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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Сремска Митровица 

31.05.2017. 

Година IX 

број 8/II 

Цена примерка: 300,00 динара 

годину: 2.000,00 динара  
Годишња претплата за 2017. 

 

 

 

 

 

  

 

 

109. 

На основу члана става 1. и 3. члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска 

Митровица („Службени лист Г110рада Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 31.05.2017.године, донела је  

 ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА  

ЗА ОРГАНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА   

ЗА 2017. ГОДИНУ  

Члан 1. 

У Кадровском плану за органе Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.19/2016) 

мења се члан 1. тако да гласи:  

„Кадровски план за органе Града Сремска Митровица садржи приказ броја запослених на неодређено време, 

запослених на одређено време због повећаног обима посла и број приправника у органима Града Сремска 

Митровица према звањима, на дан 18.05.2017. године и планирани број запослених у 2017. години“. 

Члан 2. 

Члан  3. мења се тако да гласи:   

Запослени у органима Града Сремска Митровица:  

СКУПШТИНА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

СКУПШТИНА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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Члан 3.  

Кадровски план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Сремска Митровица“, а примењиваће се од 01. јуна 2017. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 119-4/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица               

                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

 

110. 

На основу члана 35 став 7  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 

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

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

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

Митровица на седници одржаној 31.05.2017.године донела је  

О Д Л У К У  
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У JАРКУ  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације  проширења гробља у Јарку, Град 

Сремска Митровица, (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

Члан 2.   

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

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  
  УВОД  

  I      ОПШТИ ДЕО ПЛАНА  

1. ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ  ИЗРАДЕ  ПЛАНА  

2.1. Извод из Просторног плана територије Града Сремска Митровица  

2.2. Опис обухвата плана  

2.3. Постојеће стање   

3.ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

3.1. Грађевинско подручја  

3.2. Намена површина  

3.3. Објекти и површине јавне намене  

3.4. Врста изградње  

3.5. Трасе, коридори и регулација саобраћајница  

3.6      Привредни и други објекти  

3.7.     Мере и капацитети јавне комуналне инфраструктуре  

1.8.Јавно и друго зеленило  
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II    ПЛАНСКИ ДЕО  

1.ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА  

0. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА  

2.1.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ  ГРОБЉЕ  

0.1.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В – ПОСТОЈЕЋЕ  ГРОБЉЕ  

0.2.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С –  ПОСТОЈЕЋЕ  СТАНОВАЊЕ  

0.3.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА D – ИНФРАСРРУКТУРНИ КОРИДОР  

0.4.ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

0. 5.КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  

1. БИЛАНС ПОВРШИНА  

1.1.Биланс површина планираних намена   

1.2.Капацитет гробља  

2.РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 2.1.ПЛАН 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

2. 2.ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ  

3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

4.1.Саобраћајна инфраструктура  

4.2.Водопривредна инфраструктура  

4.2.1. Водовод  

4.2.2. Канализација  

4.2.3. Водопривреда  

4.3.Електроенергетска мрежа и постројења  

4.4.ТТ мрежа – постојећа и планирана  

4.5.Зелене површине  

4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА  

5.1.Заштита непокретних културних добара  

5.2.Заштита природних добара  

5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД  ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА  

7. МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

8. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

9. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ  ЈАВНОГ СЕКТОРА  

  

III  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

1.1.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА  В – ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ  

2.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА  А – ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА  

2. ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ  

      2.1.САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ  

2.1. 1.Саобраћајна инфраструктура  

2.1.2.Водопривредна инфраструктура  

2.1.3.Електроенергетска инфраструктура  

2.1.4. TT мрежа постојећа и планирана  

2.1.5.Термоенергетска инфраструктура  

2.1.6.Зелене површине  

2.1.7.Мере енергетске ефикасности  
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3.ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА  

3.1.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В  

3.2.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А  

3.3.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА C    

3.4.УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА   

3.5.ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ  МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ 

ПЛАНА  

3.6.УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

4.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА  

ГРАНИЦЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

4.1.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ  

4.2.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ  СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА  

4.3.ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

5.НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКТА  

6.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ  

ПАРЦЕЛИ  

7.УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА  

ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА  

8.ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ  ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

9.ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  

1.1.Смернице за спровођење плана  

  

ГРАФИЧКИ ДЕО  
  

01. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И   

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА                                                 Р  1: 1 000  

02. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  

ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ У ЈАВНОЈ НАМЕНИ                           Р  1:  1 000  

03. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ                  Р  1:  2 000  

04. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ                                  Р  1:  1 000  

05. ПЛАНИРАНА САОБРАЋАЈНИЦА,РЕГУЛАЦИЈА И  

НИВЕЛАЦИЈА                                                                                        Р  1:   1 000  

                   05а ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА, РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА         Р  1:   1 000  

06. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ГРОБЉА                                                Р  1:   500  

07. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА   

И ПЛАН СПРОВОЂЕЊА                                                                       Р  1:  2 500  

08. ЗЕЛЕНИЛО                                                                                               Р  1:  1 000                         

Члан 3. 

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

примерка у дигиталном облику.  

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

одговорни урбаниста и председник Скупштине Града.  

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

одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.  
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Члан 4.  

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

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

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

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

плана.  

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

секретаријату  надлежном за послове урбанизм.  

Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља се Републичком 

геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.  

Члан 5.  

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

планирање и изградњу објеката  Града Сремска Митровица.   

Члан 6.  

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

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 350-111/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ЈАРКУ 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

УВОД 

У складу са чланом 27 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 

81/2009.- испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011. 121/2012, 43/2013– одлука УС и 

50/2013. – одлука УС – одлука УС и 54/2013. и 132/2014. и 145/2015) и у складу са 

чланом 46, по објављивању Одлуке о изради планског документа (бр. 350-77/2015-I) и 

доношења Решења да се за ПДР не израђује стратешка процена утицаја плана на 

животну средину, број 501-62/2015-VI, обрађивач плана ЈП за послове урбанизма 

''Урбанизам'' Сремска Митровица израдило је ПДР ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ЈАРКУ 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА у складу са чл.25. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', 

бр. 64/2015.). 

I ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

1.  ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- испр, 

64/2010. – одлука УС и 24/2011. и 121/2013, 43/2013– одлука УС и 50/2013. – 

одлука УС и 54/2013. 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 

(''Сл.гласник РС'', бр.64/2015.) 

 Одлуке о изради планског документа (бр.350-24/2015-I), 

 Законом о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и 

"Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 120/2012 - одлука 

УС и 84/2013. –одлука УС)  

 Законом о комуналним делатностима ( ''Сл. гласник РС", бр. 88/2011 ) и  

 Градском одлуком о гробљима и сахрањивању ( ''Сл. лист Града Сремска 

Митровица", бр.  2/2012). 

 За План гробља неће се израђивати стратешка процена утицаја на животну 

средину ( Решење  бр. 501-13/2015-VI). За Просторни план територије Града 

Сремска Митровица израђен је Извештај о стратешкој процени ПП на животну 

средину на који је добијена сагласност органа надлежног за послове заштите 

животне средине. 

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Плански основ за израду Плана је Просторни план територије града Сремска 

Митровица ( ''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр. 8/2015.). 

2.1. Извод из Просторног плана територије Града Сремска Митровица 



Просторни планом територије Града Сремска Митровица до 2028. (''Сл.лист града 

Сремска Митровица'', бр.8/20015. ) који је стратешки план, дата су правила уређења и 

грађења, између осталог и за комуналне објекте, односно насељска гробља, без обзира 

да ли се граде нова или проширују стара.  

У складу са ППО изградња гробаља подразумева и изградњу гробљанских капела, 

ограђивање и њихово опремање неопходном инфраструктуром, као и озелењавање. 

Изградња нових гробаља и уређење постијећих вршиће се у скалду са важећим Законом 

о сахрањивању и гробљима и вазећом Градском Одлуком о сахрањивању и гробљима  . 

Постојећа гробља, у складу са Законом о културним добрима уживају претходну 

заштиту и третирају се као заштићену целину.  

Услови за грађење гробаља дефинишу однос површина за сахрањивање и 

слободних површина у односу 60:40%, а да се формирају зоне односно целине 

следећих односа: 

- 60%  простор за сахрањивање – гробна поља, 

- 20% заштитни зелени појас и  уређено зеленило, 

- 16% површине за комуникације (стазе и саобраћајнице), 

- 3% комеморативни плато, 

- 1% остали садржаји. 

Лоцирање објеката у комплексу гробља ће зависити од тардиције сахрањивања на овим 

просторима (оријентација капеле, комеморатиног платоа, положаја гробних поља, 

употреба симбола и сл.), а биће регулисано кроз урбанистички пројекат препарцелације 

(решавање имовинскоправних односа) и сповођења (идејно решење и организација 

простора). 

На гробљу је забрањено  градити објекте која својим изгледом и величином нарушавају 

визуелни и естетски изглед. 

 

Слободне површине су предвиђене за зеленило. Уређено зеленило су делови гробних 

поља, дрвореди дуж главних стаза, комеморативни плато, паркинг и улаз. Простор 

заштитног зеленог појаса формирати као високу декоративно-заштитну зону између 

комплекса и околног пољопривредног земљишта. Зеленило чини мин. 20% од укупне 

површине гробља. Однос лишћара и четинара је 40:60%. Користити аутохтоне врсте. 

 

Елиминисање негативних дејстава гробља или њихово свођење на минималне утицаје 

постиже се применом позитивних законсклих прописа, норми и техничких услова у 

пројектовању и изградњи. 

Неопходна је израда Плана детаљне регулације за формирање нових комплекса 

гробаља. 

2.2. Опис обухвата плана  

Граница обухвата планског подручја заузима простор од 7,60ha.  

Граница обухвата плана иде западном страном државног пута Iб реда бр 21 (улица 

Гробљанска), затим источном страном парцеле бр. 1293, северном страном канала 

Јарачка Јарчина.  



У обухвату плана су следеће парцеле: 1297 постојеће гробље, 1298/3, 1298/1, 1298/2, 

1296/1, 1296/2, 1293/2, 1296/3, 1296/2, 1295/1, 1295/2, 1294/2, 1294 и 1293. 

 
 

Бр. 

Број парцеле к.о. 

Сремска Митровица 

 

Потес 

 

Начин коришћења 

 

Површина 

м2 

 

Врста земљишта 

 

Корисник 

Власник 

1.  1297 Село гробље 1 – 88 - 61  Земљиште у 

грађевинском подручју 

 

Носилац права Р 

Сребија 

Град Сремска 

Митровица 

2.  1298/3 Село пашњак 00-15-90 Земљиште у 

грађевинском подручју 

Носилац права Р 

Сребија 

Град Сремска 

Митровица 

3.  1298/1 Село пашњак 01-11-82 Земљиште у 

грађевинском подручју 

Носилац права Р 

Сребија 

Град Сремска 

Митровица 

4.  1298/2 Село Њива 1. класе 00-28-78  

пољопривредно 

ПРИВАТНА СВОЈИНА 

Игњатовић Миодраг 

Јарак 

5.  1296/1 Село Њива 1.класе 00-24-24  

пољопривредно 

ПРИВАТНА СВОЈИНА 

ИГЊАТОВИЋ 

(ДЕСИМИР) МИОДРАГ 

6.  1296/2 Село Њива 1.класе 00-45-16 пољопривредно ГАЈИЋ (МИЛИСАВ) 

РАДИВОЈ 

7.  1296/3 Село Њива 1.класе 00-12-13 Земљиште у 

грађевинском подручју 

 

 

ГАЈИЋ (МИЛИСАВ) 

РАДИВОЈ 

8.  1295/1 Село Њива 1.класе 00-15-17 Земљиште у 

грађевинском подручју 

 

 

ГАЈИЋ (МИЛИСАВ) 

РАДИВОЈ 

9.  1295/2 Село Њива 1.класе 00-64-55 пољопривредно  

ГАЈИЋ (МИЛИСАВ) 

РАДИВОЈ 

10.  1294/2 Село Земљиште под 

зградом 

00-05-08 Земљиште у 

грађевинском подручју 

 

 

ГАЈИЋ (МИЛИСАВ) 

РАДИВОЈ 

11.  1294 Село Њива 1.класе 00-67-35 пољопривредно  

ГАЈИЋ (МИЛИСАВ) 

РАДИВОЈ 

12.  1293 Село Њива 1.класе 00-72-42 пољопривредно  

ТЕШИЋ (БУДИМИР) 

РАДИСЛАВ 

Табела 1. : Евиденција парцела 

 

 

 
 

Слика 1 .- Прелиминарна граница обухвата плана  

 

*** Граница обухвата плана се разликује од границе предложене у Одлуци за 

приступање изради Плана. Разлика је у површини, односно обухват се смањио за 



2,93ha. Самњење обухвата у источном делу резултат је анализе броја становника, 

стопе морталитета и просечног броја умрлих у току једне године.   

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Насеље Јарак се налази у крајњем југоисточном делу територије Града Сремска 

Митровица, на алувијалној заравни. Удаљено је од административног центра око 10km. 

Географске координате су 44
0 

и 58' северне географске ширине и 19
0
 и 45' источне 

географске дужине. Просечна кота терена је око 81мНВ. 

Насеље се наслања на леву обалу реке Саве и протеже између канала Кудош и Јарачка 

Јарчина.  

Рељеф насеља није изражен што му даје типично равничарски карактер. 

На основу педолошког атласа на простору обухвата плана налази се чернозем. На 

основу вишегодишњих осматрања уочено да ниво подземних вода није висок. Просечан 

ниво је око 4,0m испод нивоа терена.  

Насеље Јарак има 2039 становника (попис 2011.годинe) и у односу на претходни 

период број становника је опао за 9%. 

Становништво има најбројнију старосну групу од 40-59 година. Старачко 

становништво чини 2,5% укупног броја становника. Индекс старења је 0,9. Просечна 

старост становништва је 40 година. 

 

Постојеће гробље се налази у југоисточном делу насеља, између државног пута и 

канала Јарачка Јарчина. У дужем временском периоду, развојем насеља, гробље се 

затекло у грађевинском подручју, између постојећег становања руралног карактера и 

постојеће зоне са мешовитим сдаржајем ( становање и пословање – бивша фарма 

крава). Гробље се налази на месту где се укључује насељаска саобраћајница, улица из 

смера Сремска Митровица на државни пут ( Рума – Шабац). 

Постојеће гробље је фромирано веома спонтано, тако да је комплекс гробља изашао ван 

габарита парцеле наменњене сахрањивању у западном делу комплекса. Тако је 

подигнута ограда која је заједно са комплексом узурпирала простор парцеле бр.  1298/1. 

Гробље је готово попуњено. Преостали слободан простор се налази у југоисточном 

делу парцеле бр. 1297. Сахрањивање је вршено без икаквог реда тако да нема 

формираних гробних поља нити уређених стаза. Сахрањивање се врши отежано дужи 

низ година. На гробљу не постоји капела за смештај покјника. 

Тако је настала деценијска потреба формирања новог гробља у складу са новим 

законским прописима и потребама савременог решавања комуналних потреба насеља. 

Исказана је потреба изградње капеле како би се ускладиле верске потребе и обичаји са 

прописима који регулишу област сахрањивања посмртних остатака - санитарним 

прописима. 

Планирано проширење гробља за потребе формирања јединственог комплекса гробља 

је планирано и са западне стране како би се решио проблем постојећих гробних места 

на парцели бр.1298/1 са првом варијантом да се на том делу обезбеди простор за 

изградњу капеле и комеморативног платоа, односно уређење улазне зоне гробља. 



