шему мерења, регулације и заштите,
• детаље.
- Пројекат електроинсталацијаПројект електроинсталација, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи:
- пројектни задатак,
- технички опис,
- методе техничких прорачуна и њихове резултате,
- спецификацију материјала и радова,
- цртеже:
• све тлоцрте у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом елемената
топлотне подстанице са техничким подацима и њиховим међусобним електричним
повезивањима,
• шеме веза.
3. Пројекат топловодне мреже
Члан 12.
Машински и грађевински део пројекта, за добијање сагласности за прикључење, мора
да садржи:
- пројектни задатак,
- технички опис,
- методе техничких прорачуна и њихове резултате (хидраулични и статички прорачун мреже
или навођење начина контроле чврстоће/статике),
- спецификацију материјала и радова,
- цртеже:
• ситуацијски приказ положаја и оријентације зграде у простору закључно са уцртаном
топловодном мрежом на основи катастра у размери 1:500, са уцртаним осталим
комуналним водовима и карактеристичним тачкама трасе,
• уздужни профил трасе,
• распоред елемената појединачних деоница,
• детаље одвајајућих и прикључних места и укрштања, детаље одзрачивања, испуста,
подпорних елемената, прикључака на топлотне подстанице, детаље уградње
предизолованих цевовода у каналу и сл.,
• остале грађевинске детаље.

3. ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА
Члан 13.
Изградња топловодне мреже и топлотних подстаница може изводити само стручно
оспособљен извођач. На радовима се мора поштовати важеће законодавство из подручја
изградње објеката и уређења простора и насељених места.
Најмање 8 дана пре почетка радова инвеститор/извођач је дужан да од ЈКП
''Топлификација'' наручи одговарајући надзор над изградњом.
Испоручилац у току изградње надзире испуњавање важећих прописа, стандарда и
других захтева или услова, који су одређени у овим Правилима о раду.
3.1.

ТОПЛОВОДНА МРЕЖА
1. Опште
Члан 14.
Топловодном мрежом ЈКП ''Топлификација'' испоручује се крајњем купцу топлотна
енергија сходно Одлуци о снабдевању. ЈКП ''Топлификација'' обезбеђује крајњем купцу на
месту преузимања потребну количину загревне воде односно топлотне енергије за рад
топлотних уређаја крајњег купца са прикључном снагом, која је договорена уговором о
продаји топлотне енергије. Редовне и ванредне обуставе испоруке топлотне енергије су
регулисане Одлуком о условима снабдевања.
Трасирање топловода Члан 15.
Топловоде на јавним и засебним земљиштима потребно је трасирати по законским
захтевима и захтевима у погледу на локацију и одстојање по одредбама ових Правила о раду.
Кад год је то могуће, најбоље је да се у урбаним насељима главни топловоди полажу
на јавна земљишта и у тротоаре или што ближе ивици коловоза.
Пре почетка градње топловода потребно је са власником земљишта склопити уговор о
утврђивању услова изградње, рада, одржавања и надзора топловода за сваког појединачног
власника или оператора топловодне мреже. У уговору је потребно одредити потребне мере
сигурности за сигуран рад топловода те омогућити оператору мреже прилаз до земљишта за
потребе руковања и одржавања. Уговор мора осигурати да на сигурносном појасу земљишта
око топловода не буде других интервенција/радњи које би могле угрозити топловод.
У случају да предвиђени радови у близини топловода представљају несигурност за
топловод, оператор мреже, има право захтевати одговарајуће измене начина извођења или
заустављања радова у случају када су радови већ почели.
Ако се топловод полаже надземно, треба га распознатљиво поставити и одговарајући
начин заштитити од спољних утицаја (као на пр. временски утицаји, УВ зрачења, топлотна
ширења, оптерећења, оштећења идр.). Начин заштите одређује пројектант у сагласности са
ЈКП ''Топлификација''.
У заштићеном подручју подземних и надземно вођених цевовода нису дозвољени
надградња, зазиђивања и сађење дрвећа, жбуња и осталог ниског растиња.
Уколико изградњу топловода финансира Инвеститор по изградњи, обавезан га је
пренети ЈКП ''Топлификација'' као основно средство.
-

2.

Технички подаци
Члан 16.
Технички подаци топловодне мреже ЈКП ''Топлификација'' су:
ПРИМАРНА МРЕЖА:
називни притисак
разводна / повратна температура
пад притиска на месту преузимања
СЕКУНДАРНА МРЕЖА:

16,0 bar
110 ° / 700 C
∆p = 0,75 bar

називни притисак
разводна / повратна температура

6,0 bar
65 ° / 450 C

Пад притиска на месту преузимања је различит и зависи од димензије прикључног
топловода, оптерећења топловодне мреже и удаљености места преузимања од производног
извора односно пумпне станице. ЈКП ''Топлификација'' обезбеђује крајњем купцу пад
притиска маx. 75 kPa (0,75 bar). Сума падова притиска елемената примарног дела топлотне
подстанице не сме прелазити наведене вредности.
Температура топле воде у мрежи је зависна од спољње температуре (прилог 1).
3.

Технички захтеви за топловодну мрежу
Члан 17.
Топловодна мрежа ЈКП ''Топлификација'' је изведена као двоцевни систем са
разводним и повратним цевоводом. Цевне водове топловода треба распоредити и
обележити тако да разводни вод буде са леве а повратни са десне стране гледајући у смеру
ка крајњим купцима односно у смеру кретања топлијег флуида.
Успоне, односно падове цевовода топловодне мреже прилагодити терену и
графички дефинисати. Нагибом цевовода мора се обезбедити испуштање ваздуха и
пражњење топловодне мреже.
На местима где се врши испуст ваздуха, одмуљивање топловодне мреже и где се
врши уградња арматуре или аксијалних компензатора топлотних дилатација, обавезно
предвидети бетонске шахте.
У прикључном бетонском шахту на потис и поврат огранка обавезно поставити равне
запорне вентиле PN16, дренажну јаму са челичном решетком и пењалицама. Велики шахтови
морају имати и систем за природну вентилацију ваздуха.
ЈКП ''Топлификација'', зависно од карактеристика појединачних система и положаја
на терену, задржава себи право да изабере систем и начин извођења топловода.
Топловодна мрежа од предизолованих цеви
- Машински радови Члан 18.
Трасу топловода у случају подземно постављеног цевовода треба радити
предизолованим црним бешавним челичним цевима.
Уграђени материјали предизолованих цеви морају одговарати следећим стандардима:
- предизоловане цеви:
ЕН 253
- предизоловани фазонски комади:
ЕН 448
- спојеви за предизоловане цеви:
ЕН 489
Цевоводи од предизолованих челичних цеви се полажу непосредно у земљу. Дебљина
изолације предизолованих цевовода је серије 1.
На предизолованим секторима топловода се уграђује арматура PN 16 за температуру
до 110° C. Вретено славине/вентила мора бити заштићено са уличним поклопцем на
армиранобетонској темељној плочи. За славине димензије DN 150 и веће треба предвидети
погон са дограђеним редукторoм. Крај вретена са наставком за кључ може бити маx. 30 cm
испод нивоа уличног поклопца.
Спојеве цеви и фазонских комада предизолованог топловода потребно је извести са
термоскупљајућим спојницама, приређеним за заливање са полиуретанском изолацијском
пеном. Спојница мора бити опремљена са најмање две термоскупљајућа рукавца на
крајевима. У случају вођења топловода по влажном терену обавезно је постављање треће
спојнице преко чепа отвора за наливање изолацијске масе.
Захтеви за употребу и монтажу су наведени у упутству произвођача предизолованих
цевовода и треба их се доследно придржавати. Посебну пажњу извођач мора посветити
квалитетном извођењу спојева предизолованих цеви, што је основни предуслов за достизање
очекиваног животног века топловода.