Проширење гробља за планирана гробна поља и сахрањивање у нареднмом периоду 

планира се са источне стране на пољпривредном земљишту (окућницама парцела у 

улици Гробљанској). 

 Начина коришћења простора 

У постојећем стању простор гробља се користи спонтано – без реда. 

Простор планиран за прошрење гробља за улазну зону се користи као слободна површина. 

Простор планиран за сахрањивање се користи као пољопривредно земљиште – постављени 

су пластеници на окућницама. 

 

 Основна ограничења 

Основно ограничење на простору обухвата плана је са једне стране постојећи канал, а са 

друге стране постојећи државни пут. 

Постојеће гробље је ограничено трасом канал за проширење са јужне стране постојећег 

гробља. Разлог за избор лоакције за прошрење постојећег гробља ка истоку на 

пољопривредно земљиште, односно окућнице породичних парцела из улице Гробљанске 

управо је траса постојећег канал Јарачка Јарчина који је истовремено категоризован као 

локални еколошки коридор. 

Ограничење које узрокује постојећи државни пут је густина саобраћаја и бука коју 

саобраћај производи. То узрокује и ограничење формирања улазне зоне са капелом на 

западном делу гробља (у зони постојећег улаза у гробље). Поред високог нивоа буке, 

ограничење је и немогућност безбедног саобраћајног прикључења простора обухвата у тој 

зони. 

Велико саобраћајно оптерећење и функција планираних садржаја на гробљу (капела и 

обављање ритуалних активности у време сахране ) су у контрадикторности. Гробље као 

специфичан комунални објекат подразумева пијетет према умрлима који се обезбеђује 

урбанистичким решењем,  естетским хортикултурним уређењем простора и тишином. 

Ограничење  у смислу положаја јединственог комплекса гробља на десној обали канала ће 

се у складу са условима надлежне установе која се бави заштитом вода и максимално 

отклонити у смислу постављања одговарајућег заштитног зеленог појаса.  

Ограничење у смислу проширења гробља на пољопривредно земљиште у залеђу 

постојећег руралног становања ће се решити урбанистичким мерама, правилима уређења и 

подизањем заштитног зеленог појаса у складу са санитарним прописима. 

Ограничење некомпатибилности функције капеле и постојећег саобраћаја ће се решити 

или уранистичко-хотикултурним решењем, или избором локације капеле у тежишту 

јединственог комплекса гробља. 

Ограничење у смислу формирања гробних поља је траса постојећег енергетског вода и 

траса регионалног водовода. 

Висина подземних вода је под утицајем реке али није угрожена подземним водама. 

Ниво подземних вода на овом подручју је око 3.0м од површине терена, али нека 

посебна истраживања и мерења нису вршена. 

Према сеизмичкој реонизацији простор спада у 7
о
 релативно јаких (могућих) потреса 

према МЦС скали са коефицијентом сеизмичности Кс=0,025. 



3.1. Грађевинско подручје 

Простор обухвата плана се налази у грађевинском подручју. Нарастањем насеља, гробље, које је 

некада било на периферији насеља данас је окруђено урбаним ткивом насеља ( удаљеност од 

центра насеља је око 1000м) различитих намена. 

3.2. Намена површина  

Простор обухвата плана заузима површину од 7,60hа. У постојећој намени налази се 

постојеће гробље, постојеће једнопородично становање и пољопривредно земљиште 

унутра грађевинског подручја, неуређене зелене површине као и инфраструктурни 

коридор државног пута.  

Постојећу намену површина представљају  :  

Комуналне делатности - Постојеће гробље на парцели бр. 1297, површине 1,881hа, 

релативно уређено са делимичном оградом и стазама неправилног облика. На тој 

парцели постоји и део без гробних места са неуређеним зеленилом. Гробље се спонтано 

проширило ина парцелу бр. 1298/3. Постојеће гробље је без основних грађевинских 

објеката-капела, капија, инфраструктура у слично. 

Једнопородично становање  : Једнопородично становање је руралног карактера са 

парцелом на кјој су изграђени стамбени објекти, парцелом са економским објектима и 

парцела са окућницом. На окућницама се налазе пластеници запроизводњу раног 

поврћа које су у нарави пољопривредно земљише унутар грађевинског подручја. 

Неуређене зелене површине : Зелене површине су неуређене и проститу се између 

државног пута, канала и гробља. 

3.3. Објекти и површине јавне намене 

Објекти и површине у јавној намени су : постојећи државни пут и неуређене зелене 

површине. Постојеће горбље, грађевинско земљиште и пољопривредно земљиште у 

грађевинском подручју су површине у осталој намени. 

Постојећа површина земљишта у јавној намени је око 1,1ha односно 15% . 

ЈАВНА НАМЕНА ПОСТОЈЕЋА ПОВРШИНА 

ha 

ПРОЦЕНАТ 

% 

Државни  пут  и неуређено зеленило 1,1 15 

   

ОСТАЛА НАМЕНА   

Грађевинско земљиште и 

пољопривредно земљиште у 

грађевинском подучју 

6,5 85 

УКУПНО 7,6 100 

 

3.4. Врста изградње 

На простору обухвата плана постоје изграђени објекти : 



 Постојеће гробље на парцели бр.1297, гробна метста на парцели бр.1298/3, стазе и 

ограда у гробљу, 

 Водоводна мрежа, 

 Електромрежа, 

 Једнопородични стамбени објекти и пратећи економски објекти на грађевинској 

парцели, 

 Државни пут. 

Јужно од обухвата плана простор тангира мелиоративни канал Јарачка Јарчина, 

односно локални еколошки коридор. 

3.5.  Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

У обухвату плана постоји односно пролази пролази : 

 државни пут Iб реда 21 – Нови Сад-Ириг-Рума- Шабац- Коцељева- Вaљево-

Косјерић-Пожега-Ариље–Ивањица–Сјеница, деоница бр. 02109 и 02110 од почетног 

чвора 2108Рума ( веза са А3) на км41+975 преко чвора 2109 Јарак на км 11+863, и 

 државни пут IIб реда 316,Сремска Митровица-Јарак, деоница бр. 31601 од почетног 

чвора 12005 Сремска Митровица(Јарак) на км 0+000 до крајњег чвора 2109 Јарак на 

км 11+863. 

3.6. Привредни и други објекти 

У обухвату плана нема  привредних објеката. У грађевинском подручју насеља, а ван 

обухвата плана, у зони једнопородичног становања руралног карактера налазе се 

пластеници. У обухвату плана се налазе једнопородични стамбени објекти са 

припадајућим економским објектима на пољопривредном домаћинству. 

3.7. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 

У обухвату плана, постоји нисконапонска и високонапонска мрежа. Постојећа мрежа је 

изведена надземно. 

Снабдевање електричном енергијом врши се из ТС 35/10кV ''ЈУГ'', преко 10 кV извода 

''МОТЕЛ''. 

Напајање постојећих потрошача се врши из дистрибутивне СТС10/0,4 кV 

''Гробљанска''. 

 

Мешовити вод ДВ20kV – Al-č 3x50mm
2 

и NN0,4 kV - Al-č 3x70x50mm
2 

са бетонским 

стубовима типа N-12 снабдевају потрошаче у ул. Гробљанска и део потошача према 

насељу Хртковци. 

У обухвату плана постоји изграђен водоводни азебестцементни цевовод сирове воде 

Ø600 који транспортује воду са изворишта водовода ''Сава I'' ( у шуми Добреч) ка 

објекту за прераду воде на локацији ''Фишеров салаш'' и чине сатавни део регионалног 

водоснабдевања општине Рума и Ириг. 



 

Јужни део планског подручја налази се у широј зони заштите изворишта водовода 

''Сава I'' у којој је Пројектом ''Зона и појасева санитарне  заштите изворишта ''Сава I'' и 

Решењем о успостављању истих од стране 

Министарства здравља, одређен начин понашања 

и мере заштите. 

Зона шире заштите изворишта ''Сава I'' 

успоставља се над простором који је дефинисан 

координатним тачкама: 

 

 

 

 

 

У насељу Јарак постоји систем месне водоводне мреже. На гробљу не постоји 

прикључак на водоводну мрежу.

У обухвату плана постоји телекомуникациона мрежа, између осталог и оптички кабл. 

Ван обухвата плана, део мелиоративног канала Јарачка Јарчина тангира јужни део 

обухвата плана и веома је значајна објекат у утицајном подручју. Канали, система 

Тачка Координата 

Y 

Координата 

Х 

I 7 402 081 4 975 000 

II 7 404 000 4 975 000 

III 7 404 000 4 973 000 

IV 7 404 312 4 973 000 



детаљне каналске мреже па и Јарачка Јарчина,  су у могућности да буду реципијенти за 

сувишну атмосферску воду, уколико квалитет вода задовољава критеријуме II 

категорије водотока према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о 

класификацији вода (''Сл.гласник РС'' 5/68). Канал Јарачка Јарчина има статус локалног 

еколошког коридора. 

3.8. Јавно и друго зеленило 

На простору обухвата плана постоји јавно зеленило али је оно у потпуности неуређено 

и у западном делу узурпирано сахрањивањем. Зеленило на постојећем гробљу је 

потпуно неуређено  и без концепта озелењавања. 

 

 

 

 

 

 

I I ПЛАНСКИ ДЕО  
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 

Граница обухвата плана (7,60ha) полази из тачке бр.1. која се налази у северној тачки 

парцеле бр. 2641 (Јарачка Јарчина) и иде на север пратећи регулациону линеју парцела 

бр. 2561, 2559 и 2550. Граница долази до тачке бр.2 која се налази на на 10м од 

југоисточне граничне тачке парцеле бр.2550. 

 

Из тачке бр.2 граница се креће у правцу североистока, сече улицу Моше Пијаде (к.п. бр. 

2629) и долази у јужну тачку парцеле 2104. Даље се граница креће у правцу севера 

пратећи западну стране к.п. бр. 2648, односно регулациону линију улице (Гробљанска 

улица), све до тачке бр. 3 која се налази на регулационој линији парцеле 2109/1 и то 5м 

од најјужније тачке к.п. бр.2109/1. 

 

Из тачке бр.3 граница се креће у правцу југоистока, сече к.п. бр. 2648 (Гробљанска 

улица) под правим углом и долази у северну тачку парцеле бр. 1293. Граница се даље 

креће северном границом парцеле 1293  у правцу југоистока до источне тачке парцеле 

1293 која представља тачку бр.4. 

 

Из тачке бр.4 граница даље иде у правцу запада, северним границом парцеле 1553 

(Јарачка Јарчина) и долази до почетне тачке бр. 1 . 

 



2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И  

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

Предлогом поделе простора обухвата плана одређене су четири урбанистичке целине : 

2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА 

У урбанистичкој целини А је простор пре свега намењен за проширење постојећег 

гробља и уклапање спонтаног проширења постојећег гробља у концепт формирања 

јединственог комуналног комплекса. Ова урбанистичка целина заузима највећи део 

простора обухвата плана.   

Урбанистичка целина А – проширење гробља заузима површину од 2,3ha односно 

30% укупне површине (26% површине планиране за гробље и 4% за заштитно зеленило 

према блоку постојећег становања).  Овој целни се планира колско пешачки приступ са 

прикључне собраћајнице. Економски приступ могуће је обезбедити са исте 

саобраћајнице. 

Пешачки приступ обезбеђен је са постојећих стаза из ул. Гробљанске, односно кроз 

постојеће интерне стазе на постојећем гробљу. 

Уз прикључну саобраћајницу ће се надовезати планирани паркинг у функцији гробља. 

Саобраћајница ће се изградити као мултифукционална, односно са интегрисаним 

колским, пешачким и бициклистичким саобраћајем.  

Терен  гробља је благо нагнут са севера (кота терена 82mNV) ка југу (кота терена 

81mNV), са генералним падом ка постојећем мелиоративном каналу. Планира се фазно 

уређење гробних поља у складу са прибављањем земљишта у јавну намену. Изградиће 

се 12 правилних правоугаоних гробних поља са приступним стазама са ортогоналном 

шемом и на њу се наставља мрежа планираних лучних гробних поља-редова . 

Планирана мрежа стаза сутичу се у централном делу јединственог комплекса гробља 

тако да у том делу формирају простор за комеморативни плато са гробљанском 

капелом у правцу планираног главног улаза – капије. 

 

2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В – ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ 

У урбанистичкој целини В је простор постојећег гробља. Ова урбанистичка целина 

заузима део простора обухвата плана од 1,9 ha  односно 25%.   

Урбанистичка целина В – постојеће гробље је у највећем делу попуњено гробним 

местима. У источној зони гробља гробна места су нарушила простор суседне парцеле 

као и постојећа ограда у том делу. У гробљу су изграђене (делимично) пешачке стазе. 

Гробна поља нису формирана.   У овој целни се планира усклађивање постојећег стања 

са планским поставкама у највећој могућој мери како би се избегла ексхумација  

посмртних остатака ван парцеле. Постојеће гробље ће се уклопити у јединствени 

комунални комплекс.  



У овој цели се планира задржавање постојећих интерних  пешачких стаза као  приступ 

планираном проширењу, односно централној зони са капелом и комеморативним 

платоом.  

У овој целини уредиће се, кроз редовно одржавање  гробља, простори на којима нема 

сахрањивања зелене површине као целине које треба да обезбеде повољан микроклимат, 

естетски утисак и заштиту порстора. 

2.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С – ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ 

Целина С заузима северни део обухвата плана. Ова целина обухвата 1,36 ha или 18%. 

Урбанистичка целина С – постојеће становање у претежној намени простора остаје 

непомењена. Планира се унапређење стамбеног фонда и уређење пољопривредног 

домаћинста. Битну промену у овој зони претрпеће својински односи, односно делови 

окућница ових домаћинстава планирани су за проширење гробља.  

Простор целине С је земљиште у осталој намени. 

2.4.  УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА D –  ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР  

Целина D  је у највећој мери коридор државног пута и мањи део прикључне собраћајнице. 

Урбанистичка целина D – постојећи коридор државног пута са прикључном 

саобраћајницом и заузима 1,7ha или 22% у претежној намени простора намена остаје 

непомењена. Планира се унапређење инфраструктурног објекта – државног пута. 

Пламирана је измена трокраке раскрсницу у кружну раскрсницу како би се у складу са 

Законом и саобраћајним происима обезедио правилан и безбедан приступ комплексу 

гробља уз изградњу прикључне саобраћајнице ( мултифункционалне ). 

2.5. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Планиране површине у јавној намени се битно увећавају.  Површина у јаној намени за 

инфраструктурни коридор са прикључном соабраћајницом се повећава за са 15% на 

23%, и додатних 59% укупне површине обухвата за потребе комуналног комплекса – 

јединственог гробља.  

Од укупне површине обухвата плана у јавној намени је површина од 82%. 

Преостали простор, 18% површина је у осталој намени – постојеће становање. 

ЈАВНА НАМЕНА 

ПОСТОЈЕЋА 

ПОВРШИНА 

ha 

ПРОЦЕНАТ 

% 

ЈАВНА 

НАМЕНА 

Планирана 

ПОВРШИНА 

ha 

ПРОЦЕНАТ 

% 

Државни  пут  и 

неуређено зеленило 
1,1 15 Путни коридор  

са прикључном 

саобраћајницом   

1,73 23 

   Јединствени 

комплекс 

гробља 

4,49 59 

ОСТАЛА НАМЕНА   ОСТАЛА 

НАМЕНА 

  



Грађевинско 

земљиште и 

пољопривредно 

земљиште у 

грађевинском подучју 

6,4 85 Постојеће 

становање   

1,3 18 

УКУПНО 7,60 100 УКУПНО 7,60 100 

 

2.6. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  

Циљ уређења је дефинисање јединственог комплекса гробља, односно довољно 

површина искључиво за сахрањивање са свим неопходним садржајима једног 

савременог гробља. То је пре свега гробљанска капела у ограђеном комплексу са 

наглашеном капијом за контролисани улаз и излаз, односно коришћење гробља. 