Челични цевни водови се морају међусобно спајати
- за пречнике цеви до DN 50 гасно - пламеним заваривањем
- за пречнике цеви преко DN 50 ручно - електролучним заваривањем.
Обавезна је реадиографска контрола 30% заварених спојева који се полажу у земљу.
За топловодну мрежу, уколико је потребно, предвидети прописно уземљење.
- Грађевински радови Члан 19.
Грађевинске радове треба изводити по прописима за ту врсту радова и упутстава
произвођача цеви.
Напомена: У посебним случајевима, кад топловод пролази кроз слабо носеће тле и
прикључује се на зграде, које су дубоко утемељене (нпр. на шиповима), потребно је
прибавити мишљење пројектанта или геомеханичара.
Земљани радови
Димензије ископног профила су зависне од пречника пројектованих топловодних цеви
(прилог 3). На одговарајуће сабијену подлогу ископа најпре се угради пешчана постељица
(крупноћа Φ 0-4 mm, без оштрорубних делова), затим се полажу цеви, које се са свих страна
осигуравају (обасипају) са песком исте крупноће. Заштитна дубина између врха цеви и терена
мора бити преко 50 cm, оптимална дубина износи 70 cm. Ако ову заштитну дубину није
могуће постићи и ако је терен над теменом цеви оптерећен још са прометним оптерећењем,
потребно је цеви додатно заштитити (нпр. са армиранобетонском плочом).
На компензацијским кривинама топловода потребно је обезбедити могућност
одговарајућег помака ради топлотних ширења топловода. Ово је могуће извести са уградњом
еластичних табли или са обасипањем цеви са песком исте крупноће Φ 8-10 или Φ 10-12 mm
без оштрорубних делова.
Фиксне тачке
Фиксне тачке су изведене из предфабрикованих елемената у армиранобетонском
темељу одговарајућих димензија, које даје произвођач при одређеним претпоставкама
везаним за карактеристике земље. Ако карактеристике у конкретном случају битно одступају
од ових претпоставки, потребно је димензије темеља проверити. Најбоље је користити бетон
МБ 20 и арматуру ГА 40/50.
Зидни пролази
Посебну пажњу треба посветити пролазу предизолованих топловодних цеви кроз
темељне зидове зграде. Зидни пролаз мора бити одговарајуће обетониран, да је обезбеђена
заптивност пролаза.
Вођење топловода по зградама
Члан 20.
Због процене изградње, као и из других техничких разлога, а где је то могуће и не
представља опасност да се цевоводи оштете, топловодну мрежу је могуће водити кроз зграде
(подруми, ходници и сл.) или кроз друге заједничке нестамбене просторе уз претходну
сагласност власника зграде и добијања права коришћења.
Због могућности прегледа, одржавања и оправљања квара, цевоводи морају бити лако
и сигурно доступни.
Топловодна мрежа мора бити изведена тако, да се уважавају сва механичка
оптерећења и температурне дилатације у складу са предвиђеним техничким решењем по
пројектној документацији.
Испусти и одзрачивања морају бити спроведени у одводни сливник, са
канализационим одводом у топлотној подстаници.

Захтеви за материјале топловода, вођене у каналима, зградама или надземно
Цеви и фазонски комади
Члан 21.
Топловоди, вођени у каналима, у зградама или надземно до димензије DN200, морају
бити израђени од бешавних челичних цеви, које одговарају следећим стандардима:
ENV 10220 ен:
DIN 2448:
DIN 1629:

мере, масе
мере, масе
услови набавке/испоруке

Топловоди већих димензија се израђују из челичних спирално варених цеви,
дефинисаних у следећим стандардима:
DIN 2458:
DIN 1626:

мере, масе
услови испоруке

Цевни лукови морају одговарати DIN 2605-2 и бити облика 5 (r =~2,5 d).
Материјал цеви је St 37-0.
- Арматуре Члан 22.
Блокадна арматура на топловодној мрежи у каналима, зградама или на топловодима
вођеним надземно, до димензије DN 150 су лоптасте славине PN 16 са прирубничким спојем,
без редуктора, а преко DN 150 лоптасте славине PN 16 са прирубничким спојем, са ручним
редуктором.
Локацију и врсту блокадне арматуре, као и начин уградње одређује ЈКП
''Топлификација''.
Као главни блокадни орган испред топлотне подстанице се употребљавају лоптасте
славине PN 16 са прирубничким спојем или равни запорни вентили са прирубничким спојем.
- Топлотна изолација
Члан 23.
При извођењу топлотне изолације цевовода, арматуре, измењивача топлоте,
одзрачних и експанзионих посуда потребно је уважавати одговарајуће стандарде и
нормативе. Топлотна изолација се изводи по завршеној монтажи и успешно обављеним
испитивањима на притисак те двоструким наношењем основне заштитне боје. Осим заштите
основном бојом потребно је извршити заштиту металних површина бојом отпорном на влагу.
Заштитна боја мора бити примерена за температуру до 110°C. Не сме постојати могућност
појаве хемијске реакције између антикорозивне заштите и цевовода.
Цевоводе вођене по зградама, на отвореном и у каналима треба изоловати одвојено
(развод и поврат) са плочама изолационог материала од минералних влакана, ојачаним са
поцинкованом жичаном мрежом или алуминијумском фолијом. Материјал мора по могућем
навлаживању омогућавати потпуно исушивање.
Изолациони материјали не смеју мењати хемијска и физичка својства током времена и
под утицајем повишених температура до 110°C. У случају навлаживања изолациони материјал
мора имати способност задржавања првобитних хемијских и физикалних својстава и
геометријског облика.
Заштита изолационог материјала од механичких оштећења мора бити предвиђена.
Топлотна проводљивост изолационог материјала мора на 25°C износити маx. 0,040
W/mК.
Плоче морају бити сапете на растојању маx. 0,3 m са поцинкованом жицом или
пластичним тракама минималне дебљине 4 mm. При изолацији дебљине од 50 до 100 mm

потребно је извести изолацију са дуплим плочама. Уздужни и попречни спојеви првог слоја
морају бити прекривени са другим слојем плоче.
Изолациони слој цевовода, вођених по зградама или на отвореном, мора бити
заштићен са плаштом алуминијумског или поцинкованог челичног лима. Дебљина
алуминијумског лима, у зависности од пречника цевовода, мора износити између 0,8 и 1 mm.
Лим мора бити сапет минимално 6 пута по дужном метру са нерђајућим вијцима или
нитнама. Изолацију је потребно одговарајуће прилагодити у подручју вешања, арматуре и
других елемената цевних водова. У подручју завршних капа изолације, потребно је наместити
изолацијску траку ширине 20 mm, која спречава прелазак топлоте из цеви на алуминијумски
плашт.
Облагање топловода на отвореном простору мора бити изведено водонепропусно,
прописно и заштићено од крађе.
Арматуре је потребно изоловати са изолационим капама. Капе морају бити изведене
тако, да омогућавају несметану демонтажу по отварању везних спона.
Потребна минимална дебљина изолације је дата у следећој табели.

Топловодна мрежа

DN

25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700

Канали
Развод
Поврат
(mm)
(mm)
30
30
40
30
40
30
40
30
50
30
50
40
60
40
60
40
70
40
70
40
70
40
70
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50

На отвореном
Развод
Поврат
(mm)
(mm)
40
40
40
40
40
40
50
50
60
60
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.

Интерни
водови
крајњих
купаца
Раз.-Пов.
(mm)
30
30
30
40
50
60
60
80
80
80
100
/
/
/
/
/
/
/

Минимално
растојање
изолац.од
армаруре
(m)
70
80
80
90
90
90
100
110
120
130
140
150
160
170
170
180
190
200

Димензије цевовода
Члан 24.
Испоручилац топлотне енергије задржава право прописати димензије топловода у
погледу на хидрауличне односе у мрежи и планирано ширење снабдевања топлотном
енергијом. Инвеститор односно пројектант или планер за локални план је дужан код
испоручиоца прибавити пројектне услове за прикључивање зграде на топловодну мрежу.

5.

Одзрачивања и испусти
Члан 25.
Локацију и извођење одзрачивања и испуста пројектант мора претходно ускладити
са ЈКП ''Топлификација''. На најнижим тачкама између два преградна органа морају постојати
места за пражњење - одмуљивање, а на највишим тачкама места за испуст ваздуха из
цевовода. Органи за пражњење - одмуљивање морају бити изведени као равни запорни
вентили према следећим димензијама:
Димензија топловода
до DN 32
до DN 50
до DN 80
до DN 150
изнад DN 150

Димензија одзрачивања
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 25

Димензија испуста
DN 20
DN 25
DN 25
DN 50
DN 50

6.

Означавање елемената
Члан 26.
Позицију и тип уграђених елемената у топловодној мрежи је потребно означити са
позицијским таблицама у складу са DIN 4065 или DIN 4069.
7.

Одстојање од других комуналних водова и осталих објеката
Опште
Члан 27.
При пројектовању топловодне мреже морају бити узети у обзир сви утицаји околине,
као што су други положени водови, померање/клизање земље, дрвеће, зграде или саобраћај
и сведени на најнижи могући прихватљив ниво. Код укрштања и упоредног вођења
топловода са другим комуналним водовима потребно је поштовање важећих прописа те
захтеве испоручиоца топлотне енергије и оператора других комуналних водова. Изузетно се
може са посебним сигурносним мерама и уз сагласност са оператором комуналних водова,
растојање између водова смањити у односу на прописано.
Код пројектовања зграде или другог грађевинског објекта, чија је ивица или габарит
грађевинске јаме у непосредној близини постојећег топловода, потребно је пројектом
предвидети мере, које ће неспорно обезбедити сигурно и неометано функционисање
топловода за време градње. Радови морају бити изведени тако, да не проузрокују механичка
оштећења на постојећем топловоду. У случају проузрокованог оштећења топловода
инвеститор грађевинског објекта је дужан обезбедити санацију топловода, која се спроводи
под надзором испоручиоца топлотне енергије. Пројектно решење мора потврдити
испоручилац топлотне енергије.
Захтевана одстојања
Члан 28.
Захтевана одстојања су дата у следећој табели:
Зграда / комун. вод

Гасовод до 5 bar
Гасовод преко 5 bar
Водовод
Други топловод

Чисто одстојање (cm)
Укрштање / упоредно
Упоредно вођене
вођене до 5 m
преко 5 m
По одредбама правилника о техничким
захтевима за изградњу, рад и одржавање
гасовода са радним притиском дo и укључив
16 bar
30
40
30
40

Канализација
Сигнални кабл, телеком, кабл до 1 kV

30

50

30

30

60

70

100

150

10 kV каблови или један 30 kV кабл
Преко 30 kV каблови или кабл преко
60 kV
Минимално одстојање зграде од
постојећег топловода
Минимално одстојање топловода од
постојеће зграде

100
50

8.

Геодетски снимак топловодне мреже
Члан 29.
По изведеним монтажним радовима и пре засипања канала потребно је извести
геодетско снимање топловодне мреже. Поред положаја у простору (локацијски, висински)
геодетски снимак мора такође садржати податке о димензијама и изведби топловода те
уграђеним елементима (фиксним тачкама, компензаторима, спонама).
9.

Испирање топловодне мреже
Члан 30.
Посебном ставком предмера радова предвидети и прописати чишћење и испирање
топловодне мреже пре пуштања у погон.
3.2.

ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
1. Опште
Члан 31.
Прикључење објеката на топловодну мрежу се врши преко топлотних подстаница.
Топлотна подстаница је везивни члан између топловодне мреже испоручиоца и топлотних
уређаја крајњих купаца. Топлотне подстанице представљају скуп уређаја у којима се врши
предаја топлотне енергије, мерење и регулација протока и температуре воде и мерење
укупног утрошка топлотне енергије за крајњег купца. Топлотне подстанице су у надлежности
Топлификације.
На топловодну мрежу ЈКП ”Топлификација” дозвољено је прикључивати објекте само
преко индиректних топлотних подстаница. Изузетно, на топловодну мрежу локалних
котларница дозвољено је прикључивати објекте преко директних топлотних подстаница.
У случају, да се за постојећу зграду, која се прикључује на топловодну мрежу, оставља
сопствени енергетски извор као резервни извор или се код нових зграда пројектује додатни
резервни извор, овај мора бити прикључен на топлотне уређаје крајњег купца паралелно, и то
са кућном подстаницом, као и са блокадном арматуром одвојен од елемената и
функционалних веза топлотне подстанице.
Елементи и цевна повезивања морају бити у највећој могућој мери изоловани. За
дебљину изолације најбоље је да се користи табела из члана 23. ових Правила о раду.
Код пословно-стамбених зграда потребно је извести раздвајање секундарног дела
топлотне подстанице за стамбени и пословни део тако да се омогући одговарајућа регулација
и функционисање унутрашњих топлотних уређаја крајњег купца, као и тачну поделу трошкова
грејања.
За сваку зграду предвидети сопствену топлотну подстаницу. За сваку засебну
функционалну јединицу, у склопу заједничког грађевинског комплекса, предвидети
сопствену топлотну подстаницу.
Изузетно, у случајевима када грађевинском дозволом, тј. идејним пројектом није у
објекту дефинисана просторија за смештај топлотне подстанице, може се омогућити
прикључивање више кућних подстаница на једну прикључну подстаницу.

Конкретне услове за прикључивање одређује испоручилац са пројектним условима,
које морају инвеститор или пројектант прибавити пре почетка пројектовања.
Топлотна подстаница мора да буде опремљена са ултразвучним мерачем потрошње
топлоте и са свом потребном арматуром према шемама датим у прилогу бр.2.
Пројектни параметри за димензионисање топлотних подстаница
Нове или реконструисане зграде
Члан 32.
Сходно одредбама Правилника о енергетској ефикасности зграда, пројектна
температура за Сремску Митровицу је –15° C. За све зграде са унутрашњим топлотним
уређајима, димензионисаним на спољњу температуру –15° C, користе се следећи параметри:
температурни режим на примару (топловодна страна):
110/70° C
температурни режим на секундару (интерни уређаји крајњих купаца):
65/45° C
Елементи топлотне подстанице на примару морају бити изведени за температуру до 110° C и
PN 16.
Зграде са постојећим унутрашњим водовима
Члан 33.
За зграде са унутрашњим топлотним уређајима, димензионисаним за спољњу
пројектну температуру према важећим пројектним условима (климатске зоне), користе се
следећи параметри:
температурни режим на примару (топловодна страна):
температурни режим на секундару (интерни уређаји крајњих купаца):

110/70° C
65/45° C

2. Простор и постављање топлотне подстанице
Члан 34.
Топлотна подстаница се по правилу поставља у заједнички нестамбени простор.
Инвеститор односно крајњи купац је дужан обезбедити простор бесплатно. Величина
простора је зависна од:
- називне топлотне снаге топлотне подстанице,
- унутрашњих топлотних уређаја.
Минималне димензије просторије топлотне подстанице су приказане у табели:
Топлотна снага (кW)
До 50
50 - 200
200 - 500
500-1000
Преко 1000

Димензије подстанице (m)
3x2
3x3
3x4
4x5
5x5

Грађевинско-технички захтеви за простор топлотне подстанице
Члан 35.
Простор топлотне подстанице мора бити затворен и што ближе уласку прикључног
топловода у зграду. Простор мора бити доступан за овлашћене раднике испоручиоца у
сваком тренутку без сметње. Улаз у просторију топлотне подстанице мора бити независан у
смислу приступа (спољни улаз или улаз из заједничког простора).
Улазна врата морају бити метална, димензија 100x200cm са отварањем у смеру
излаза. Врата морају бити одговарајуће означена логотипом предузећа ЈКП „Топлификација”.
Поред улаза у простор је потребно на видном и доступном месту поставити апарат за
гашење S-9. Простор топлотне подстанице треба да је тако организован да омогући несметан
и безбедан унос опреме за подстаницу приликом њене монтаже и евентуалне демонтаже и

замене. Висина простора мора бити минимално 210cm. Под простора мора бити бетонски,
водонепропустан, са нагибом од 0,5% према сливнику.
Коришћење простора за друге намене, осим за заједничку подстаницу, није
дозвољено.
Потребно је придржавати се важећих прописа о топлотној изолацији уређаја и о
заштити од буке. Простор мора бити изграђен са зидовима и плафоном од чврстог материјала
отпоран на пожар, звучно изолован према суседним просторијама према важећим
прописима за те просторе. Најбоље је да простор топлотне подстанице у стамбеним зградама
не буде постављен поред или испод спаваћих соба или других просторија где се захтева
повећана заштита од буке.
Простор мора бити одговарајуће природно или принудно проветраван, тако да
температура у простору не прелази 35°C, односно да нема опасности од спољњег
атмосферског утицаја и замрзавања. Отпадни ваздух из топлотне подстанице се такође може
убацивати у суседне помоћне просторе.
Простор топлотне подстанице мора да буде осветљен, са сијалицама распоређеним
тако да омогућава несметано очитавање мерних инструмената, чије укључивање се врши
инсталационим прекидачем постављеним у просторији подстанице, поред улазних врата, на
висини 1,50 m од пода.
Простор мора имати изведен прикључак на канализацију или сливну јаму, минималних
димензија 40x40x40 cm, за постављање потопне пумпе. Најбоље је да одвод буде лоциран
што ближе улазу прикључног топовода у простор топлотне подстанице. На улазним вратима
изводи се праг, који осигурава остале просторе од неконтролисаног излива воде. У простору
топлотне подстанице најбоље је извести прикључак хладне воде са славином и прикључком
за флексибилно црево, намењен за пуњење топлотних уређаја, а по потреби и умиваоник.
На зиду, на којем ће бити лоцирана топлотна подстаница, мора бити изведена одводна
цев, повезана с једне стране сабирном посудом, а са друге стране отпадним сифоном,
одводним сливником или дренажном јамом. На сабирну посуду треба да буду прикључени
видно сви одмуљно одзрачни водови како подстанице тако и унутрашњих инсталација.
Упутство за руковање и одржавање, шема подстаница, шема успонских водова и
трајне ознаке уређаја морају бити постављени на видном месту.