Уређене стазе које формирају правилна гробна поља са могућношћу приступа сваком 

гробном пољу појединачно. Такође је неопходно уредити зеленило које даје пијетет 

простору и елементе основне заштите простора. 

Уређење гробља – проширење гробља организује се тако да се организује ортогонална 

шема гробних поља и распоред гробних места унутар њих као би се рационално 

искористио располажући простор. Како се тежи усклађивању захтева  за посебно 

одређеним положајем гробних места ( исток – запад ) простор се уређује у складу са 

захтевом да би се максимално искористио расположив простор. Преостали делови 

простора искористиће се тако да се формира простор за изградњу капеле и формира 

заштитно зеленило и зелене површине унутра гробних поља. 

 

Проширење постојећег гробља са источне стране би било максимално, у складу са 

расположивим простором, а са западне стране само минимално како би се  задржало 

спонтано формирано и ограђено постојеће гробље. 

  

Капела се поставља у централни део јединственог новопланираног гробља и мора 

имати елементе сакралног објекта. Превасходна намена објекта је чување посмртних 

остатака покојника, али и за обављање ритуалних обреда приликом сахрањивања. 

Партерно уређење комеморативног платоа око капеле прати и одговарајући вид  

хортикултурног уређења – озелењавања које ће се уклопити у постојеће зеленило и 

обезбедити целодневну засену. 

Комеморативна стаза се протеже  уз планирано проширење како би се на њу надовезале 

стазе које стижу до сваког гробног поља. 

Гробна поља се уређују са низовима гробних места, појединачних или везаних по 

најчешће два или више гробних места. Гробна поља првог низа, обострано, уз главне  

стазе планирати за породичне гробнице. Остали низови планирани су као псеудогробна 

места, а могуће су и породичне гробнице које се формирају спајањем више 

појединачних псеудогробова. 

Планира се и изградња колумбаријума (* и **) који би се формирао као део зидане 

ограде.  
*Колумбаријум је специфичан зидан објекат са касетама за смештај урни. 

** Хришћанство је код многих народа, па и код Срба, потиснуло обичај спаљивања покојника* и увело 

обичај сахрањивања тела у складу са веровањем у Судњи дан када ће мртви устати из гроба (Оживеће 

мртви твоји и моје ће мртво тело устати. [Ис. 26:19]; Ја ћу отворити гробове ваше и извешћу вас из 

гробова ваших [Јез. 37:12], итд).  

Последњих деценија, у Западној Европи, Аустралији, САД и другим развијеним подручјима у којима је 

хришћанство лежало у основи културног идентитета, обичај сахрањивања уступа место кремацији - 



спаљивању покојника у специјалним пећима. Ово је последица кампања и ширења свести о негативном 

утицају сахрањивања на околину. Младен Богићевић, Грађевинарство.рс 30.01.2011. године. 

 

Преостали простор обухвата који није у функцији сахрањивања је простор зелених 

површина. Постојеће зелене површине су неуређене али је неопходан напор да се те 

површине унапреде како би добиле већи квалитет у функцији заштиног тампона према 

површинама у окружењу, са благим нагласком пијетета околног простора. 

Урбанистичке целине за комуналне делатности су тако дефинисане да је реализација 

планских поставки могућа кроз више фаза.  

У првој фази потребно је решити : 

изградњу капеле, проблем спонтаног сахрањивања, препарцелација и решавање 

имовинско правних односа, и прибавити земљиште за јавну намену – проширење 

гробља за формирање првог гробног поља изградњу приступне саобраћајнице и 

паркинга. 

У наредним фазама прибављаће се земљиште за потребе проширења простора за 

сахрањивање, односно изградњу гробних поља. Простор у обухвату плана је у 

потпуности у јавној намени. 

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

свих природних ресурса, пољопривредог земљишта у окружењу, подземних и 

надземних вода. 

Уређењем зелених површина у прописаном односу (20% заштитни појас) и слободне 

уређене површине поред заштитне улоге имаће и естетску улогу уз истовремено 

уклапање у околни предео. 

На основу анализе постојећег стања и основних циљева уређења и грађења и 

програмских елемената плана одређен је одговарајући тип и карактер гробља, 

комбинација геометријско-архитектонског компоновања гробних поља и пејсажног 

уређења преосталих површина, с обзиром на савремене трендове.  

 

Планирана капела је предвиђена у централној позицији јединственог гробља, у зону 

планираног улаза у гробље, однсоно на простору постојећих слободних зелених 

површина. На такав начин се рационално користи простор и добија свечани карактер. 

 

Програмски елементи плана су утврђени на основу демографских пројекција о броју и 

старосној структури становништва као основним елементима за димензионисање 

комплекса гробља  односно простора за сахрањивање.  

Поређењем релевантних статистичких података и података о просечном броју умрлих у 

току једне године утврђено је де је потенцијал планираног простора за проширење 

гробља  усклађен са тренутним потребама. 

 

Гробље у Јарку је планирано за сахрањивање свих верских конфесија. 

Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су  : 

 Природни услови  - измена квалитетног пољопривредног земљишта у 

грађевинско земљиште – комуналне делатности, 

 Створени услови – ангажовање и опремање земљишта, 

 Социолошки услови - односно навика традиционалног сахрањивања. 

 

Простор у обухвату плана је зона нових захтева за променама статуса и намена 

земљишта.  

Основни програмски елементи у обухвату плана су : 



 комунална зона – блокови који ће се релизовати као јединствене површине, а 

основна намена је сахрањивање, 

 зелене површине – заштитни појас, уређена парковска површина, зеленило 

унутар комплекса и заштитно зеленило на површинама у јавној намени, 

 коридор постојећег путног коридора и планиране прикључне саобраћајнице - са 

простором за изградњу све неопходне инфраструктуре. 

 

Реализација уређења простора могућа је фазно на основу стварних потреба, 

финансијских могућности и по функционално-грађевинским целинама.  

 

Утицај активности у обухвату плана на становнике насеља Јарак имаће позитиване 

ефекате као што су брига о решавању најделикатније комуналне делатности – 

сахрањивања и решење деценијског проблема становника насеља.  

Негативан ефекат реализације планских поставки је минимално смањење 

пољопривредног земљишта. 

Насеље Јарак  броји 2555 становника (Прелиминарни Попис становништва и 

домаћинстава и станова Р Србије-Први резултати 2011.). Планираном пројекцијом 

становништва по старости, по константној варијанти, броја становника у временском 

хоризонту до 2021. карактерише стагнацију са мањим падом. Број умрлих у току 

године ( посматрани период од 2008. – 2013.) је просечно 20 умрлих. 

На основу броја становника ( 2555 ) и годишњих  података о броју умрлих у насељу (20 

умрлих/годину) као бруто површине двојног горобног места од око 5м2, добија се 

период коришћења гробља од око 25 година. Планирани колумбаријум дају могућност 

продужења периода коришћења планираног гробља. 

Приступ гробљу је са планиране прикључне саобраћајнице са јужне стране комплекса, 

али и пешачки риступ на постојећем улазу са северне стране из ул. Гробљанске. 

Реализација уређења простора могућа је фазно на основу стварних потреба, 

финансијских могућности и по функционално-грађевинским целинама.  

3.  БИЛАНС ПОВРШИНА 

3.1.  Биланс површина планираних намена  

Обухват плана је 7,60ha. Претежна планирана намена простора у обухвату плана је 

комунална делатност – сахрањивање и заузима простор од 4,51ha или 59% укупног 

простора. Повећање планиране комуналне намене је за  24%. У највећој мери површине 

ће бити уређене као гробна поља за сахрањивање. Преостали простор је намењен за 

изградњу пратећих садржаја као што су гробљанска капела и простори за комуникације 

и обављање ритуалних обреда код сахрањивања са уређеним зеленим површинама које 

се увећавају кроз зеленило на самим гробним пољима. 

Планираним билансом површина планирано је да се за комуналне делатности - 

планирано проширење гробље ангажује пољопривредно земљиште, односно овим 

планом дефинише као грађевинско земљиште грађевинског подручја у јавној намени. 

Површина намењена за проширење комуналне делатности је 3,7 ha односно 79%  

простора обухвата плана.  

НАМЕНА ПОСТОЈЕЋА 

ПОВРШИНА 

ПОСТОЈЕЋА 

ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНА 

ПОВРШИНА 

ПЛАНИРАНА 

ПОВРШИНА 



ha % ha % 

КОМУНАЛНА НАМЕНА 

гробље 

1,90 25 4,51 59 

ПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ 

1,36 18 1,36 18 

ИНФРАСТРУКТУРНИ 

КОРИДОРИ 

1,11 15 1,73 23 

СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ 

Пољопривредно земљиште 

у грађевинском пдручју  

3,23 42 0  

У К У П Н О  7,60 100 7,60 100 

Табела 2: Планирани биланс површина 

 

3.2.  Капацитет гробља  

Однос површина за сахрањивање  (укоп) у односу на остале површине  у склопу гробља 

за пратеће функције (комуникације и зеленило) износи 40% : 60%. 

На основу броја становника и годишњих  података о броју умрлих у насељу (20 

умрлих/годину) као бруто површине двојног горобног места од око 5м
2
, добија се 

период коришћења гробља око 27 година. Планирани колумбаријум даје могућност 

продужења периода коришћења планираног гробља. 

Капацитет гробља зависи од временског интервала продужавања након 10 година 

(почивајући период – период након кога се поново може сахрањивати  на исто гробно 

место у псеудогробовима), структуре односа броја двојних псеудо гробова и 

породичних гробница, начина сахрањивања ( укоп или кремација), обликовања гробних 

поља, изградње колумбаријума и од начина коришћења старог гробља у насељу. 

Могућност изграње породичних гробница (1/4) и планирани колумбаријум дају 

могућност продужења периода коришћења планираног гробља. 

Простор планираног гробља подељен је на 17 правилних, углавном правоугаоних 

гробних поља што је проузроковао облик парцеле и начин сахрањивања у односу на 

стране света у складу са религијом. 

Сахрањивање се врши у псеудо гробовима (1/1), породичним двојним гробовима (1/2 ) 

и породичним гробницама ( 1/4 ), појединачним или двојним касетама у колумбаријуму 

.  



Појединачна гробна места могуће је спајањем форирати у подордичне гробнице па се 

на тај начин број места, а самим тим и број година коришћења простора за 

сахрањивање повећава. У гробним пољима је могућа комбинација свих врста гробних 

места. 

4.  РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

4.1. Планирана регулација 

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде формирање јединственог 

комплекса гробља, које је комунални објекат у јавној намени и регулациона линија  

пута такође у јавној намени. Грађевинска линија је овим планом, у односу на 

регулациону линију, дефинисана као спољна линија гробних поља и комеморативног 

платоа у планираном проширењу и представља линију до које се може градити, 

односно формирати гробно поље и вршити сахрањивање. Простор између спољне 

линије гробних поља и регулационе линије, односно границе обухвата плана у делу за 

сахрањивање планиран је за зелене заштитне површине. 

У постојећем делу гробља, где се врши сахрањивање само на постојећим гробним 

местима након почивајућег периода и у постојеће гробнице, није дозвољено формирање 

нових ростора за сахрањивање тако да није ни одређена грађевинска линија. Простор 

остаје у затеченом стању као би се кроз дужи временски период повећао простор 

слободних зелених површина ( уклањање гробних обележја на планирани простор ). 

Регулациона линија у УЦD –  државни пут  улица Гробљанска је постојећа, 

Грађевинску линију дефинишу правила за изградњу инфраструктуре у односу 

напостојећи пут и постојећи  канал. 

Ове комуникације обезбеђују колску, бициклистичку и пешачку везу између насељских 

улица и гробља и свих планираних садржаја у обухвату плана.  

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 

Простор у обухвату Плана налази се на надморској висини  у северном делу на око 

82мНВ а у јужном делу, према каналу 81мНВ.  

Планом нивелеације терен је у постојећем стању са минималним висинским 

корекцијама. 

Висинска кота на постојећој приступној саобраћајници је базни елементи за 

дефинисање нивелације осталих  тачака. Нивелација свих површина је генерална и 

мора се прецизније разрадити  кроз  спровођење овог Плана, односно израду техничке 

документације.   

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким 

стандардима приступачности ("Сл. Гласник РС", број 19/2012).  

Све површине које су у комуналној намени и инфраструктурни коридори су у јавној 

намени. У осталој намени су површине чија је намнеа породично становање. 



 

5.  ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

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

постојећи начин коришћења простора. Препарцелацијом ће се формирати : 

 Прцела за јединствени комплекс гробља и то спајањем парцела бр. 1297 постојеће 

гробље, део парцеле бр. 1298/3, 1298/2,1296/1, део парцела бр. 1296/2, 1295/2, 1294 и 

1293. Препарцелација је могућа фазно по динамици коришћења простора. Овом 

препарцелацијом ће се формирати и нове парцеле за постојеће становање. 

 Парцела за изградњу прикључне саобраћајнице  препарцелацијом парцела бр. 

1298/3 и 1298/1, 

 Остале парцеле ( путеви) остају у затеченом стању. 

Простор у обухвату плана, у просторном смислу, облик парцеле, максимална или 

минимална површина парцеле, макисмални односно минимални фронт парцеле, облик 

парцеле и сл. је условљен стањем на терену. 

 

 

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Простор обухвата плана је делимично опремљени инфраструктурном мрежом. Овим 

планом предвиђена је изградња само недостајућих прикључака и побољшање 

капацитета постојеће мреже. 

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планираним решењем предвиђено је формирање кружне раскрснице на месту постојеће 

раскрснице Државног пута IБ реда број 21 и државног пута IIБ реда број 316. Приступ 

комуналној површини предвиђен је формирањем четвртог крака планиране кружне 

раскрснице, управно на правац Државног пута IБ реда број 21. Дуж ове саобраћајнице 

планиране су саобраћајне површине за паркирање возила и кружна окретница на крају 

сервисне саобраћајнице. 

У зони кружне раскрснице предвиђено је аутобуско стајалиште. 

На правцу државног пута пројектоване су пешачке и бициклистичке стазе са трасом уз 

регулациону линију. 

Задржава се постојећи улаз на гробље за пешаке са Државног пута IБ реда број 21. 

Систем комуникација унутар гробља 

Ортогонална организација гробља и гробних поља на једноставан начин организује 

пешачко кретање од главног пешачког улаза до капеле и даље ка главним стазама. Пут 

сахране од капеле даље води до сваког појединачног гробног места. 



Унутар гробног поља, између гробних места организују се стазе. 

Комуникација између старог и новог дела гробља одвија се преко постојећих стаза. 

Планиране стазе ће се повезати на постојећу стазу у старом делу гробља и евентуално 

новимизграђеним стазама на старом гробљу. Квантитативне карактеристике 

комуникацијских стаза унутар планираног проширења дате су на грфичким прилозима 

(организација гробног поља). 

 

6.2. Водоводопривредна инфраструктура  

6.2.1. Водовод 

Постојећа месна  водоводна мрежа у ул. Гробљанска  задовољава траженим потребама 

планираних садржаја у обухвату плана, односно прикључења капеле и ритуалне чесме. 

Обезбеђење питке воде може се обезбедити прикључком на постојећу водоводну 

мрежу. За задвољење потреба за водом изградиће се водоводни прикључак дуж 

планираног коридора приступне саобраћајнице. Додатне потребе за техничку воду се 

могу обезбедити копањем сопственог бунара. 

У обухвату плана се налази азбестцементни цевовод сирове воде. Траса цевовода је 

снимљена и сачињен оверени КТП. На основу тачне трасе планиран е  заштитини појас 

око цевовода и обезбеђен коридор од 10,0м, обострано од осовине цеви где није 

дозвољена изградња  било каквих објеката, сахрањивање и подизање високог зеленила. 

Нису планирани  садржаји који су у функцији сахрањивања.  

За потребе изградње објеката у комплексу гробља неопходно је израдити Студију о 

процени Плана на извориште ''САВА 1'' са посебним нагласком на утицај квалитета 

подземних вода и могуће хаваријске случајеве. 

ЈКП ВОДОВОД  Рума , Предходни  услови број 1510/1 од 03.08.2015. год. 

 

6.2.2.  Канализација 

Планира се сепаратно одвођење отпадних и атмосферских вода. 

Одвођење отпадне воде из објеката (капела и санитарни чвор), с обзиром на изразито 

мале количине које се могу појавити, решиће се изградњом водонепропусних 

септичких јама, до изградње канализационе мреже. Минимална удаљеност јаме од 

објекта из ког се сакупља отпадна вода је 5м. 

Одвођење атмосферских вода са комеморативног платоа и стаза вршиће се нагибима 

према зеленим површинама. 

Подземне воде су релативно високе те је неопходно пре привођења простора намени 

испитаи и утврдити тачне нивое подземних вода. 



 

6.2.3. Водопривреда  

Најближи водоток у обухвату плана је са јужне сране мелиоративни канал Јарачка Јарчина. Уз 

трасу канала са његове северне стране планиран је коридор минималне ширине 5м  као 

радноинспекциона стаза. Овај простор искоришћен је за игрању прикључне саобраћајнице, а са 

њене северне стране ( између гробља и саобраћајнице) планира се изградња нужне 

инфраструктуре. Простор заштитног коридора канала неће бити угрожен. Ограда је планирана 

на минимално 20м од канала.  

Решење о водним условима, бр. 104-325-121/2015-04 од 13.06.2016. године Покрајински 

секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад. 

6.3. Електроенергетска мрежа и постројења   

На локацији планираних радова у циљу проширења месног гробља у Јарку изграђена је 

надземна електромрежа 20 и 0,4 кВ. Да би се поменути радови на проширењу гробља 

могли обавити, потребно је постојеће надземне електро водове каблирати, а када се то 

учини, постојећу надземну мрежу је потребно демонтирати и укинути. 

Планиране кабловске електро водове 20 и 0,4 кВ положити по могућности у трасу 

планиране јавне расвете око гробља, водећи рачуна да се задовоље сви технички 

прописи о вођењу подземних електричних инсталација. Планиране саобраћајнице за 

потребе гробља поклапају се делимично са надземним 20 кВ водом тако да је потребно 

извршити каблирање надземних водова 20 и 0,4 кВ пре почетка изградње 

саобраћајница. 

При полагању кабловских водова 20 и 0,4 кВ придржавати се техничких прописа о 

вођењу подземних кабловских водова поред грађевинских објеката, гробних места и 

остале подземне и надземне инфраструктуре. Минимално одстојање кабловских водова 

20 кВ од осталих објеката инфраструктуре и грађевинских објеката износи 1,0 м, а од 

гробног места 2м. 

Јавну расвету гробља извести на цевастим стубовима јавне расвете висине 5м, а 

прикључење капеле на НН електромрежу извести стандардним кабловским кућним 

прикључком са лимитаторима од 16А.   

 

6.4. ТТ мрежа- постојећа  и планирана  

 

На локацији планираних радова на проширењу гробља у Јарку изграђена је подземна 

ТТ мрежа и то магистрални оптички кабловски вод. Планиране саобраћајнице за 

потребе гробља поклапају се делимично са отичким ТТ кабловским водом, тако да је 

потребно извршити његово измештање ван габарита будућих саобраћајница. 

Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба 

извршити пре почетка било каквих грађевинских радова на изградњи саобраћајница, 

предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би на било који 

начин дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких 

карактеристика постојећих телекомуникационих објеката и каблова. 

Ископ и остале земљане радове на местима приближавања и укрштања са постојећим 

телекомуникационим инсталацијама треба изводити искључиво ручним путем и у 

складу са важећим техничким прописима, уз преузимање свих потребних мера заштите 

(потребни шлицеви, обезбеђење од слегања и слично). 



Прикључење капеле на ТТ мрежу извести стандардним подземним ТТ прикључним 

кабловским водом до ормана типа ИТО 1. 

 

У простору обухвата плана са источне стране постоји оптички кабл. Оптички кабл 

остаје у планском решењу ван јединственог комплекса гробља. Пре почетка радова на 

изградњи приступне соабраћајнице неопходно је  у сарадњи  са надлежним службама 

Телеком Србија. Потребно је извршити заштиту и обезбеђење постојећих каблова. 
 

6.5. Зелене површине 

Концептом озелењавања, a све у складу са условима заштите природе, предвиђа се 

формирање зеленила више-спратног типа озелењавања са што већим процентуалним 

учешћем аутохтоних биљних врста карактеристичних за дато подручје. Сврха оваквог 

типа озељењавања јесте заштита околног простора од ширења најразличитијих видова 

загађења, а све у циљу добре превентиве од настанка многобројних последица по 

животну средину до којих би у неком дужем временском периоду свакако дошло 

уколико би се нарушили карактеристични услови исте. 

Урбанистичка целина А и В која су планом предвиђене за обављање комуналне 

делатности сахрањивања и представља простор гробља са односом од 60% површина за 

сахрањивање и 40% за зелене површине и комуникационе сиситеме. 

У улазном делу гробља око комеморативног платоа формираће се обострани дрворед 

који ће обезбедити засену у току целог дана. У зимском периоду ове дрворедне 

формације смањиће утицај ветра на микро локације. 

Слободне површине преостале формирањем правилних гробних поља уредити 

зеленилом есктетких карактеристика. 

Ободом ове урбанистичке целине планира се формирање заштитног појаса зеленила 

више-спратног типа ширине 5 м, који ће се протезати у границама између грађевинске 

и регулационе линије. Овај заштитни зелени појас биће претежно сачињен од 

аутохтоних биљних врста карактеристичних за дато подручје позиционираних у 3 

спрата.  

Први и највиши спрат сачињаваће високо четинарско (тује) и листопадно дрвеће ( 

пирамидални храст), док у састав другог  нижег спрата улазиће средње високе и ниже 

дрвенасте врсте ( ватрени грмови), а на самом крају, најнижи трећи спрат је предвиђен 

за зимзелено грмље и шибње (клеке).  

Изузев своје превасходне сврхе да претставља граничну ограду којом се одвајају 

парцеле различитих намена заштитни појас има и друге веома битне функције као што 

су визуелно-естетска, санитарно-хигијенска и еколошка.  

Простор планиран за  гробља уређиваће се у складу са планом хортикултурног 

уређења. То подразумева тачно испланиран распоред гробних поља са тачно 

испројектованим гробним местима за појединано и породично сахрањивање и  местом 

предвиђеним за планирани колумбаријум, што по истом принципу, подразумева и 

детаљно уређење зеленила.  



Планско уређење зеленила подразумева уређење зеленила у складу са наменом 

коришћења простора у сврху комуналне делатности сахтањивања. Планира се да 

зеленило гробних поља буде уређено тако да конкретном простору да ноту отмености и 

достојанства. Осим те визуелно-естетске функције, испод крошњи дрвећа планира се 

поставка мобилијара (клупа и сл.)  у циљу кратког предаха и одмора. 

При самом избору биљних врста треба водити рачуна о томе да се користе врсте 

уједначених и правилних хабитуса без контраста у колориту и форми све у циљу 

постизања осећаја мира, блаженства и спокојства. 

Озелењавањем мин. 20% укупних површина ради побољшања санитарно – хигијенских 

и декоративно – естетских услова биће остварене многобројне функције зелених 

површина, а нарочито заштита животне средине. 

Адекватним избором биљних врста зеленило ће омогућити : 

 пречишћавање ваздуха механичким путем таложењем, филтрацијом и 

апсорпцијом материјала, 

 пречишћавање ваздуха снижењем концетрације загађујућих материја 

апсорцијом у биљна ткива, 

 пречишћавање ваздуха уништавањем микроорганизама захваљујући 

бактерицидном и фитонцидном дејству појединих врста, 

 повећање биланса кисеоника у ваздуху, 

 снижење температуре ваздуха за 2-3° Ц, 

 повећање релативне влажности ваздуха (18-22 % више у односу на површине без 

зеленила), 

 заштиту од дејства ветра, 

 заштиту од буке, 

 естетско-декоративну функцију. 

Зеленило у обухвату плана чине:  

 Заштитне зоне и појасеви,  

 Уређене зелене површине на слободним површинама без сахрањивања, и  

 Уређене зелене површине унутра гробних поља као декоративно уређење. 

У оквиру заштитне зоне посебно обратити пажњу на планирану комуналну намену, 

односно специфичност намене – сахрањивање. У амбијенталном смислу заштитини 

појас јасно треба да нагласи достојанственост простора. 

Специфична комунална намена простора – сахрањивање, уз потенцијалне изворе 

загађења земљишта, изискује  избор врста  дрвећа, шибља и осталих  зељастих  биљака,  

способних  да  поред  правилног  раста  и  развоја  омогуће ефикасну  и  функционалну  

заштиту  становништва  и  ублаже  негативне  последице дуготрајног загађивања 

околине.  

 

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И  



ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

7.1. Заштита непокретних културних добара 

      Постојећа гробља, у складу са Законом о културним добрима уживају претходну 

заштиту и третирају се као заштићена целина. 

У зони обухвата Плана нема археолошких локалитета, и обавезан је археолошки надзор 

приликом извођења грађевинских и других радова који врши стручна служба Завода за 

заштиту споменика култур у Сремској Митровици. У простору обухвата плана налази 

се непокретно културно добро –  споменик културе – спомен чесма на простору кружне 

раскрснице. 

Добро које ужива претходну заштиту је  гроб првоборца Васе Врачарића на самом 

гробљу. На простору око споменика ( на парцели ) дозвољено је хортикулурно уређење 

зелених површина и урбанистичко уређење простора. Није дозвољена  дислокација 

добра. На спомен обележју дозвољава се обнова, санација, замена, рестаурација и 

конзервација недостајућих делова и целине која не нарушава споменичка својства 

објеката, а по појединачним условима службе заштите. 

У оквиру овог дела спомен обележја дозвољава се урбанистичко и комунално опремање 

припадајуће парцеле које неће угрозити споменичка својства објекта спомен обележја. 

Дозвољено је урбанистичко и хортикултурно уређење око спомен обележја које неће 

угрозити споменичка својства објекта и спомен обележја. 

 Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, Услови чувања, 

одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана, број 345/07/15 од 31.07.2016. 

 

7.2. Заштита природних добара 

Увидом у регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе, 

утврђено је да на простору плана гробља постоји у утицајној зони канал Јарчка Јарчина 

који представља локални еколошки коридор.  

У циљу заштите коридора при изградњи ограде која се наслања на коридор канала 

обезбедити отворе за пролазак ситних животиња ( 10х10цм). 

Приком озелењавања најмање 20% површина уредиће се као зелене површине и подићи 

заштини зелени појас са посебним нагласком уз еколошки коридор – канал. Унутар 

ограде гробља обезбедити заштитно зеленило – појас ширине минимално 5м. 

Евентуално пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили или минерали) 

који би могли престављати заштићену природну вредност, налазач је дужан да их 

пријави надлежном Министарству. 

Заштита, уређење и развој предела - подразумева очување изворних одлика, 

идентитета и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности. У 

складу са Европском конвенцијом о пределу заштиту је потребно спроводити кроз: 



заштиту свих заступљених типова предела, кроз очување и одржавање значајних или 

карактеристичних обележја предела која су проистекла из природне конфигурације, 

или људске активности; управљање пределима кроз поступке којима се, из перспективе 

одрживог развоја, обезбеђује редовно одржавање предела; стварање услова за 

спровођење предеоне политике (општих принципа, стратегија и смерница, 

дефинисаних од стране надлежних органа), која омогућава предузимање одређених 

мера у циљу заштите, управљања и планирања предела. 

Завод за заштиту природе, Нови Сад, Решење о условима заштите природе за 

потребе израде Плана број 03-1238/3 од 21.07.2015. 

 

 

8.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У циљу свођења потенцијално негативних утицаја планираног гробља на околину на 

минималну меру неопходно је предузети следеће : 

 Формирати планирано зеленило у циљу минималног утицаја гробља на околини, 

 Обезбедити дренирање гробља, 

 Изградња стамбених објеката у непосредном окружењу гробља је забрањена, 

 Одржавање хигијене гробља поверава се МЗ или трећем лицу. 

Елиминисање негативних дејстава или њихово свођење на минималне утицаје постиже 

се применом позитивних законсклих прописа, норми и техничких услова у 

пројектовању и изградњи. 

Мере за заштиту животне средине обухватају активности на заштити околине од 

негативног дејства природних фактора и негативног случајног и намерног дејства 

људског фактора. 

За све облике загађења важе општи нормативи који регулишу ту област. Неопходно је 

поштовати и одредбе других нормативних аката који се односе на заштиту околног 

простора, радног простора комплекса и заштите људи. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДОИЗВОРИШТА  

Простор обухвата Плана се налази у ЗОНИ ШИРЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 

водоизворишта ''Сава 1'' регионалног водовода. 

Зона шире санитарне заштите или зона надзора обухвата простор, односно део сливног 

подручја око изворишта. У овој зони забрањена је изградња индустријских или других 

објеката чије отпадне воде или материје могу угрозити извориште. Зона је 

успостављена над простором који је одређен координатним тачкама: 

 
Тачка Координата Y Координата Х 

I 7 405 100 4 981 200 

II 7 406 350 4 980 850 

III 7 407 300 4 980 000 

IV 7 407 900 4 978 900 



V 7 407 750 4 977 400 

VI 7 406 550 4 976 150 

VII 7 405 400 4 975 400 

VIII 7 404 250 4 976 000 

IX 7 403 000 4 976 700 

X 7 403 300  4 972 300 

XI 7 402 350 4 972 350 

XII 7 403 100 4 980 000 

 

 

У простору обухвата плана није дозвољено упуштање непречишћених и недовољно 

пречишћених отпадних вода у  крајњи реципијент. 

За одлагање чврстог отпада који нема својство опасних материја користити контејнере 

који обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора.  

У случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља) приликом рада 

стручних служби, загађени слој земљишта мора се одклонити и исти ставити у 

амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној депонији. Након 

санације, извршити рекултивацију девастираног терена. 

У простору обухвата плана не постоји велика опасност од угрожавања квалитета 

подземних вода на постојећем и планираном комплексу гробља као ни опасност од 

загађења животне средине. 

Успостављањем правила уређења и грађења у Плану постојећег гробља и планираног 

проширења  и зона становања у насељу Јарак, које су се нашле у широј зони заштите 

као затечено стање и уз  строгу примену правила која су усклађена са условима 

заштитиних зона у којима се налазе негативан утицај сведен је на минимум. 