3. Примарни део топлотне подстнаице
Опште
Члан 36.
Примарни део топлотне подстнаице је место преузимања уговорене количине загревне воде
односно топлотне енергије. Уграђени елементи морају бити изабрани у складу с овим
Правилима о раду, односно препорукама ЈКП ''Топлификација''.
Састављена је из следећих елемената:
- блокадне и остале арматуре,
- одмуљно одзрачних посуда – обавезно са прирубничким спојем на дну посуде,
- хватач нечистоће,
- регулатора разлике притиска (у случају потребе),
- регулатора протока са ограничењем протока,
- мерног уређаја/топлотног бројила,
- уређаја за мерење притиска и температуре,
- топлотне изолације.
Блокадна и остала арматура
Члан 37.
Арматура мора бити изабрана за називни притисак PN 16 и температуру 110° C.
Прикључци арматуре су са прирубницама.
Као блокадна арматура могу се користиту лоптасте славине са прирубницом.
Уградња гумених компензатора није дозвољена.
Материјал арматуре до PN 16 је сива, челична или обојена легура.

Бојама морају бити обележени и точкови вентила за затварање, на одговарајућим
цевоводима (уколико се као цевни затварачи уграђују вентили).
Регулисање протока и температуре
Члан 38.
Максимални проток у примарном делу подстанице, који је одређен на основу
прикључне снаге топлотних уређаја, се ограничава помоћу ручног регулационог вентила.
Постављени положај ручног регулационог вентила након подешавања протока је пломбиран.
Пломба на ручном регулационом вентилу се не сме оштећивати или одстрањивати.
Температуру полазне воде у секундару регулише равни пролазни електромоторни
регулациони вентил у зависности од спољне температуре а према задатом клизном
дијаграму.
Електромоторни погон (актуатор) регулационог вентила - није дозвољено користити
вентиле код којих се (након уградње) актуатор налази испод регулационог вентила због
ризика од оштећења у случају цурења на вентилу или споју са цевоводом. Актуатор мора да
има могућност за ручно подешавање – механичко.
Мерни уређај за испоручену топлотну енергију / Топлотно бројило
Члан 39.
Мерни уређај/топлотно бројило се уграђује на потисном воду на примарној страни
топлотне подстанице. У изузетним случајевима мерни уређај може се уградити на повратном
воду на примарној страни топлотне подстанице. Овај мерни уређај је једино обрачунско
мерило за одређивање потрошње топлотне енергије зграде.
ЈКП ''Топлификација'' је дужан мерни уређај/бројило редовно одржавати и мењати, а
дозвољена је само уградња мерних уређаја по препоруци ЈКП ''Топлификација''. Искључиво се
користе мерни уређаји/бројила са ултразвучним принципом мерења протока, класе тачности
2. Ради унифицирања опреме и лакшег одржавања дозвољена је уградња мерних уређаја
произвођача Камструп, Данфосс или Сиеменс.
Мерни уређај мора имати одобрење типа и атест. Посебна тестирања, провере и
издавање одобрења типа мерача уређено је одговарајућим прописима и законом. Пломбе
мерног уређаја се не смеју оштећивати или одстрањивати.
Тип, величина и начин уградње мерног уређаја одређује пројектант по упутствима и уз
сагласност ЈКП ''Топлификација''. При пројектовању и уградњи мерног уређаја потребно је
придржавати се упутства произвођача у погледу одговарајућих равних дужина топловода
испред и иза мерача, као и начина прикључивања обрачунске јединице.
Обрачунска јединица мерног уређаја мора омогућавати даљински пренос података.
Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници обавља
ЈКП ''Топлификација'' о трошку крајњег купца. Сви наредни радови у вези са поправкама и
заменама мерних уређаја обавља ЈКП ''Топлификација'' или од његове стране овлашћено
лице.
Мерни уређаји на секундару (у склопу унутрашњих топлотних уређаја крајњих купаца)
су интерног значаја и служе међусобним поделама потрошене топлотне енергије, очитане на
обрачунском мерном уређају / топлотном бројилу (на примарној страни топлотне
подстанице). У случају уградње унутрашњих мерних уређаја прикључених на исту топлотну
подстаницу, уграђују се ултразвучни мерачи истог произвођача код свих крајњих купаца, а
према захтеву ЈКП ''Топлификација''.

4. Секундарни део топлотне подстанице
Члан 40.
Секундарни део топлотне подстанице састоји се од следећих елемената:
- блок арматуре,
- арматуре за регулацију протока,

- хватач нечистоће,
- арматуре и уређаја за температурну регулацију,
- измењивача топлотне енергије,
- пумпе,
- разделника,
- сигурносне арматуре,
- експанзионе посуде,
- уређаја за мерење притиска и температуре,
- мерила топлоте – по потреби
- електричних водова.
Предвидети пуњење и допуњавање секундарне инсталације хемијски
припремљеном водом из примарне топловодне мреже. Кратку везу допуне система урадити
према приложеној шеми топлотне подстанице.
За подстанице индивидуалних корисника не уграђивати прикључак за допуњавање
секундарне инсталације хемијски припремљеном водом из примарне топловодне мреже.
Приликом распоређивања опреме у подстаници и дефинисања кућне инсталације
обавезно треба обезбедити равне делове цевовода, без локалних отпора и места за
одузимање воде - места за мерне пруге дужине 1520DN на огранку кућне инсталације,
намењене за мерење протока воде.
Праве деонице цевовода, предвиђене као мерне пруге, обавезно треба изоловати
тако да се изолација лако демонтира и поново монтира.
На прикључцима за одмуљивање и прикључцима за испуст ваздуха из инсталације
могу се применити као арматура и лоптасте славине.
Директна топлотна подстаница
Члан 41.
Директна топлотна подстаница је она, код које интерни топлотни уређаји крајњег
купца и јавна топловодна мрежа нису раздвојени са преносником/измењивачем топлоте.
Директна топлотна подстаница је дозвољена само у случају прикључивања нових корисника
на системе локалних котларница. Додатна прикључивања или смањивање прикључне снаге
на постојећим директним топлотним подстаницама је могуће само онда, када измена
прикључне снаге не прелази 10 % укупне постојеће прикључне снаге топлотне подстанице.
Унутрашњи топлотни уређаји крајњег купца морају бити атестирани за највиши радни
притисак, од 6 bar. Морају бити израђени од материјала постојаног на хемијски састав
загреване воде из топловодне мреже.
Разводну мрежу кроз заједнички простор и у стану обавезно извести видно од
челичних цеви. Коришћење аутоматских одзрачних вентила није дозвољено.
Индиректна топлотна подстаница
- Опште Члан 42.
Индиректна топлотна подстаница је она, код које је загревана вода топловодне мреже на
примарној страни са измењивачем топлоте раздвојена од загреване воде на секундарној
страни. Индиректни начин прикључивања је обавезан за све будуће крајње купце, који се
буду прикључивали на топловодну мрежу ЈКП ''Топлификација''.
Измењивач топлоте Члан 43.
Површину измењивача топлоте је потребно димензионисати на највећу снагу
топлотних уређаја крајњих купаца при изaбраној температури загреване воде на примарној и
секундарној страни измењивача.
-

Примарна страна мора бити димензионисана и изведена за називни притисак од 16
bar (PN 16) и температуру 110° C, секундарна страна мора бити димензионисана и изведена
за захтеване максималне радне притиске и температуре топлотних уређаја крајњих купаца.
Прорачунату снагу измењивача треба повећати за 20% у односу на прорачун због
могуће запрљаности истог у току рада и сл.
Изврштити прорачун топлотних перформанси измењивача топлоте за режим
спољашње пројектне температуре од +5°C (потребне податке узети из клизног дијаграма).
Циркулационе пумпе Члан 44.
У циљу штедње електричне енергије и због побољшања хидрауличних односа у мрежи
топлотних уређаја крајњих купаца обавезна је уградња циркулационих пумпи са фреквентном
регулацијом броја обртаја.
У оквиру хидрауличког прорачуна цевне мреже предвидети падове притиска кроз
мерила топлоте која ће се накнадно уграђивати испред сваке стамбене/пословне јединице.
Обавезна је уградња антивибрационих спојница испред/иза циркулационих пумпи у
топлотној подстаници.
У предмеру радова и опреме укључити резервну циркулациону пумпу као
магацинску резерву.
-

Температурна регулација Члан 45.
За покривање потреба топлотних уређаја изводи се главна температурна регулација, а
у зависности од спољње температуре, на примарној страни топлотне подстанице и утиче на
промену протока загреване воде из топловодне мреже. При овом се мора достићи што је
могуће нижа повратна температура.
Извршни орган главне температурне регулације на примару је проточни регулациони
вентил са електромоторним погоном, а уграђен је у поврат примара. На секундарној страни
кућне подстанице је могуће извести додатну регулацију појединачних кругова унутрашње
инсталације у складу са различитим радним режимима, који се појављују код система за
снабдевање зграда са топлотном енергијом. Неопходна је такође додатна локална регулација
на појединачним топлотним уређајима са термостатским вентилима.
Регулациони вентил мора бити одабран тако, да поуздано ради и у граничним
подручјима (максимални и минимални проток).
-

Електронски контролер мора да обезбеди најмање следеће функције:
- могућност независног регулисања најмање два круга грејања
- подешава/поставља температуру загреване воде у разводу секундара у зависности од
спољне температуре а деловањем на регулациони вентил уграђен у повратном воду
примарног дела топлотне подстанице
- ограничава највишу температуру у разводу секундара,
- омогућава управљање преко криве грејања од минимум 9 тачака, која се задаје преко
преносног терминала, SCAD-е или било ког интернет претраживача
- омогућава дневно, недељно и месечно програмирање рада појединачних грејних кругова,
- сат и датум реалног времена са батеријским бекапом, обезбеђено батеријско напајање,
- могућност комуникације са фреквентно регулисаним циркулационим пумпама
- могућност аутоматског одржавања притиска у секундару помоћу електромагнетног вентила
уграђеног на воду за допуну
- могућност повезивања са ручним преносним терминалом за локално подешавање
- обезбеђен софтвер (OPC server) за приступ постојећем систему за даљински надзор и
управљање – ''Wonderware” Run Time In Touch SCADA

- могућност приступа контролеру преко стандардног интернет претраживача (MS Internet
explorer, Mozila Fire Fox, Google Chrome,…)
- могућност комуникације са диспечерским центром (Еthernet прикључак)
- могућност слободног креирања графичког приказа топлотне подстанице приликом web
приступа
- могућност комуникације са мерилима троплоте (RS232 серијска веза или Mbus
комуникација) у топлотној подстаници и интерним мерилима топлоте сваке засебне
стамбене/ пословне јединице
- одговарајући број аналогних улаза основног модула (температура pt1000, притисак 0-10V,
или 4-20mA)
- одговарајући број аналогних излаза основног модула (електромоторни вентил, фреквентни
регулатор)
- одговарајући број дигиталних улаза основног модула (испад пумпе, нивостат)
- одговарајући број дигиталних излаза основног модула (електромоторни вентил, за сваку од
радних циркулационих пумпи засебан излаз, електромагнетни вентил допуне)
Електронски регулатор – контролер који врши управљање радом у топлотној подстаници
треба да буде слободно програмабилан, модуларног типа тј. са могућношћу проширења
основног модула са улазно излазним јединицама тј. комуникационим модулима.
Израда апликативног софтвера за повезивање топлотне подстанице на постојећи SCAD-a
систем је обавеза ЈКП ''Топлификација''.
Температурни сензори Члан 46.
У топлотној подстаници неопходно је уградити температурне сензоре за мерење:
▪ температуре воде у потису секундара
▪ температуре воде у поврату секундара у сваком грејном кругу
▪ температуре воде у потису и поврату примара (прихватљиво је да ове температуре
регулатор преузима са мерила топлоте)
▪ температуре спољашњег ваздуха (сензор уградити на северној фасади на висини од
2,5m од коте терена).
Такође је неопходно уградити трансмитере притиска и то:
▪ на потису примара
▪ на поврату примара
▪ на повратном воду секундара
Сви температурни сензори морају бити директно везани на регулатор.
-

Сигурност рада –
Члан 47.
За обезбеђивање сигурности рада топлотних уређаја, крајњи купац се треба
придржавати одредби DIN 4747 (новембар 2003) и DIN 4751.
-

Осигурање топлотних уређаја крајњег купца од превисоког притиска –
Члан 48.
У ову сврху се могу употребљавати затворена експанзиона посуда са сигурносним
вентилом или отворена експанзиона посуда са припадајућим сигурносним водом. Прелив
отворене експанзионе посуде мора бити спроведен у простор топлотне подстанице и
завршити се са прикључивањем у одводни левак. Могућа је такође употреба аутоматских
уређаја за одржавање притиска у комбинацији са одзрачивањем и аутоматским
контролисаним пуњењем топлотних уређаја.
Ради спречавања растапања кисеоника из ваздуха у води и последично повећане
опасности од корозије, препоручује се употреба затворених експанзионих посуда.
-

5. Означавање цевних водова
Члан 49.
Означавање цевних водова је прописано у DIN 2403. Различито означавање цевних
водова по врсти медија је у интересу сигурности, одржавања и заштите од пожара.
Означавање мора упозоравати на опасност у циљу спречавања несреће.
Скала боја за означавање цевних водова је одређена на основу DIN 2403 и наведена у
следећој табели.
Ознаке боја RAL су садржане у регистру боја RAL 840 HR.
ВРСТА МЕДИЈА
Грејање-примар-довод
Грејање-примар-повратак
Грејање-секундар-довод
Грејање-секундар-одвод
Санитарна хладна вода
Санитарна топла вода
Санитарна вода-циркулација
Испуст

Природни гас
Лож уље
Компримовани ваздух
Одзрачни вод
Конзоле

БОЈА
Црвена
плава
Тамно црвена
Тамно плава
Зелена
оранж
љубичаста
браонмаслинасто
зелена
жута
Светло браон
Сива
Боја медија
црна

ОЗНАКА ПО
RAL
RAL 3000
RAL 5019
RAL 3002
RAL 5013
RAL 6001
RAL 2008
RAL 4005
RAL 6003

БОЈА
ТАБЛИЦЕ
црвена
плава
црвена
плава
зелена
оранж
љубичаста
браон

RAL 1012
RAL 8001
RAL 7037

жута
браон
сива

RAL 9005

/
/

6. Електроинсталације топлотне подстанице
Опште
Члан 50.
Просторија топлотне подстанице мора бити опремљена прикључком за електричну енергију,
За потребе топлотне подстанице предвидети засебно трофазно електрично бројило са
лимитаторима (mин 16А) и одговарајућом ЗУДС (ФИД) склопком (према техничким условима
Електродистрибуције Сремска Митровица).
Склопка може бити лоцирана и у топлотној подстаници.
Електрично повезивање пумпе за избацивање воде из топлотне подстанице је саставни део
електрорадова.
Електрични водови за прикљичење топлотне подстанице
Члан 51.
Електрични водови морају бити изведени по важећим прописима за влажне просторе
(ЈУС Н. Б2.751, ЈУС Н.Б2.730, ЈУС Н.А5.070). У простору мора бити постављена утичница за
потребе радова на одржавању. Осветљење простора мора бити задовољавајуће и мора
омогућавати несметано очитавање мерних и контролних уређаја. Крајњи купац мора
обезбедити прикључивање електричних регулационих ормара и мерних уређаја.
При извођењу електроинсталација топлотне подстанице потребно је доследно
поштовати пројектну документацију.

Члан 52.
Прикључење топлотне подстанице на електричне водове зграде и уопште
електроинсталације у простору топотне подстанице морају бити изведене по следећим
начелима:
- сви каблови морају бити положени у кабловске канале или цеви за механичку заштиту,
- мора бити уграђен додатни разводни електро ормарић по пројекту,
- уземљивачко уже мора бити повезано на кућиште
- у погледу на изведбу морају бити уземљена врата и ограда топлотне подстанице,
- мора бити изведено изједначавање потенцијала са П/Ф жицом 16 mm2 и са зубчастим
подлошкама под вијак. Вијци морају бити означени са црвеном бојом.
Електрична мерења
Члан 53.
По изведеним електроинсталационим радовима потребно је обавити мерења на
електроинсталацијама:
- контролу непрекидности главног и заштитног проводника те проводника за изједначавање
потенцијала,
- контролу заштите од превеликог струјног оптерећења,
- мерење отпорности галванских веза,
- мерење постављене отпорности уземљења.
О обављеним мерењима потребно је у склопу документације топлотне подстанице
приложити предметне записнике са измереним резултатима.
Документација топлотне подстанице
Члан 54.
Извођач мора приложити следећу документацију:
- спецификацију опреме топлотне подстанице,
- aтестну документацију уграђене опреме у топлотној подстаници
- упутства за руковање и одржавање,
- шему веза електро инсталација топлотне подстанице те шему аутоматике.
4. УНУТРАШЊИ ТОПЛОТНИ УРЕЂАЈИ КРАЈЊИХ КУПАЦА
1. Опште
Члан 55.
У топлотне уређаје крајњих купаца спадају сви уређаји, који су везани на топлотну
подстаницу и предају топлоту за грејање. У погледу на начин предаје топлоте допуштено је
радијаторско грејање и подно грејање.
За случај полагања цеви у под морају се обавезно и искључиво применити бакарне
цеви пресвучене PVC облогом или алуминијумске са двоструком пластичном облогом, без
прекида, наставака и спојева.
Унутрашњи топлотни уређаји крајњих купаца морају бити пројектовани и изведени по
важећим општим нормативима и стандардима, као и овим Правилима о раду. ЈКП
''Топлификација'' не одговара за радне/функционалне сметње, које настају ради
неисправности унутрашњих топлотних уређаја крајњих купаца.
У зградама са топлотним уређајима за пословне просторе и становање морају бити
разводне мреже изведене одвојено.
2. Грејни уређаји
Радијаторско грејање
Члан 56.
Температурни режим радијаторског грејања мора бити изабран у складу са наведеним
режимом.