9.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

Просторна  решења  и  планирана  изградња Планом  обухваћеног  подручја мора  бити  

урађена  у складу  са  законском  регулативом  из  области  заштите  од  пожара,  

заштите  од  елементарних непогода и заштите у случају потреба значајних за одбрану.   

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

се објекти заштитили  од оштећења од  земљотреса потребно  је приликом планирања, 

пројектовања и изградње објеката применити све законом  прописане мере  заштите  

које  се  односе  на  изградњу  објеката  на  подручјима могућих трусних  поремећаја  

јачине 7
0
МЦС.   

Заштиту  од  пожара  за  предметне  садржаје  извести  тако  да  се  обезбеди  

немогућност ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. Лист РС 

111/09 и 20/15). Планом су обезбеђени приступи  противпожарним  возилима. На  

подручју  Плана  мора бити реализована хидрантска мрежа према Правилнику о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу  за  гашење  пожара (Сл.  Лист  СФРЈ  бр. 

30/91),  као  и  услови  за  чување  експлозивних материја, течности и гасова (Сл.гл. 

СРС бр. 44/77, 45/84, 18/89).  



Према  условима  Министарства  одбране–сектора  за  материјалне  ресурсе,  управе  за 

инфраструктуру,  нису  предвиђени  посебни  услови  заштите  од  ратних  разарања.  

Водити рачуна о ширини и носивости саобраћајница на несметан пролаз ватрогасних 

возила и њихово маневрисање за време гашења пожара ( „ Сл лист СРЈ“ ,број 8/1995), 

као и о резервним правцима за пролаз интерветних јединица за спасавање, у зависности 

од зарушавања, у циљу заштите људи и материјалних добара.  

Министарство унутрашњих послова,Сектор за ванредне сотуације, Одељење за 

бванредне сизуације у Сремској митровици, Одсек за превентивну заштиту, услови 

бр. 217-8066/15 од 13.07.2015. 

 

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Енергетска ефикасност, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног 

земљишта у  комунални комплекс - гробље, обезбеђује се следећим мерама за 

унапређење енергетске ефикасности и енергетских својстава објеката : 

 детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената у комплексу гробља,  

 стварно потроцењену или оцењену количину енергије која задовољава 

различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта 

капеле (то укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и 

осветљење), 

 смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе 

градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања 

и изградње објекта капеле, 

 примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, 

објеката, система грејања, водоснабдевања, уређења зелених површина,  

 пројектовање нових енергетски ефикасних  објеката (капеле) уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности избором одговарајућег облика и 

одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала,  

 у планираном објекту - капели и код јавне расвете користити тзв. штедљиве 

сијалице, 

Енергетска ефикасност, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног 

земљишта у  комунални комплекс - гробље, обезбеђује се следећим мерама за 

унапређење енергетске ефикасности и енергетских својстава објеката : 

 детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената у комплексу гробља,  

 стварно потроцењену или оцењену количину енергије која задовољава 

различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта 

капеле (то укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и 

осветљење), 

 смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе 

градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања 

и изградње објекта капеле, 

 примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, 

објеката, система грејања, водоснабдевања, уређења зелених површина,  



 пројектовање нових енергетски ефикасних  објеката (капеле) уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности избором одговарајућег облика и 

одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала,  

 у планираном објекту - капели и код јавне расвете користити тзв. штедљиве 

сијалице. 

 

11.  УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И  

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће омогућити 

инвалидним лицима  неометано  и  континуално  кретање  и  приступ  у  све  садржаје  

обухваћене  предметним Планом у складу са важећeм  Правилникu о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 

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

12. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ  

   ЈАВНОГ СЕКТОРА 

Програм уређења грађевинског земљишта односи се на  прибављање земљишта и 

улагања у планиране комуналне (инфраструктурне ) капацитете како би се стекла 

представа о потребним улагањима за имплементацију ПДР, примену и спровођење 

планског концепта. У конкретном случају постоји потреба за прибављањем земљишта у 

јавну намену у површини од 2,28ha. 

Трошкови уређења  и опремање површина јавне намене – комплекс насељског гробља, 

односно реализација концепта на планирани начин спроводиће се фазно у складу са 

потребама ангажовања простора.  

За прву фазу реализације, изградњу капеле и комеморативног платоа  потребно је 

обезбедити око 15,5 хиљада евра.  

За другу фазу реализације изградња ограде са капијом и колумбаријума и друге фазе 

изградње гробних поља ( стаза ) и подизања зеленила  потребно је обезбедити око 10 

хиљада евра.   

 

 

 

 

 

 



 

 

III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Правила уређења и правила грађења дата су за јединствени комплекс гробља и УЦ С 

зону породичног становања. 

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА   

1.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В 

Основна планирана намена простора у обухвату урбанистичке целине  В је комунална 

делатност – сахрањивање, односно постојеће гробље. Правила за изградњу 

недостајућих објеката ( инфраструктуре ограде и др.) третираће се као инвестиционо 

одржавање гробља.  Приликом уређења гробља планира се изградња недостајућих 

пешачких стаза стаза минималне ширине 1,50m. Уколико дође до потребе изградње и 

посебне гробнице - озаријума ( костурница ) планирају се минималне диманзије 6,0м х 

6,0м х 2,70м. У овим целинама постављају се клупе, скулптуре, заједнички споменици, 

стари надгробни спомениси и сл. Зеленило се уређује у складу са дендролошким 

планом који је неопходно урадити. У овој целини изградиће се капела, која ће заузети 

цензтрални положај у односу на јединствени комплекс гробља. Гробљанска капела 

гради се у улазном делу планиранираног проширења гробља. Око капеле се формира 

партерно зеленило са одговарајућим урбаним мобилијаром. Комеморативни плато се 

ускалђује са комеморативном стазом и слободним простором око каеле. 

 

1.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА 

Основна планирана намена простора у обухвату урбанистичке целине  В је комунална 

делатност – сахрањивање, односно проширење гробље. Проширење гробља планира се 

сукцесивно у складу са прибављеним земљишта у јавној намени. Формираће се 18 

гробних поља ортогоналне шеме, углавном правоугаоне. Мрежа стаза које омогућавају 

приступ сваком гробном месту формира правилну шему гробних поља.  У зонама 

заштитних коридораоко постојећег водовода и канала формираће се заштитно зеленило 

као баријера према земљишту у окружењу али и као есктески детаљ горбља, односно 

комуналног комплекса. 

Главни улаз се мора нагласити улазном капијом, зеленилом, сакралним обележјем и 

слично. Главни улаз у гробље са капијом уредиће се у овој целини  уз планирану 

капелу. Остали улази у гробље остају на затеченим местима и користе се у складу са 

навикама становништва. Ограда око гробља уређује се : у првој фази – зидана ограда са 

јужне стране и изградња капије са зидом за колумбарију; у другој фази ограда се гради 

сукцесивно са реализацијом друге фазе и матријалних могућности.  

Гробно поље се формира изградњом главних приступних стаза. Главне приступне стазе 

се укршатју под правим углом и на простору укрштаја формира се простор за уређено 

партерно и високо зеленило. 

У овој зони дозвољено је постављање клупа и сличних елемената мобилијара у складу 

са наменом простора. 

Свако гробно поље мрежом приступних стаза подељено је на редове за гробна места. 

Спајањем гробних места могу се формирати породичне гробнице.  

У гробним  пољима уз главну стазу  планира се простор за сахрањивање заслужних 

грађана. На овом простору могу се спајати места и постављати скулптуре, бисте, 

споменици посебних карактеристика у складу са сахрањеном личношћу.  



Псеудо гобови без надгробних плоча, обележени само минималним обележјем ( табла 

са именом и презименом, годином рођења и годином смрти) са уређеном травнатом 

површином су у гробном  пољу 12 и 11. У овим пољима је, по потреби, могуће 

форморати заједничко гробље, дечије гробље.  

На простору планираног проширења гробља могућа је изградња задужбинске 

гробљанске капеле, задужбинске гробнице или сличне потребе спајањем више гробних 

места уз посебно идејно архитектонско решење. Ови објекти морају имати сакрални 

карактер и морају бити усклађени са већ постојећим објектима исте намене. 

До реализације планиране намене на појединачним пољима уредиће се зеленило које 

својим карактеристикама наглашава свечаност и пијетет простора.  

У овој фази треба подизати и зеленило планирано у овом делу гробља сукцесивно са 

формирањем гробних поља. 

Гробна поља имају исти правоугаони  облик који је последица основног облика 

парцеле.  

Гробно поље се формира изградњом наставка главних приступних стаза у I фази 

формирања гробља, тако да чине јединствени коплекс у ортогоналној шеми, примени 

квантитативних и квалитативних параметара из прве фазе изградње гробља. 

Главне приступне стазе се и у овој фази укршатју под правим углом и на простору 

укрштаја формира се простор за уређење зелених површина са мобилијаром у складу са 

наменом.  

 

1.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С – НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА - 

основна намена УЦС је  изградња планиране инфраструктуре и уређење постојеће. 

Насељска саобраћајница формираће се као саобраћајница са интегрисаним саобраћајем. 

Саобраћајницу јенопходно уредити да њоме могу да се одвијају саобраћај моторних 

возила, бициклистички и пешачки саобраћај. С обзиром на учесталост саобраћаја 

најоправданије решење је овај вид саобраћајнице. Реализација планираних поставки је 

сукцесивна уз све фазе релаизације планских поставки гробља.  

Саобраћајница  ће се у кванитативном, али пре свега у квалитативном смислу уредити 

као насељска саобраћајница која је истовремено и приступна саобраћајница насељском 

гробљу. У зони гробља, уз јужну ограду гробља формираће се зона подужних паркинга, 

а број паркинга ускладити са располажућим простором. У коридору саобраћајнице је и 

одговарајући простор за изградњу недостајућих прикључака на постојећу мрежу. 

Уређење саобраћајних површина ускладиће се са трасама постојеће инфраструктурне 

мреже и објеката. 

У овој целини у складу са планским поставкама и условима надлежних предузећа 

уредиће се неопходне мреже инфраструктуре како би гробље, односно планирана 

гробљанска капела имала могућност прикључеља и стављање у функцију планиране 

сдржаје. 

У овој зони је, у зони постојећег улаза  (југозападни улаз) поставити – изградити 

објекат за продају цвећа и свећа, наткривени простор за обављање ритуалних радњи. 

 

2. ИНФРАСТРУКТРУРНИ КОРИДОРИ 

2.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ 

2.1.1. Саобраћајна инфраструктура 
Планираним решењем предвиђено је формирање четворокраке кружне раскрснице 

пречника 38м, на месту постојеће раскрснице Државног пута IБ реда број 21 и 

Државног пута IIБ реда број 316. Елементи кружне раскрснице морају да испуне услове 

за проходност тешког теретног возила. У зони кружне раскрснице предвиђено је 

аутобуско стајалиште. 



На правцу државног пута пројектоване су пешачке и бициклистичке стазе са трасом уз 

регулациону линију. 

 Сви остали елементи су усклађени са услови управљача над државним путевима ЈП 

«Путеви Србије». 

 

Приступни пут 

Приступ комуналној површини за моторна возила предвиђен је формирањем четвртог 

крака планиране кружне раскрснице, управно на правац Државног пута IБ реда број 

21.Ширина планираног приступног пута је 5,5м. Дуж ове саобраћајнице пројектовани 

су паркинзи за путничка возила димензија 2,5X5,0м. 

 

Пешачко-бициклистичка стаза 

Приступ за бициклисте до комплекса могућ је преко планиране приступне 

саобраћајнице предвиђене за интегрисани колско - бициклистички саобраћај. 

Бициклистичке стазе у регулационом појасу државних путева планиране су паралелно 

са пешачким стазама. 

Пешачки саобраћај одвијаће се преко планираних пешачких стаза пројектованих уз 

регулациону линију.  

Задржава се постојећи улаз на гробље за пешаке и бициклисте са Државног пута IБ реда 

број 21. 

 

Зона комуникационих повшина у оквиру комплекса гробља 

Саобраћајне површине унутар комплекса гробља условљене су функционалном 

организацијом комплекса, орјентацијом и распоредом гробних места. Планираним 

решењем дефинисане су саобраћајне површине намењене за колско пешаки саобраћај – 

главна комеморативна стаза и мрежа пешачких стаза којим се обезбеђује пешачки 

приступ до сваког гробног места. Одвијање колског саобраћаја унутар комплекса биће 

омогућено само за потребе запослених, односно за ангажована лица на пословима 

везаним за комплекс гробља и за превоз лица са посебним потребама. 

 

 

2.1.2. Водопривредна инфраструктура 

Каналска мрежа  

У простроу обухвата плана не постоје мелирациони канали. У непосредном окружењу 

(утицајној зони налази се канала ''Јарачка Јарчина''. Решавање отпадних вода са 

простора обухват плана решаваће се у складу са општим условима каналисања, 

пречишћавања и диспозиције отпадних вода града Сремска Митровица уважавајући 

важећа законска акта која третиају ову област. Прописију се посебне мере заштите као 

локалног еколошког коридора. 

Водоводна мрежа  

Комплекс комуналних делатности – гробља и зона зелених површина ће се снабдевати  

водом са постојеће мреже, продужењем из ул. Гробљанска за потребе гробља. Могуће 

је копање бунара за потребе техничке воде. 

Одвођење атмосферских и отпадних вода постојећа и планирана  

Планира се сепаратни тип интерне канализационе мреже. Одвођење атмосферских  

вода са комеморативног платоа и стаза вршиће се нагибима према зеленим 

површинама. Одвођење вода са кровних површина  се могу одводити у мелиорациони 

канал уколико задовољавају квалитет Iiкласе воде. Радови у близини постојећег канала 

нису планирани. 



Унутар комплеса планирају се мере озелењавања као би се ризик од загађења вода свео 

на најмању могућу меру. 

Отпадне воде из објеката (капела и санитарни чвор) решиће се изградњом 

водонепропусне септичке јаме, с обзиром да су количине тих вода мале и не очекује  се 

већа количина отпадних вода. 

 

2.1.3. Електроенергетска инфраструктура 

Изградња електромреже 

Напајање простора обухвата плана, односно планираних објеката електричном 

енергијом потребном за осветљење капеле, расхладне уређаје, грејање простора 

потребно је изградити ниско напонски кабловски вод од постојеће мреже до објекта 

капеле. Прикључење ће се извршити на постојећи мешовити.До планираних објекат ће 

се изградити нисконапонски вод PPOO –A 4х150 mm2. На улазном делу изградити 

МРО+ЕДШ-2. 

Потребно је изградити и јавну расвету. 

Планиране објекте могуће је, уколико је потребна енергија мањег обима, опремити 

соларним панелима и у циљу енергетске ефикасности користити обновљиви извор 

енергије.                                                                                                                                                                          

 

2.1.4. ТТ мрежа постојећа и планирана 

Најближе место прикључења  на ТТ мрежу је у улици Гробљанској. Могуће је у складу 

са потребама изградити приводни телекомуникациони кабл ТК ДСЛ (30) 59 10х2х0,4 

ГМ и приводно окно. Поред тк кабла, целом дужином треба положити резервну ПС цев 

пречника 40mm. Посебну пажњу треба обратити на постојећи оптичкикабл и на његову 

заштиту у западном делу обухвата Плана. Оптички кабл не улази у обухват комплекса 

гробља. 

 

2.1.5. Термоенергетска инфраструктура 

Грејање просторија у којима је то неопходно, у зимском периоду, планирати локално. 