Подно грејање
Члан 57.
У просторијама стамбеног и пословног простора се дозвољава подно грејање само у
случајевима мерења потрошње топлотне енергије мерилом топлоте.
Подно грејање не сме бити везано директно на топлотну подстаницу. Потребно је
обезбедити одговарајућу заштиту/осигурање од прекорачења највише дозвољене
температуре у разводу.
Опрема за регулацију подног грејања се смешта ван прикњучног ормарића и није
предмет ангажовања ЈКП ''Топлификација''.
Није дозвоњена уградња подног грејања код система који су прикњучени преко
директних топлотних подстаница.
Разделни систем
Члан 58.
Заједнички развод од кућне подстанице до појединачних јединица потребно је да буде
изведен двоцевно од челичних бешавних цеви.
Успонске водове обавезно водити кроз заједнички степенишни простор, ван станова
или пословних простора, одакле могу да се прикључе.
Цевоводи кроз негрејане просторије морају се изоловати од губитака топлоте. За
извођење изолације придржавати се следећих одредби:
▪ Топлотна изолација се изводи по завршеној монтажи и успешно обављеним
испитивањима на притисак те двоструким наношењем основне заштитне боје. Осим
заштите основном бојом потребно је извршити заштиту металних површина бојом
отпорном на влагу. Заштитна боја мора бити примерена за температуру до 100°Ц. Не
сме постојати могућност појаве хемијске реакције између антикорозивне заштите и
цевовода.
▪ Цевоводе треба изоловати одвојено (развод и поврат)
▪ Изолацију је потребно одговарајуће прилагодити у подручју вешања, арматуре и
других елемената цевних водова.
▪ Као Изолациони материјали могу се користити:
o хемијски неутрални према околини и материјалима од којих је изграђена кућна
инсталација,
o постојани у трајној експлоатацији на пројектним температурама воде у кућним
инсталацијама,
o заштићени од продирања влаге у току монтаже и експлоатације,
o топлотна проводљивост изолационог материјала мора на 25°C износити маx.
0,040 W/mK,
o отпорни на хабање – са алуминијумском фолијом као завршним слојем
изолације,
o прописно постављени и бандажирани са предвиђеном заштитом изолационог
материјала од механичких оштећења.
Број грана на разделнику и сабирнику у топлотној подстаници предвидети према
врсти крајњих купаца (стамбени или пословни). У случају кад се из топлотне подстанице
снабдева више улаза, сваки улаз мора имати свој циркулациони круг.
На свакој грани предвидети циркулациону пумпу за савладавање укупног пада
притиска и остваривање принудне циркулације у инсталацији.
Поједина одвајања у топлотној подстаници и прикључци на разделнике морају бити на
поврату опремљени са регулационим вентилима за одржавање протока, на разводном и
повратном воду са термометрима и манометрима као и арматуром за пуњење и пражњење
система.
За достизање одговарајуће хидрауличне уравнотежености и последично оптималног
рада грејног система, препоручљиво је у цевну мрежу уградити арматуру за хидрауличну
изрегулисаност система.

Грејни кругови за сваки стан или пословни простор, морају да имају посебну
могућност регулације протока воде и затварања у прикључном ормарићу постављеном поред
стана, односно пословног простора у степенишном простору зграде.
Инсталације на последњем спрату обавезно пројектовати са доњим разводом и
одзрачним славинама на грејним телима.
Прикључни ормарићи се смештају у оквиру заједничких просторија (степеништа,
ходници) и могу бити посебни за сваку стамбену или пословну јединицу или заједнички за све
стамбене или пословне јединице на једној етажи. Димензије прикњучних ормарића треба да
буду такве да омогуће једноставну монтажу и интервенцију приликом одржавања.
Прикључни ормарићи морају бити метални са унифицираном бравом за затварање
(један кључ отвара све ормариће). У ормариће у којима је смештено више прикључака
обавезно трајно обележити бројеве станова или пословног простора.
Прикључне ормариће са дефинисаном арматуром у њима поставити за све станове без
обзира да ли се прикључују на систем даљинског грејања или не.
У случају подног развода до грејних тела, у сваком стану предвидети ормарић који је
повезан са прикључним ормарићем и из кога ће се остварити веза са сваким грејним телом.
Интерни мерни уређај за испоручену топлотну енергију
Мерило топлоте
Члан 59.
Неопходно је у прикључном ормару за сваку стамбену/пословну јединицу уградити
интерно мерило испоручене количине топлоте. Испред и иза мерила неопходно је уградити
органе за затварање.
Мерни уређаји на секундару (у склопу унутрашњих топлотних уређаја крајњих купаца)
су интерног значаја и служе међусобним поделама потрошене топлотне енергије, очитане на
обрачунском мерном уређају/топлотном бројилу (на примарној страни топлотне подстанице).
Искључиво се користе мерни уређаји/бројила са ултразвучним принципом мерења
протока. Ради унифицирања опреме и лакшег одржавања дозвољена је уградња мерних
уређаја произвођача Камструп, Данфосс или Сиеменс.
Интерна мерила топлоте се могу уграђивати искључиво ван грејне сезоне.
Изузетно интерна мерила топлоте могу се уграђивати у току грејне сезоне само за
крајње купце који нису прикључени на систем топлификације, тј. нису у систему обрачуна
топлотне енергије за текућу грејну сезону и то под условом да се не ремети испорука
топлотне енергије осталих корисника.
Код уградње интерног мерила топлоте у постојећим ормарима у којима нема места за
смештај мерила, реконструкцијом се морају остварити сви потребни услови за уградњу
мерила топлоте као и органа за затварање испред и иза мерила топлоте. То значи да се
уколико је неопходно мора извршити преправка свих прикључних веза, колектора и
прикључних ормарића.
Због унификације интерних мерила топлоте техничке услове за уградњу и избор
мерила топлоте, на захтев корисника врши ЈКП ''Топлификација''. Трошкове набавке и
уградње мерила топлоте као и евентуалне реконструкције постојеће инсталације сноси
крајњи купац.
Обрачунска јединица мерног уређаја мора омогућавати даљински пренос података
преко контролера у топлотној подстаници.
Делитељи топлоте
Члан 60.
Делитељи испоручене топлотне енергије који се уграђују на грејна тела морају бити истог
типа за који се одлучила већина крајњих купаца у једном објекту тј. на једном предајном
месту.
Изабрани тип делитеља мора бити компатибилан са грејним системом, а појединачни
делитељи морају бити намештени у складу са упутством произвођача односно испоручиоца
делитеља топлоте.

Уз делитеље топлоте на сваком грејном телу обавезна је уградња и термостатских
вентила.
Делитељи испоручене топлотне енергије такође морају да задовоље следеће
критеријуме:
- да поседују доказ о испуњењу техничких карактеристика у складу са EN834,
- морају радити на двосензорском принципу и вршити алокацију на основу разлике
температуре грејног тела и загреваног простора,
- морају бити снабдевени батеријским напајањем, које омогућава радни век од минимум
10 година
- морају подржавати даљинско очитавање података помоћу радио сигнала: М-бус
комуникација или пулс/радио комуникације, омогућавајући очитавање без уласка у
просторије корисника. Уколико уређај за очитавање не подржава прихватање радио
сигнала директно са урађаја за сопствену потрошњу, или се користи М-бус / пулс
комуникација, уградити комплетну инфраструктуру потребну ради даљинског очитавања
(спратни колектори података и друг неопходна опрема).
- морају подржавати опцију програмирања датума пресека и приказивати минимално
следеће податке на LCD екрану: тренутну вредност, акумулирану вредност, инфо код о
стању грешке, запамћену вредност за пресечни датум,
- морају поседовати софтверску подршку за препознавање манипулације и покушаја
скидања уређаја. Енкрипција радио сигнала мора бити омогућена.
- морају да задовоље стандарде за класу заштите IP 31
- морају бити уграђени на основу упутства произвођача за уградњу
- морају подржавати програмирање снаге и коефицијената вредновања различитих типова
радијатора, а у складу са нормом EN384.
Делитељи испоручене топлотне енергије се не уграђују на цевне регистре.

-

Делитељи се могу уграђивати искључиво ван грејне сезоне.
Изузетно делитељи се могу уграђивати у току грејне сезоне под условом:
да је наплата за предметни објекат вршена по потрошњи и
ако се достави писмена сагласност свих корисника у објекту у коме се врши уградња
делитеља и под условом да се не ремети испорука топлотне енергије корисника у другим
суседним објектима.