За изградњу објеката за производњу енергије из алтернативних извора за сопствене 

потребе површине до 10m2 и висине до 3,0m изградња се може вршити по правилима 

за изградњу помоћних објеката, уз идејни пројект и пријаву градње. 

Хлађење просторије за смештај покојника (расхладну просторију) хладити 

постављањем клима уређаја.  

 

2.1.6.  Зелене површине 

Простор за уређено зеленило су делови гробних поља, дрвореди дуж главних стаза, 

комеморативни плато, паркинг и улаз. Простор заштитног зеленог појаса формирати 

као високу декоративно-заштитну зону између комплекса и околног пољопривредног 

земљишта.  Однос лишћара и четинара је 40:60%. Користити аутохтоне врсте. 

 

2.1.7.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

Енергетска ефикасност, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног 

земљишта у комунални комплекс – гробље и зону парковског зеленила са 

компатибилним сдржајима, обезбеђује се следећим мерама за унапређење енергетске 

ефикасности и енергетских својстава објеката : 

 детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената у комплексу гробља,  



 стварно потрошену или оцењену количину енергије која задовољава различите 

потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта капеле (то 

укључује грејање, хлађење, вентилацију и осветљење), 

 смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе 

градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања 

и изградње објекта капеле, 

 пројектовање нових енергетски ефикасних објеката уз поштовање принципа 

енергетске ефикасности избором одговарајућег облика и одговарајућим избором 

конструктивних и заштитних материјала,  

 у планираним објектима и код јавне расвете користити тзв. штедљиве сијалице.  

 

 

3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

3.1.   УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА В - ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ  

Основна планирана намена простора у обухвату урбанистичке целине В је комунална 

делатност – сахрањивање, односно постојеће гробље. Правила за изградњу 

недостајућих објеката у УЦ В (инфраструктуре ограде и др.) третираће се као 

инвестиционо одржавање гробља.  Приликом уређења гробља планира се изградња 

недостајућих пешачких стаза стаза минималне ширине 1,50m. Уколико дође до потребе 

изградње и посебне гробнице - озаријума ( костурница ) планирају се минималне 

диманзије 6,0м х 6,0м х 2,70м. У овим целинама постављају се клупе, скулптуре, 

заједнички споменици, стари надгробни спомениси и сл. Зеленило се уређује у складу 

са дендролошким планом који је неопходно урадити.  

 

3.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А –ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА 

Основна планирана намена простора у обухвату урбанистичке целине А је комунална 

делатност – сахрањивање, односно планирано проширење гроба. Објекти који се могу 

градити у комплексу гробља су : 

 Капела са простором за услуге специјалне намене. 

Минимални габарит капеле је 10.0 х 7.0м . У капели планирати : 

 2 места за покојнике  

 1 расхладну просторију за смештај покојника, 

 простор за свештеника,  

 простор за гробара и алат, 

 санитарни чвор. 

Улаз у капелу је са јужне - предње стране.  

Улаз у санитарни чвор и просторије за гробара и алат је  са задње  стране.  

Кота пода приземља је у нивоу терена.  

Капелу изградити у традиционалном стилу применом класничних материјала са 

сакралним обележјима. 

Спратност објекта је П.   



Око капеле на слободним површинама где се формира комеморативни плато поставити 

клупе, формирати уређено зеленило у циљу формирања засене. 

Код формирања гробних поља предвидети : гробна поља  за сахрањивање укопавањем, 

псеудогобове, гробнице и гробна поља специјалне намене и колумбаријум – смештај 

урни са кремираним посмртним остацима.   

Формирати плато са столом и надстрешницом за обављање традиционалних ритуала уз 

сахрану уз саму улазну главну капију. 

Гробна поља формирати изградњом планираних пешачких сатаза. Облик 

новоформиране парцеле и начин сахрањивања по традиционалним верским обичајима 

условљава распоред гробних поља и гробних места. 

Гробна поља су правоугаоног облика и формирају их пешачке стазе. 

 

Гробно место је минимално 2.20х1.0m( оптималн2.50х1.0m) .  

Дубина гробног места је мин. 1.60m. 

Висина опсега мин. 0.10m. 

Висина спомен обележја мах. 1.60m. 

Размак између гробних места, односно гробница мин. 0.60m (за ширину моторне 

косилице за траву). 

Гробна места могу бити појединачна, породична, породичне гробнице и заједничке 

гробнице и псеудо гробови (без камених плоча) и касете колумбаријума.  

Место за одлагање отпада ( углавном органски отпад од уређења зелених површина и 

уклањања цвећа и венаца ) формирати у склопу зелених површина у близини 

економског улаза у гробље. Ложу за постављање контејнера оградити високом живом 

оградом и грипом зеленила. 

 

3.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  

У оквиру УЦ С која је рубна зона грађевинског подручја у насљу Јарак може се 

организовати пољопривредно домаћинство и то са стамбеним и економским двориштем 

на парцели. 

Оријентациони показатељи и правила градње за овај тип изграђености се у том случају 

примењују на стамбено двориште. 

 

Стамбено двориште садржи:  

- објекте за становање и  

- помоћностамбене објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава, 

надстрешница и слично, који могу појединачно бити нето површине до 30,0m
2
). 

Дозвољена је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са 

садржајима повртарства и воћарства. 

 

Економско двориште садржи економске и помоћне објекте.  

Економски објекти су : 

- за смештај стоке,  

- производни објекти,  

- објекти за прераду пољопривредних производа,  

- објекти за складиштење пољопривредних производа, као и  

- гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила, нето површине веће од 

30,0m
2
. 

 

Помоћни објекти у економском дворишту су : 



- оставе за пољопривредну механизацију,  

- машине и возила,  и  

- слично који могу појединачно бити нето површине до 30,0m
2
. 

За помоћне објекте нето површине до 10m2 и висине до 2,40m, без бетонске плафонске 

конструкције могућа је градња без Одобрења за изградњу, само уз пријаву градње.  

Минимално растојање између стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0m.  

 

Ђубриште и пољски клозет морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, 

односно живог извора воде најмање 20,0m.  

Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 

економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 0.6m. 

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, 

стамбено двориште се поставља на највишој коти.  

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, 

стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. 

Максимална површина економских објеката може износити до 30% површине парцеле. 

На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте могу се 

градити помоћни објекти и то:   

- оставе,  

- портирнице и слично, који могу појединачно бити корисне површине до 30,0m
2
, као 

и настрешнице, тремови и слично. 

Помоћни објекти (летња кухиња, гаража, остава, надстрешница, портирница и сл.) се не 

обрачунавају у индексе по зонама из ових Правила, с тим да под помоћним објектима 

не може бити више од 10% површине парцеле. 

 

У формираним сеоским насељима могу се градити : 

 стамбени објекти;  

 мешовити стамбено-пословни објекти;  

 пословни објекти као пратећи уз становање; 

 објекти услужне, трговинске, угоститељске, или занатске делатности; и 

 други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну 

средину. 

У блоковима у центру сеоског насеља могу се градити : 

- стамбени објекти;  

- мешовити стамбено-пословни објекти; 

- пословни објекти као пратећи уз становање ; 

- објекти услужне, трговинске, угоститељске, или занатске делатности; 

- објекти од општег значаја - школе, амбуланте, сеоски домови и сл.; 

- верски објекти; 

- услужни инфраструктурни објекти (станице за снабдевање горивом моторних возила 

и сл.); 

- други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну 

средину. 

 

3.4. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА D – НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА 



Уређење и изградња планиране саобраћајне и остале инфраструктуре вршиће се на 

основу услова појединачних надлежних јавних предузећа. У улици Гробљанској 

изградиће се кружна раскрсница и са ње се планира крак за приступну саобраћајницу 

јединственом комплексу гробља са јужне стране. 

 

3.5. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У 

ОБУХВАТУ ПЛАНА 

У обухвату Плана не могу се градити објекти који нису намењени основној намени 

комплекса гробља – сахрањивању. 

Забрањено је градити објекте на гробљу који својим изгледом и величином нарушавају 

визуелни и естетски изглед и пијетет комплекса. 

 

3.6.  УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

Правила парцелације за грађевинске парцеле у обухвату плана условљена су пре свега 

постојећим стањем. 

Пројектом препарцелације формираће се у коначној реализацији Планских поставки 

две нове парцеле. Једна А ће чинити парцелу јединственог комплекса гробља, а друга 

парцелу за изградњу приступне парцеле Б. Парцела А ће бити у јавној намени за 

изградњу гробља, а парцела Б у јавној намени за потребе изградње мрежа 

инфраструктуре. 

Препарцелација се мора вршити фазно у складу са поступком прибављања земљишта у 

јавној намени ( експропријација). Од постојећих парцела : 

 бр. 1296/2, 1295/2, 1294 и 1293 формираће се по две парцеле, северни део 

парцеле је у постојећој намени – становање, а у јужном делу  - комунална 

делатност. 

 Парцела А формираће се спајањем парцеле постојећег гробља 1297 и дела 

парцеле бр. 1298/3, 1298/2, 1296/1 и новоформираних парцела из прве фазе 

препарцелације.  

 Парцела Б формираће се спајањем делова парцела бр. 1298/3 и 1298/1. 

Све остале парцеле у обухвату плана остају у непромењеном стању. 

Све планиране парцеле и постојеће парцеле су у јавној намени чијаје намена – 

комуналне делатности, у осталој намени парцеле које су УЦ С – са наменом породично 

становање. 

 

4.  ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ 

НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Грађевинске линије унутар комплекса гробља и заштитног зеленила су скуп линија на 

које се лоцирају архитектонски објекти у односу на регулационе линије и границе 

парцела бочних суседа, као и међусобна растојања објекат у комплексу. 

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

просторним параметрима. 

Лоцирање објеката у комплексу гробља  ће зависити од трaдиције сахрањивања на овим 

просторима (оријентација капeле, комеморатиног платоа, положаја гробних поља, 

употреба симбола и сл.), а биће регулисано кроз спровођење (идејног решења и 

организације простора). 

  

4.1.  ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ 



Регулационим линијама је разграничен простор у обухвату плана на површине у оквиру 

земљишта у јавној намени и  површине  у  оквиру  осталог   земљишта. Регулациона 

линија комплекса гробља су спољне линије границе комплекса гробља. 

 

4.2.  ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ 

ПАРЦЕЛА 

Грађевинска  линија  утврђена  је  овим  планом  у  односу  на  регулациону  линију  и  

представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се гради 

објекат.  

Грађевинска линија у односу на регулациону линију одмакнута је мин. 5.0m . 

Положај гробног поља као објекта дефинисан је односом грађевинске и регулационе 

линије тако да је различит у појединим деловима што је резултат положаја и 

организације гробних поља ( ортогонална шема ) и минимиалне ширине заштитиног 

зеленог појаса. Грађевинска линија за изградњу планиране капела дефинисан је 

концептуалним – партерним  уређењем гробног поља. Положај планиране капеле у 

односу на грађевинске линије дат је у  шеми организације гробних поља, односно у 

средишту располажућег простора, положаја улазне главне капије и постојећих  гробних 

места.  

 

4.3. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

Изграђеност планираног комплекса гробља се дефинише односом заузетости простора 

гробним пољима, планираним објектима (капелом и планираним комуникацијама) и 

минималном заузетошћу простора за зелене површине. Планирани простор треба 

максимално искористити за сахрањивање како би се обезбедио што дужи период 

коришћења простора. 

 

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА  

Највећа дозвољена спратност  

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност: 

Објекат капеле је максималне спратности П+0, сем у делу објекта који треба да нагласи 

сакралност објекта, где се дозвољава већа висина детаља у складу са архитектонским 

решењем. 

Објекти породичног становања у УЦ С су спартности П+1+Пк, а помоћни објекти П+0. 

 

Висина објеката 

За објекат капеле за део објекта који треба да  нагласи сакралност објекта, дозвољава се 

већа висина детаља у складу са архитектонским решењем. 

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

што су симболи сакралности (крст). Њихова висина  не сме бити већа од 18m. Изградња 

оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Овакви посебни објекти се 

постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не ометају значајно 

сагледивост објеката.  

Висина спомен обележја је максимално 1,60cm осим у случају постављања посебног 

спомен обележја као уметничког дела ( скулптуре или сл.) и спомен обележја типа 

''обелиск''.  

 

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ 

ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ  

Дозвољена је изградња више објеката на парцели који су у функцији основне намене. 



Основни објекат на парцели је капела. Остали објекти и инфраструктурни простори и 

објекти, организују се у простору који није непосредно уз капелу и главне 

комуникационе правце. Остали помоћни објекти се граде у складу са основном 

функцијом гробља – сахрањивање.  

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

којој је саграђен главни објекат јавне намене (оставе, септичке јаме, бунари, цистерне 

за воду и сл.) организују се у простору који није непосредно окренут потенцијалним 

корисницима. 

Ограђивање грађевинске парцеле  

Висина ограде не може бити виша од 2.2 м. Постојећа ограда гробља је на јужној 

регулационој линији. Ограда је пуна и уредиће се постојећи улази у складу са овим 

планом. Део ограде код планираног проширења гробља у зони комеморативног платоа 

и капеле уредиће се тако да истовремено послужи као основ за изградњу планираног  

колумбаријума. 

Бочне ограде могу бити транспарентне, односно комбинација пуне и транспарентне. 

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

комбинације пуне и транспарентне пуни део не може бити виши од 1.0m.  

Северна ограда, према постојећем некатегорисаном путу се поставља на парцелама 

гробља тако да се обезбеди проточност саобраћаја у атару. Ова ограда може бити лака 

жичана ограда у комбинацији са планираним зеленилом ( жива ограда). 

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

Заштита суседних објеката: 

Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру 

парцеле. 

Уз бочне границе парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију 

изолације самог комплекса од околних парцела. 

Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта: 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

Планирани објекти морају бити усклађени са захтевима конкретне намене објеката – 

сакрални објекти, а објекти унутар комплекса у складу са трационалном градњом у 

сремским сеоским насељима и затеченим објектима релевантне архитектонске 

вредностиг-породичне гобне капеле. 

Објекат капеле може бити грађен од сваког чврстог материјала који је тренутно у 

употреби, на традиционалан или савремен начин. 

Обавезна је израда косог крова, а кров може бити једноводни, двоводни или сложен.  

Кровна конструкција може бити дрвена, челична или армиранобетонска, а кровни 

покривач у складу са нагибом крова. 

Фасаде објекта могу бити малтерисане, од фасадне опеке и других природних и 

вештачких фасадних облога. 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле 

основне сакрале намене. 

 

7.  УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И  

 ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

Паркирање се планира уз планирану приступну насељску саобраћајницу, подужно уз 

јужну ограду гробља на јавној површини. 

Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру постојећих услова и 

могућности. 



Мрежа унутрашњих колско-пешачких саобраћајница-стаза обезбеђује приступ сваком 

гробном пољу. 

 

8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ  

Постојећа и планирана основна намена простора у обухвату плана је комунална 

делатност, односно сахрањивање и компатибилне функције као што су услуге: продаја 

цвећа и свећа, услуге одржавања гробља и сл. имају довољно елемената у плану 

организације простора са прописаним правилима уређења и грађења те није неопходно 

да се ради урбанистички пројекат. 

Планом је већ дата детаљна архитектонско-урбанистичка разрада која  произилази  из  

основне намене простора као и координирана изградња више објеката, односно фазна 

изградња гробних поља и планираног објекта капеле, али и уређење интерне 

саобраћајне мреже на једној парцели.  