Уградња, одржавање и очитавање делитеља толоте
Члан 60
Уградњу, одржавање и очитавање делитеља топлоте може да врши правно лице или
предузетник за који се одлучила Скупштина зграде / савет зграде својом одлуком и који је
прибавио потврду ЈКП ''Топлификације'' о оспособљености за обављање предметних послова.
Оспособљеност правног лица / предузетника за уградњу, одржавање и очитавање
делитеља топлоте утврђује Комисија ЈКП ''Топлификација'' на захтев правног лица /
предузетника.
Правно лице / предузетник оспособљеност за обављање послова уградње и
одржавања делитења топлоте на кућним инсталацијама као и послове очитавања делитеља
доказује достављањем следеће документације:
- Извод из АПР за правна лица /предузетнике регистроване у Србији а за фирме која нису
регистроване у Србији Оснивачки акт и доказ да су овлаштени представници матичне
фирме за Србију
- Техничке податке о типу делитења који се уграђује (каталог, технички лист или слично)
- Изјаву оверену и потписану од одговорног лица у Правном лицу / Предузетника да
предвиђени тип делитеља испуњава све услове наведене у члану 59. и уз ову изјаву
обавезно доставља:
- доказ да делитељи испуњавају техничке карактеристике у складу са ЕН384

- извештај о тестирању електронског делитеља са двосензорским принципом мерења
- Изјаву оверену и потписану од одговорног лица у правном лицу / предузетника којом се
обавезује да ће извршити испоруку делитеља и термостатских вентила, уградњу
наведених уређаја, пуштање у рад и сервисирање уређаја у гарантном року. Изјавом се
такође Правно лице / Предузетник обавезује да ће у периоду од најмање 10 година од
момента уградње уређаја вршити комплетну услугу очитавања и расподеле потрошње
топлотне енергије и исту достављати ЈКП ''Топлификација'' у прописаном формату.
- Референц листа
Грејна тела
Члан 61.
Грејна тела морају бити димензионисана у складу са потребном топлотном снагом,
која је одређена прорачуном топлотних губитака простора. Температурни режим за
димензионисање грејних тела је дефинисан у члану 27. ових Правила о раду. Температуру
загреваног простора и изабрани температурни режим потребно је узети у обзир при
одређивању инсталисане снаге грејних тела.
Корекцијске факторе даје техничка документација произвођача грејних тела.
При избору материјала грејних тела, прикључених на директну топлотну подстаницу,
потребно је уважавати одредбу из члана 41. ових Правила о раду.
Такође је неопходно обезбедити следеће:
▪ Свако грејно тело мора бити опремљено термостатским радијаторским вентилом са
термо-главом, навијком за затварање на повратном воду и славином за одзрачивање.
Вентили са термостатском главом морају имати аутоматску заштиту од смрзавања.
▪ Сваки циркулациони вод мора да има могућност да се затвори и испразни, да се из
њега испусти ваздух и регулише проток воде.
Регулација температуре простора
Члан 62.
За регулацију температуре простора се, у складу са прописима о топлотној заштити
зграда и рационалној потрошњи енергије, употребљавају термостатски радијаторски вентили
или зонски вентили, који ограничавају проток загреване воде кроз грејна тела. Термостатски
вентили морају бити таквог квалитета, да одржавају температуру простора у толеранцији ± 1
К.
Постављање термостатског вентила је обавезно на свим грејним телима.
Одзрачивање топлотних уређаја
Члан 63.
Топлотне уређаје треба на највишим местима инсталације правилно одзрачити, да се
при пуњењу у вишим деловима уређаја не би сакупио ваздух, који би спречио проток
загреване воде или да их при пражњењу настајање потпритиска не би оштетило.
Одзрачивање успонског вода – вертикале извршити преко одзрачних посуда (мин.
димензије ф100x200mm) и одзрачних водова DN15 које треба довести у простор топлотне
подстанице. Одзрачне посуде поставити на највишој етажи унутар објекта. Неопходно је
адекватно решити одзарчивање највише етаже.
Минимално растојање од прикључка стамбене/пословне јединице на највишој етажи
на заједнички развод до доње ивице одзрачне посуде је 2m.
4. Заштита од буке
Члан 64.
При димензионисању и изградњи уређаја потребно је поштовати важеће прописе и
стандарде са подручја заштите од буке. Правилан избор локације топлотне подстанице и
других постројења у згради може значајно допринети заштити од буке у просторима у којима
се борави, као што су на пример спаваће собе и сл. Са правилним извођењем изолације

цевовода и уређаја код причвршћивања на или проласку кроз грађевинске конструкције мора
се спречити пренос звука на грађевинску конструкцију.
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
Ова Правила о раду примењују се за све нове изградње и реконструкције, које се
односе на дистрибутивни систем топлотне енергије, прикључне топловоде, топлотне
подстанице, као и унутрашње топлотне уређаје и инсталације.
Ова Правила о раду примењиваће се и код поправки и преправки постојећих
инсталација.
Члан 66.
Сви топлотни уређаји, који су били прикључени у складу с претходним техничким
условима, радиће у сагласности са ЈКП ''Топлификација''.
Изградња прикључних топловода, топлотних подстаница и унутрашњих топлотних
уређаја и инсталација, као и одговарајуће реконструкције, за које су издати Технички услови
по важећим прописима, пре ступања на снагу ових Правила о раду, извршиће се и
прикључити на топловодни систем под тим условима.
Члан 67.
До усвајања, односно увођења у употребу стандарда ЕУ, а који су наведени у овим
Правилима о раду, примењиваће се постојећи важећи стандарди и техничке норме.
Члан 68.
Ступањем на снагу ових Правила о раду престају да важе Правила о раду
дистрибутивног система топлотне енергије (''Службени лист Града Сремска Митровица'' бр.
6/2013.)
Члан 69.
Ова Правила о раду доноси Надзорни одбор ЈКП „Топлификација”, а уз прибављену
сагласност надлежног градског органа, а ступају на снагу осмог дана по објављивању у
(''Службеном листу Града Сремска Митровица'') „.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Ј.К.П. ''Топлификација''
Зоран Јовановић с.р.
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КЛИЗНИ ДИЈАГРАМ
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА
И ПУТЕВА „СИРМИЈУМ ПУТ“ ДОО
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

305.
Одлука о висин накнаде за употребу општинских путева и улица на територији Града
Сремска Митровица
На основу члана 17. став 2. Закона о јавним путевима ( “Сл.гласник РС” број 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013) и члана 14.Одлуке о општинским путевима и улицама на територији
града Сремска Митровица ( “Сл.лист Града Сремска Митровица “ бр.14/2016), Надзорни одбор
Предузећа за одржавање улица и путева “Сирмијум пут”доо на седници одржаној дана
19.04.2017.године доноси
ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина и начин обрачуна:
•Накнада за вандредни превоз;
•Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа,уређаја за сликовно или звучно
обавештење или оглашавање на јавном путу , односно на другом земљишту које користи Сирмијум
пут као управљач пута;
•Накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута ;
•Накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских
водова и сл. на јавном путу;
•Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног
пута.
НАКНАДА ЗА ВАНДРЕДНИ ПРЕВОЗ
Члан 2.
Под вандредним превозом , у смислу ове одлуке,подразумева се превоз возила које осовинским
оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачује прописане мере.
Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења, када возило са или без
прикључног возила на једној или више једноструких осовина прекорачује дозвољено осовинско
оптерећење, обрачунава се у динарима по пређеном километру и утррђује у следећем износима:
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Прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАКНАДА ЗА
ОСОВИНСКО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА
ПУТУ
(динара/ос.)
Пут за 10т/осовини
Б
190,00
572,00
1.049,00
1.685,00
2.544,00
3.816,00
4.706,00
6.137,00
7.791,00
9.571,00

Пут за 8т/осовини
В
445,00
604,00
1.144,00
1.908,00
2.971,00
4.197,00
5.692,00
7.377,00
9.667,00
11.511,00