Обавезна је анализа процене утицаја на животну средину због могућих конфликата у 

простору према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката  за  које се може  захтевати процена утицаја на животну 

средину („Сл. гласник РС″ бр. 84/2005).  

Нема  посебних  захтева  ни препорука у погледу обавезе расписивања јавних 

архитектонских или урбанистичких конкурса. 

Обавезна је информација о локацији. 

 

 

9. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА  

 СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 

9.1. Смернице за спровођење плана   

 

Овај  План  детаљне  регулације  проширења гробља у Јарку  представља  правни  и  

урбанистички  основ  за  израду пројеката препарцелације и издавање информација о 

локацији и локацијске дозволе, у складу са важећим Законом  о  планирању  и  

изградњи и  важећим Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 

докумената. 

 

Уређење и изградња објеката у комплексу гробља врши се директном применом 

правила  уређења и грађења из овог плана. 

Информација  о  локацији  се  издаје  за  сваку  појединачну  парцелу  или  деоницу  

саобраћајнице, односно  дела  мреже  инфраструктуре  и  представља  правни основ за 

издавање одобрења за изградњу и израду техничке документације.   

 

Потребно је реализовати сву потребну  инфраструктуру  како  би  се  омогућило  

прикључење планираних  објеката.  Све  планиране  водове  сместити у  регулационој  

ширини  приступне саобраћајнице,  у  свему  према  графичким  прилозима:  План  

регулације  и нивелације.   

 

Ради  ефикаснијег  спровођења  Плана,  препоручује  се  максимално поштовање 

постојећих граница катастарских парцела. 

 

        

. 
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111. 

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, 132/2112.014 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 

31.05.2017.године, донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НАСЕЉА 

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Члан 1.   

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације централне зоне 

Мачванска Митровица, Град Сремска 

Митровица (у даљем тексту: План детаљне 

регулације).   

Члан 2.   

Граница планског подручја обухвата 

простор мини блока од око 33,6ha.  

Граница обухвата планског подручја је 

одређена као прелиминарна. Простор 

обухвата плана се налази у централној зони 

насеља Мачванска Митровица. У обухвату 

плана су парцеле које се налазе између канала 

Модран, улице Станковић Александра Лале и 

приобаља реке Саве.  

Обухват плана има површину од 33,6hа.  

Приступ парцелама у обухвату плана је са 

постојеће насељске саобраћајне мреже.   

Члан 3. 

 Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и списак подлога:    

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 и 

препарцелацију у циљу легализације објеката 

изграђених без одобрења.  

У простору обухвата плана налазе се 

насељски блокови који су ПГР-ом 

дефинисани као типична градска целина 4 – 

мешовити блокови централне градске зоне и 

секундарни центри и типична градска целина 

5 – насеља породичног становања.  

Планира се да простор обухвата  буде 

мултифукционалних намена којие ће насељу 

дати урбани идентитет – односно елементе 

градскости са нагласком на централне 

сдржаје насеља. Намене су они које неће 

угрожавати животну средину, природне и 

створене вредности.    

Правилима уређења и грађења биће дати 

урбанистички нормативи за уређење 

планираних урбанистичких целина и зона по 

претежној и посебној намени. Планом се кроз 

правила уређења и грађења дају потребни 

елементи пре свега за формирање површина и 

зона у јавној намени, а затим и правила 

грађења за појединачне објекте и међусобних 

односа неопходне инфраструктурне мреже у 

обухвату плана.  

План детаљне регулације  израђује се на 

овереном катстарско-топографском плану, а 

прбавља се и одговарајућа копија плана и 

извод из листа непокретности.  

Члан 4. 

Принципи  планирања: Уређење простора у 

обухвату плана заснива се на начелима 

одрживог развоја и рационалним 

коришћењем грађевинског земљишта за 

изградњу објеката централних градских 

садржаја, стамбених објеката, стамбено – 

пословних  и пословних  објекта, а све у циљу 
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континуираног планирања уређења насеља 

Мачванска Митровица.  

Члан 5. 

Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја: Општи 

циљ израде плана је реализација планираних 

садржаја уз усклађивање свих релевантних 

параметара простора, услова надлежних 

институција, како у обухвату плана тако и у 

утицајном подручју са основним принципима 

одрживог развоја, односно усклађивање 

активности у простору и заштите животне 

средине.  

Циљ уређења простора у обухвату плана је 

стварање планског основа за формирање  

централне градске зоне, секундарних центара, 

стамбеног блока, пословног блока са 

правилном насељском саобраћајном-уличном 

мрежом и правилном парцелациjом – 

правилним грађевинским парцелама за 

изградњу објеката у јавној и осталој намени. 

Препарцелацијом ће се уредити правилне 

грађевинске парцеле уз уважавање 

коришћења простора у затеченом стању.  

Позитиван ефекат реализације планских 

поставки је обезбеђење услова за уређење 

централне зоне насеља Мачванска 

Митровица, легализација постојећих објеката 

и прибављање добити од продаје 

грађевинског земљишта у корист Града. 

Позитиван ефекат се огледа и у опремању 

централног дела насеља неопходном 

инфраструктуром која чини постојећи систем 

бољим и одрживијим.  

Синергиски утицаји у обухвату плана 

сведени су ниво који подржава очување 

животне средине, а постојеће стање се 

унапређује и у квалитативном и у 

квантитативном погледу. Услови животне 

средине ће се побољшати у веома знатној 

мери.  

Негативан ефекат реализације планских 

поставки је незнатан и огледа се у повеђању 

густине становања и заузетости слободних 

површина урбаним садржајима.  

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања дат је у 

планским поставкама ПГР-а Града Сремска 

Митровица у оквиру планираног просторног 

развоја стамбених блокова за мешовите 

блокове  централних градских зона и 

секундарних центара и блокова породичног 

становање, односно формирање правилних 

насељских блокова са грађевинским 

парцелама за изградњу објеката у јавној 

намени, стамбених и стамбено пословних 

објеката и пословних објеката са 

одговарајућом мрежом инфраструктуре која 

се укључује у инфраструктурни систем града. 

У ширем смислу систем се повезује и на 

систем града Сремска Митровица 

подржавајући основни концепт развоја града 

на две обале.  

У постојећем блоку формираће се простор у 

јавној намени, односно уредити нови улични 

коридори за изградњу мреже инфратсруктуре 

и простори у јавној намени за изградњу 

објеката у јавној намени централних 

садржаја. Уз планиране уличне коридоре 

формираће се грађевинске парцела за 

изградњу планираних објеката и легализацију 

постојећих обејата изграђених без одобрења.   

Члан 7.   

Средства за израду Плана детаљне регулације 

обезбеђују се у буџету, или из других извора, 

у складу са законом. Оквирна финансијска 

средства потребана за израду плана су око 

2.500.000,00 динара на дан 26.04.2017.  

Израда Плана детаљне регулације поверава 

се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из 

Сремске Митровице.   

Рок за израду плана је 150 дана од доношења 

ове Одлуке.    

Члан 8.    

После доношења ове одлуке организоваће се 

рани јавни увид у трајању од 15 дана.   

Oглас о излагању материјала на рани јавни 

увид оглашава се у средствима јавног 

информисања  и на званичном порталу Града.  

Излагање материјала на рани јавни увид 

обавиће се у згради градске куће Града 

Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 
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бр. 13. у Сремској Митровици и на званичном 

порталу Града.   

Нацрт Плана детаљне регулације, пре 

подношења органу надлежном за његово 

доношење, подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид у згради градске куће 

Града Сремска Митровица, улица Светог 

Димитрија бр.13  у Сремској Митровици.  

Излагање предлога Плана детаљне  

регулације на јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу, при чему се 

оглашавају подаци о времену и месту 

излагања предлога Плана детаљне  регулације 

на јавни увид, начин на који заинтересована 

правна и физичка лица могу доставити 

примедбе на предлог Плана детаљне 

регулације, као и друге информације које су 

од значаја за јавни увид.  

Члан 9.    

Саставни део ове одлуке је Решење да се за 

План детаљне регулације централне зоне 

Мачванска Митровица, 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.  

У обухвату Плана детаљне регулације 

забрањује се изградња, у периоду од 12 

месеци од доношења ове Одлуке. 

Члан 11.   

План детаљне регулације је потребно 

израдити у три истоветна примерка у 

аналогном и пет примерка у дигиталном 

облику.  

Члан 12.   

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

Града Сремска Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 350-125/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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112. 

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 

31.05.2017.године, донела је  

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ 

УЛИЦА ПАРОБРОДСКЕ, 

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА,  

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И САВСКОГ 

КЕЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  

Члан 1.   

Овом Одлуком приступа се изради Плана 

детаљне регулације блока између улица 

Паробродске, Светозара Милетића, Бранка 

Радичевића и Савског кеја у Сремској 

Митровици (у даљем тексту: План детаљне 

регулације).  

 Члан 2.    

Граница обухвата планског подручја је 

одређена као прелиминарна. Простор 

обухвата плана се налази у централној зони 

града Сремска Митровица, наслоњен на 

Савски кеј и реку Саву. Границу обухвата 

плана на западу чини улица Паробродска, на 

северу улица Светозара Милетића, на истоку 

улица Бранка Радучевића и на југу Савски 

кеј. У обухвату плана су парцеле које се 

налазе између тих улица и кеја, а основна 

карактеристика блока је постојећи фудбалски 

терен ФК''Срем'' и његово помоћно 

игралиште. Обухват плана има површину од 

10,0hа.  

Приступ парцелама у обухвату плана је са 

постојеће насељске саобраћајне мреже.  

Члан 3.   

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и списак подлога:   

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 и 

препарцелацију у циљу легализације објеката 

изграђених без одобрења.  

У простору обухвата плана налазе се 

насељски блокови који су ПГР-ом 

дефинисани као типична градска целина 1 – 

компактни блокови старог града и типична 

градска целина 3 – блокови са слободним 

унутрашњим простприма за потенцијалну 

градњу у централној градској зони.  

План детаљне регулације  израђује се на 

овереном катстарско-топографском плану, а 

прбавља се и одговарајућа копија плана и 

извод из листа непокретности.  

Члан 4.   

Принципи  планирања: Уређење простора у 

обухвату плана заснива се на начелима 

одрживог развоја и рационалним 

коришћењем грађевинског земљишта за 

изградњу објеката централних градских 

садржаја, стамбених објеката, стамбено – 

пословних  и пословних  објекта, а све у циљу 

континуираног планирања уређења централне 

зоне града Сремска  Митровица. 

 Члан 5.   

Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја: Општи 

циљ израде плана је реализација планираних 

садржаја уз усклађивање свих релевантних 

параметара простора, услова надлежних 

институција, како у обухвату плана тако и у 

утицајном подручју са основним принципима 

одрживог развоја, односно усклађивање 
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активности у простору и заштите животне 

средине.  

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 

инфраструктурних мрежа и њихових 

капацитета у складу са планираном 

изградњом;  

 преиспитивање капацитета изградње и 

подизање стандарда становања;  

 увођење нових атрактивних садржаја;  

 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 пројектом.  

Доношењем  ПДР  створили би  се  услови за 

бољу комуникацију унутар централне зоне 

Града, обезбедили услови за градњу 

стамбено-пословних објеката у 

унутарблоковском простору,  неопходне 

инфраструктуре, пре свега саобраћајница и 

мирујућег саобраћаја, а због недостатка 

урбанистичког плана којим се регулишу 

имовинско-правни односи, односно 

раздвајање јавног и осталог грађевинског 

земљишта.  

Уочени проблеми се односе пре свега на 

нерационално и неадекватно коришћење 

земљишта у најужем центру Града. С тим у 

вези је економска исплативост свих ових 

акција, која се мора наћи у одговарајућем 

капацитету будуће изградње, пре свега 

атрактивних  и тржишно оријентисаних 

намена и садржаја.  

Негативан ефекат реализације планских 

поставки је незнатан и огледа се у повећању 

густине становања и заузетости слободних 

површина урбаним садржајима.  

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 10ha, израђује се на 

основу: заинтересованости потенцијалних 

инвеститора за улагање у изградњу 

пословних и стамбених објеката по ободу и 

унутар блока; 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 

улице уз реку Саву, тј. зоне разграничења 

приобаља реке Саве и централне градске 

зоне; стварање нових локација за изградњу 

јавних садржаја централне градске зоне 

измештањем спортског терена фудбалског 

клуба на локацију периферног  градског 

подручја дефинисаног Планом генералне 

регулације града Сремска Митровица; 

стварање услова за проширење јавних 

парковских површина од централног градског 

парака, преко зелене површине око Хотела 

Сирмијум,  до зеленог појаса уз реку Саву.                           

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 пословно-стамбену 

зону са уређеним јавним садржајима као и 

замену породичног становања  

вишепородичним са пословањем.  

Доношењем  ПДР  створили би  се  услови 

за бољу комуникацију унутар централне 

зоне Града, обезбедили услови за градњу 

стамбено-пословних објеката у 

унутарблоковском простору,  неопходне 
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инфраструктуре, пре свега саобраћајница и 

мирујућег саобраћаја, а због недостатка 

урбанистичког плана којим се регулишу 

имовинско-правни односи, односно 

раздвајање јавног и осталог грађевинског 

земљишта.  

Уочени проблеми се односе пре свега на 

нерационално и неадекватно коришћење 

земљишта у најужем центру Града. С тим у 

вези је економска исплативост свих ових 

акција, која се мора наћи у одговарајућем 

капацитету будуће изградње, пре свега 

атрактивних  и тржишно оријентисаних 

намена и садржаја.   

Члан 7.   

Средства за израду Плана детаљне регулације 

обезбеђују се у буџету, или из других извора, 

у складу са законом. Оквирна финансијска 

средства потребана за израду плана су око 

2.000.000,00 динара на дан 17.05.2017.  

Израда Плана детаљне регулације поверава 

се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из 

Сремске Митровице.   

Рок за израду плана је 150 дана од доношења 

ове Одлуке.    

Члан 8.   

После доношења ове одлуке организоваће се 

рани јавни увид у трајању од 15 дана.   

Oглас о излагању материјала на рани јавни 

увид оглашава се у  средствима јавног 

информисања  и на званичном порталу Града.  

Излагање материјала на рани јавни увид 

обавиће се у згради градске куће Града 

Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 

бр.13 у Сремској Митровици и на званичном 

порталу Града.   

Нацрт Плана детаљне регулације, пре 

подношења органу надлежном за његово 

доношење, подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид у згради градске куће 

Града Сремска Митровица, улица Светог 

Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици.  

Излагање предлога Плана детаљне  

регулације на јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу, при чему се 

оглашавају подаци о времену и месту 

излагања предлога Плана детаљне  

регулације на јавни увид, начин на који 

заинтересована правна и физичка лица могу 

доставити примедбе на предлог Плана 

детаљне регулације, као и друге информације 

које су од значаја за јавни увид.  

Члан 9.   

Саставни део ове одлуке је Решење да се за 

План детаљне регулације блока између улица 

Паробродске, Светозара Милетића, Бранка 

Радичевића и Савског кеја 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: 350-126/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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113. 

На основу члана 62. став 5., 6., и 7. Закона 

о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник, РС“, број 62/2006, 65/2008-др. закон, 

41/2009 и 112/2015), члана  32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр.129/07 и 83/2014 – др. закон ), члана 

35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска 

Митровица  („Службени лист града Сремска 

Митровица“, број 13/2012 ), Скупштина града 

Сремска Митровица, на својој седници 

одржаној дана 31.05.2017.године, доноси  

О Д Л У К У 

О ПОСТУПКУ СКИДАЊА УСЕВА СА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 1.  