За прекорачење дозвољеног оптерећења преко 10,0 тона по осовини, накнада се увећава за по
35% у односу на износ накнаде утврђен за предходно осовинско оптерећење, почев од износа
накнаде за осовинско оптерећење од 10 тона по осовини.
Члан 3.
Уколико је на одређеном путу, односно деоници пута , ограничено осовинско оптерећење за
једну осовину, подразумева се да је осовинско оптерећење ограничено и за вишеструке осовине и
то:
•Код ограничења осовинског оптерећења на 10 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
•за двоструке осовине на 16 тона,
•за троструке осовине на 24 тоне,
•за четвороструке осовине на 32 тоне.
•Код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
•за двоструке осовине на 12,8 тона,
•за троструке осовине на 19,2 тоне,
•за четвороструке осовине на 25,6 тона.
•Код ограничења осовинског оптерећења на 6 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
•за двоструке осовине на 9,6 тона,
•за троструке осовине на 14,4 тоне,
•за четвороструке осовине на 19,2 тоне.
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Под вишеструком осовином, у смислу ове одлуке, сматра се осовина код које међусобно
растојање суседних осовина износи од 1,0 до 2,0 метара и која је конструисана тако да аутоматски
изједначава оптерећење на суседним осовинама те вишеструке осовине.
Члан 4.
У случајевима прекорачења осовинског оптерећења на вишеструким осовинама, висина накнаде
се утврђује у складу са чланом 2. Ове одлуке, применом следећег поступка обрачуна:
•за двоструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава се
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на двострукој осовини подели са бројем два и
тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећеног оптерећења по једној осовини помножи са
коефицијентом 1,375;
•за троструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава се
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на трострукој осовини подели са бројем три и
тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по једној осовини помножи са коефицијентом
1,657;
•за четвороструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава
се тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на четворострукој осовини подели са бројем
четири и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по једној осовини помножи са
коефицијентом 1,892;
•за петоструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава се
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на петострукој осовини подели са бројем пет и
тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по једној осовини помножи са коефицијентом
2,120;
•за шеструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава се
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на шеструкој осовини подели са бројем шест и
тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по једној осовини помножи са коефицијентом
2,280;
•за седмоструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава
се тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на седмострукој осовини подели са бројем
седам и тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по једној осовини помножи са
коефицијентом 2,430;
•за осмоструку осовину стварно прекорачење дозвољеног оптерећења по осовини израчунава се
тако што се прекорачење дозвољеног оптерећења на осмострукој осовини подели бројем осам и
тако добијено прекорачење дозвољеног оптерећења по једној осовини помножи са коефицијентом
2,530;
Члан 5.
Накнаде за прекорачење дозвољене укупне масе од 40 тона, обрачунава се у динарима по
пређеном километру за сваку тону прекорачења и утврђује се у следећим износима:

За прекорачење укупне дозвољене
масе за сваку тону преко 40 тона
Од 41 до 60 тона

НАКНАДА
(дин/км)
127,00

Од 61 до 80 тона

238,00

Преко 80 тона

842,00

Укупна маса, у смислу ове одлуке, представља збир масе возила, и масе терета на возилу.
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Члан 6.
Кад је код вандредног превоза прекорачено истовремено и дозвољено осовинско оптерећење и
дозвољена укупна масда, накнада се обрачунава и наплаћује за свако прекорачење појединачно.
Члан 7.
Накнада за прекорачење дозвољене дужине возила, ако возило са или без терета прелази
дозвољену дужину, обрачунава се у динарима по пређеном километру и утврђује у следећим
износима:
•за прекорачење до 20% ----------- 250,00 дин/км
•за прекорачење преко 20% ------- 325,00 дин/км
Члан 8.
Накнада за прекорачење дозвољене ширине возила од 2,55 метара, ако возило са или без терета
прелази дозвољену ширину, обрачунава се у динарима по пређеном километру и утврђује у
следећим износима:
•за прекорачење од 2,56 до 3,00 м ---------- 325,00 дин /км
•за прекорачење од 3,01 до 4,00 м ---------- 490,00 дин/км
•за прекорачење преко 4,00 м --------------- 650,00 дин/км
Члан 9.
Накнада за прекорачење дозвољене висине возила од 4,00 метара, ако возила са или без терета
прелази дозвољену висину, обрачунава се у динарима по пређеном километру и утврђује у
следећим износима:
•за прекорачење од 4,01 до 4,50 м ------------- 250,00 дин/км
•за прекорачење преко 4,50 м ------------------- 370,00 дин/км
Члан 10.
Када возило, са или без терета прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину на више места,
обрачунава се само највећа димензија из сваког прекорачења, и то за сваку врсту прекорачења
посебно.
Када возило, са или без терета прекорачује више димензија, укупна накнада се обрачунава као
збир накнада за прекорачење по свакој димензији
Члан 11.
Код обрачуна накнаде, сваки започети километар превоза обрачунава се као пређени километар,
а прекорачење оптерећења преко 500 кг обрачунава се као једна тона.
Дужина пута који се користи за вандредни превоз утврђује се на основу евиденције путева коју
води управљач пута и одобрене трасе кретања.
НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА
СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОГЛАШАВАЊЕ
Члан 12.
За постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно оглашавање
или оглашавање на општинском путу и примарним градским саобраћајнцама ( према Плану
генералне регулације) плаћа се годишња фиксна накнада у висини од 7.000,00 динара/м2
постављеног натписа (рекламне површине).
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За постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно оглашавање
или оглашавање на сабирним и приступним улицама односно на некатегорисаном путу плаћа се
годишња фиксна накнада у висини од 5.000,00 динара/м2 постављеног натписа (рекламне
површине).
Накнада из става 1. Овог члана плаћа се у 12 једнаких месечних рата до 5-ог у месецу за
предходни месец, на основу Решења управљача пута на годину дана (према правилнику о
техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на јавним
површинама и огласних објеката на отвореном простору).
НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ЈАВНОГ ПУТА
Члан 13.
За закуп одређеног дела земљишног појаса које припада општинским путевима и примарним
градским саобраћаницама и које се користе за приступ и изградњу комерцијалних објекатабензинских станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса, продавница и других комерцијалних
објеката ( у даљем тексту: комерцијални објекти), плаћа се накнада у висини од 900,00 динара/м2
закупљене површине.
За закуп одређеног дела земљишног појаса које припада сабирним улицама, секундарним
(приступним) улицама и некатегорисаним путевима и које се користи за приступ и изградњу
комерцијалних објеката плаћа се накнада у висини од 450,00 динара/м2 закупљене површине.
Накнада ис ст. 1 и 2 овог члана утврђује се решењем о утврђивању висине накнаде за закуп дела
земљишног појаса јавног пута, у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких месечних рата до 5-ог у
месецу за предходни месец.
НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ,
ТЕЛЕФОНСКИХ И ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛ. НА ЈАВНИ ПУТ
Члан 14.
За постављање инсталација ( водовода, канализације, електричне инсталације, ПТТ и сл.) поред,
испод или изнад (укрштај) јавног пута плаћа се накнада у висини од 20,00 динара по дужном метру
постављених инсталација, пречника (ширине) до 10см, а за инсталације већег пречника (ширине)
накнада се срезмерно повећању пречника (ширине) линеарно увећава.
Накнада из става 1 овог члана плаћа се једнократно, приликом издавања сагласности за
постављање инсталација.
ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИМА ЈЕ
ОМОГУЋЕН ПРИСТУП СА ЈАВНОГ ПУТА
Члан 15.
Накнада за коришћење комерцијалних објеката на које је омогућен приступ са јавног пута плаћа
се, и то:
•180,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензиске станице) на које је омогућен приступ са општинских путева и
примарних градских саобраћајница.
•144.000,00 динара за коришћење бензиске станице на коју је омогућен приступ са путева из
тачке 1 овог члана.
•90,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте ( осим бензиске станице) на које је омогућен приступ са сабирних улица.
•108.000,00 динара за коришћење бензиске станице на коју је омогућен приступ са улица из
тачке 3 овог члана.

221

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01.09.2017.

•60,00 динара по м2 корисне површине која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте ( осим бензиске станице) на које је омогућен приступ са секундарних (
приступних) улица, односно са некатегорисаног пута.
•75.600,00 динара за коришћење бензинске станице на коју је омогућен приступ са улице,
односно пута из тачке 5 овог члана.
Накнаде из става 1 овог члана, утврђује се Решењем о утврђивању накнаде за коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута, у годишњем износу и плаћа се
у 12 једнаких месечних рата до 5-ог у месецу за предходни месец.
Члан 16.
Накнаде утврђене овом одлуком приход су управљача пута.
Накнаде утврђене овом одлуком су без пореза, те се подносилаци захтева обавезују да плате и
припадајуће порезе по закону.
При подношењу захтева подносилац захтева плаћа административне трошкове у износу од
870,00 динара.
Члан 17.
Накнада утврђена овом одлуком мења се једанпут годишње и то у поступку годишњег
финансијског извештаја плана Сирмијум пута, за наредну годину.
Изузетно, висина накнаде утврђена овом одлуком, може се изменити и у случају доношења,
односно измене закона и прописа коју регулишу ову материју.
Члан 18.
Ова одлука сматра се донетом када на исту да сагласност Скупштина Града Сремска
Митровица.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Сремска Митровица“.
Тачност отправка оверава:
В.д.Директор-а
Мирослав Кесер
ПРЕДСЕДНИК НО:

Слободан Кекић
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