Опште одредбе 

Овом Одлуком се уређује поступак скидања 

усева са пољопривредног земљишта у 

државној својини које се користи без правног 

основа, односно супротно одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту, а којим 

располаже и управља Република Србија 

преко Министарства надлежног за послове 
пољопривреде.   

Под поступком скидања усева се 

подразумевају поступци и радње које 

предузима надлежни орган Града са циљем 

заштите интереса Републике Србије над 

пољопривредним земљиштем у државној 

својини.  

Надлежни орган Града из става 2. овог члана 

је градска управа надлежна за послове 

114пољопривреде (у даљем тексту: Орган).  

Поступак скидања усева обухвата: скидање, 

продају и складиштење усева у складу са 
овом Одлуком.  

Средства за спровођење поступка скидања 

усева обезбедиће се у буџету града Сремска 
Митровица.    

Члан 2.   

Покретање поступка  

Поступак скидања усева покреће се актом 
органа под условом:  

1.  да се пољопривредно земљиште у државној 

својини користи без правног основа, односно 

супротно одредбама Закона о 
пољопривредном земљишту,  
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2.  да се пољопривредно земљиште из тачке 1. 

овог става налази на територији града 
Сремска Митровица,  

3.  да је орган донео акт из члана 62. став 5. 

Закона о пољопривредном земљишту, 

односно  

одлуку из члана 62. став 6. Закона о 

пољопривредном земљишту. Орган је дужан 

да акт из става 1. Овог члана донесе у року од 

5 дана од дана испуњености услова из става 

1. тачка 1-3 овог члана.  

Члан 3. 

Скидање усева  

Скидање усева обавља се периодично, по 

доспећу усева за бербу-жетву.   

Скидање усева из претходног става извршиће 

се уз техничку и логистичку подршку:  

1.  пољочуварске службе,  

2.  овлашћених лица МУП-а,  

3.  представника Комисије за израду 

годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 
града Сремска Митровица,  

4. пољопривредног инспектора,  

5. комуналне полиције.  

Члан 4.  

Продаја усева  

Усеви који су предмет поступка, могу бити 

продати пре скидања и након њиховог 

скидања. Одлуку о начину продаје усева 

доноси руководилац органа на предлог радне 

групе из члана 7. ове одлуке ( у даљем тексту: 
Радна група ).   

Члан 4а  

Продаја усева пре скидања  

Усеви се продају јавним оглашавањем путем 

прикупљања понуда.  

Одлуку о продаји усева јавним оглашавањем 

доноси руководилац надлежног органа и иста 

се објављује на огласној табли града Сремска 

Митровица, огласним таблама Месних 

Канцеларија а по могућству и у  средствима 
јавног информисања.  

Одлуком из става 2. овог члана ближе се 

уређују питања од значаја за продају усева 

(услови продаје) а нарочито: ближи опис 

пољопривредног земљишта и усева који је 

предмет поступка, критеријуми за избор 

најповољнијег понуђача, услови за понуђаче, 

садржина понуде, начин и рок подношења 
понуда.  

Истовремено са доношењем Одлуке о 

продаји усева расписује се Оглас за продају 

усева.  

Уколико усев не буде продат, руководилац 

органа утврђује да продаја усева није успела 

и доноси одлуку о расписивању новог огласа 
уз одређивање времена његовог расписивања.  

Оглас за продају усева се може расписивати 

више пута, до тренутка његове продаје.   

Одлуку о избору најповољније понуде 

(понуђача) доноси руководилац органа на 
предлог радне групе.  

На основу правоснажне одлуке из става 7. 

овог члана, орган и изабрани понуђач 
закључују уговор о купопродаји усева.   

Члан 4б   

Продаја усева након скидања  

Пожњевени – убрани усеви се продају у 

складу са чланом 4а. ове Одлуке након 
њиховог ускладиштења.   

Члан 5. 

Складиштење усева  

Уколико се усеви не продају пре њиховог 

скидања, на начин и у складу са чланом 4а 

ове Одлуке, исти ће бити ускладиштени у 

регистрованим складиштима, према 

прописима који важе за складиштење и 
чување пољопривредних производа.  
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Одлука о избору складиштара и решавање 

других питања од значаја за складиштење 

скинутог усева у надлежности је руководиоца 
органа.  

Члан 6. 

Поступање са средствима оствареним од 

продаје скинутог усева  

Средстава остварена од продаје скинутог 

усева, по одбитку трошкова поступка 

уплаћују се на прописани рачун буџета 

Републике Србије.  

Члан 7.  

Радна група  

Ради обављања одређених послова и радњи у 

поступку образоваће се радна група.  

Радна група се састоји од три члана: два 

представника Комисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Сремска 
Митровица и једног представника Града.  

Радна група из става 1. овог члана образује се 

актом руководиоца органа.  

Радна група обавља следеће послове:  

1)  периодично обилази парцеле на којима је 

засејан усев који је предмет поступка,  

2)  утврђује стање усева и оптимални рок 

скидања усева,  

3)  даје предлог руководиоцу органа за 

предузимање мера у циљу спречавања 

незаконитих радњи на усевима који су 

предмет поступка и предлаже рок 

њиховог спровођења,  

4)  прати стање тржишта пољопривредних 

производа који су предмет поступка,  

5)  стара се, да се скидање, складиштење и 

продаја  усева обави на што ефикаснији и 

економичнији начин,  

6)  координира рад пољочуварске службе, 

овлашћених лица МУП-а, представника 

Комисије за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној 

својини града Сремска Митровица,  

пољопривредног инспектора, комуналне 

полиције у случају када је присиство 

представника наведених органа у 

поступку скидања усева неопходно,  

7)  обавља друге радње у поступку скидања 
усева по налогу руководиоца органа.  

 

О свим предузетим радњама у поступку 

скидања усева радна група је дужна да 
сачини записник и преда га органу.  

Члан 8.  

Трошкови поступка  

Скидање и продаја усева се врши на терет 

лица које користи пољопривредно земљиште 

у државној својини без правног 

основа а ако се ради о непознатом лицу на 

терет града Сремска Митровица.  О 

трошковима поступка и накнади трошкова 

поступка одлучује се актом органа.   

Члан 9. 

Прелазне и завршне одредбе  

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о поступку скидања усева за 

пољопривредног земљишта у државној 

својини које се налазе на територији града 

Сремска Митровица („Сл лист града Сремска 
Митровица“, бр.12/2016).  

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу града 
Сремска Митровица.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 320-34/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента,с.р. 
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114. 

На основу члана 59. став 1. и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. 

закон и 101/2016 - др. закон), члана 70. став 1. 

тачка 5. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Сл.гласник РС“ бр.21/2016) и 

члана 69. и 74. став 1. Статута Града Сремске 

Митровице („Сл.лист Града Сремска 

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

Сремска Митровица на седници одржаној 

31.05.2017. године, донела је   

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Члан 1.  

У Одлуци о градским управама Града 

Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска 

Митровица“ бр.12/2016 и 17/2016) у члану 8. 

став 1. тачка 5. мења се и гласи:  „5) води 

деловодник за све градске управе и службе, 

прима захтеве електронским путем, води 

портал Е управе, прима поднеске, даје 

упутства и потребна обавештења странкама у 

вези са остваривањем њихових права код 

органа Града;“  

После става 2. додају се нови ставови 2 и 3. 

који гласе:  

 „У Кабинету Градоначелника, који се 

образује као посебна организациона јединица 

у оквиру Градске управе за опште и 

заједничке послове, обављају се саветодавни 

послови за Градоначелника, покрећу 

иницијативе, предлажу пројекти и дају 

мишљења у вези са питањима од значаја за 

развој Града, у различитим областима.  

У оквиру Кабинета Градоначелника обављају 

се и послови протокола.“ 

 Члан 2.  

Мења се назив главе III, тако да уместо 

назива: “III ПОМОЋНИЦИ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА“ стоји назив: „III 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА“.  

Члан 3.  

Члан 27. мења се и гласи:  

„У Градској управи за опште и заједничке 

послове образује се Кабинет Градоначелника, 

као посебна организационај јединица која 

има положај службе.  У Кабинету 

Градоначелника радни однос на одређено 

време заснивају помоћници Градоначелника, 

као функционери које решењем поставља 

Градоначелник.  

Градоначелник може да постави до 5 

помоћника за области које су од значаја за 

развој и функционисање Града и то: развој и 

унапређење села, урбанизам и комуналне 

делатности, образовање, култура и спорт, 

пољопривреда, привреда и предузетништво, 

саобраћај, инвестиције, социјална заштита, 

заштита животне средине и друго.  

Конкретна област за коју се одређени 

помоћник Градоначелника поставља одређује 

се актом Градоначелника.  

Поред помоћника Градоначелника, актом 

начелника градске управе, радни однос на 

одређено време у Кабинету Градоначелника, 

у складу са законом, може засновати и лице 

задужено за протокол, као и друга лица у 

зависности од потребе.“ 

Члан 4. 

Члан 28.мења се и гласи:  

„Радни однос помоћника Градоначелника, 

лица задуженог за протокол и других лица 

која су зановала радни однос у Кабинету 

Градоначелника, траје најдуже док траје 

дужност Градоначелника.“  

Члан 5.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 021-71/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р. 
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115. 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник РС“, број 68/2015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 101/2015, 

114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016 и 43/2017) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска 

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

Митровица, на седници одржаној 31.05.2017.године, донела је  

 О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА  

КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ ЈАВНОГ СЕКТОРА  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ  

Члан 1.  

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који 

чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2015.годину („Сл.лист Града Сремска 

Митровица“, број 2/2016, 12/2013, 14/II/2016, 16/2016 и 19/2016), мења се члан 4. тако да сада 

гласи:   

„Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем 

локалне самоуправе Града Сремска Митровица у смислу члана 2. ове Одлуке, је:  

                      

  

1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СЛУЖБЕ И ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
  

Назив организационог облика:  Максималан број 

запослених  

1.1. Градска управа за опште и заједничке послове   61  

1.2. Градска управа за  урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката  19  

1.3. Градска управа за инфраструктуру и имовину  19  

1.4. Градска управа за буџет и локални економски развој  40  

1.5. Градска управа за културу, спорт и омладину  14  

1.6. Градска управа за образовање  8  

1.7. Градска управа за за задравствену и социјалну заштиту  19  

1.8. Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине  6  

1.9 Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове  26  

1.10. Стручна служба скупштине Града  5  

1.11 Градско правобранилаштво  4  

    

2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА  
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Назив организационог облика:  Максималан број 

запослених  

2.1 ЈП за послове урбанизма – „Урбанизам“ Сремска Митровица  14  

2.2 ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица  164  

2.3 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица  184  

2.4 ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица  37  

2.5 ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица  32  

  

3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА  
  

  

Назив организационог облика:  Максималан број 

запослених  

3.1. „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ д.о.о.  7  

3.2. „Сирмијум-пут“ д.о.о. Сремска Митровица  6  

3.3. „Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и 

пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица  

10  

  

4. УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА И  

ТУРИЗМА  
  

  

Назив организационог облика:  Максималан број 

запослених  

4.1. Библиотека „Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица  21  

4.2. Галерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица  5  

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  11  

4.7. Установа за неговање културе „Срем“ Сремска Митровица  5  

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  6  

4.11. ПСЦ „Пинки“ Сремска Митровица  12  

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  198  

5.2. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица  9  
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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  

6.11. МЗ Чалма  0  

6.12. МЗ Шашинци  0  

Члан 2. 

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

Митровица“.   

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 021-74/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                        Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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116. 

На основу члана 7. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014,  95/2015, 83/2016, 91/2016и 104/2016) и члана 35. 

став 1. тачка 3. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана  31.05.2017.године 

донела је  

О Д Л У К У   

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

Члан 1.  

 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Сремска Митровица“, 

бр.19/2016), у Тарифи локалних комуналних такси мења се Тарифни број 8. који гласи:  

„Тарифни број 8. 

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима, плаћа се такса и то:  

 

I  

ЗОНА  ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ  ТАКСА  

I  
Такса за један сат паркирања (цена за први и други  започети сат 

паркирања)  
50,00 динара  

I  
Такса за један сат паркирања (цена за трећи као и сваки следећи започети 

сат паркирања)  
80,00 динара  

II и III  Такса за један сат паркирања  35,50 динара  

IV  Такса за један сат паркирања  50,00 динара  

I  
Kиоск карта за започети сат паркирања (цена за први и други  започети 

сат паркирања)  
50,00 динара  

II и III  Kиоск карта за започети сат паркирања  35,50 динара  

IV  Kиоск карта за започети сат паркирања  50,00 динара  

I  Целодневно паркирање  250,00 динара  

II и III  Целодневно паркирање  120,00 динара  

IV  Целодневно паркирање  170,00динара  

Такса за резервацију паркинг места – дневна (I, II, III и IV зона)  900,00 динара  

Такса за резервацију паркинг места–дневна плаћена у року од 8 дана  450,00 динара  
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II  

ЗОНА  ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ   ТАКСА  

МЕСЕЧНО    

I, II, III и IV  Taкса за целодневно паркирање за физичка лица (станари)   
450,00 динара  

I, II, III и IV  Taкса  за  целодневно  паркирање  за  правна  лица  

предузетнике  

и  
1.200,00 динара  

ГОДИШЊЕ    

I, II, III и  Taкса за целодневно паркирање за физичка лица (станари)    4.500,00 динара  

IV         

I, II, III и IV  Tакса  за  целодневно 

предузетнике   

паркирање  за  правна  лица  и  
12.000,00 динара  

  

  

III  

ЗОНА  ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ  ТАКСА  

МЕСЕЧНО   

I, II, III и IV  Tакса за целодневно паркирање за физичка лица  2.500,00 динара  

II, III и IV  Tакса за целодневно паркирање за физичк алица  1.000,00 динара  

I, II, III и IV  Tакса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике   3.500,00 динара  

II, III и IV  Tакса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике  1.800,00 динара  

ГОДИШЊЕ   

I, II, III и IV  Tакса за целодневно паркирање за физичка лица  25.000,00 динара  

II, III и IV  Tакса за целодневно паркирање за физичка лица  10.000,00 динара  

I, II, III и IV  Такса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике   35.000,00 динара  

II, III и IV  Такса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике  18.000,00 динара  
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IV  

ЗОНА  РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА  ТАКСА  

I  Месечна такса за закуп резервисаног паркинг места  12.000,00 динара  

II  Месечна такса за закуп резервисаног паркинг места   9.500,00 динара  

III  Месечна такса за закуп резервисаног паркинг места   5.500,00 динара  

I  Годишња такса за закуп резервисаног паркинг места   120.000,00 динара  

II  Годишња такса за закуп резервисаног паркинг места   95.000,00 динара  

III  Годишња такса за закуп резервисаног паркинг места   55.000,00 динара  

  Резервација и закуп резервисаног паркинг места (месечно, годишње и полугодишње) врши се у 

складу са одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима.   

    НАПОМЕНА:   

Надзор над спроводјењем ове таксене тарифе врши Градска управа за саобраћај, комуналне 

и инспекцијске послове.  

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 434-132/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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117. 

На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ 

бр.129/2007), члана 94. Закона о превозу путника 

у друмском саобраћају (“Сл.гласник РС“ 

бр.68/2015) и чл. 35. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремске Митровице (“Сл.лист Града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на  седници  одржаној дана 

31.05.2017. године   д о н е л а    ј е  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ 

ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА    

Члан 1.  

У Одлуци о ауто-такси превозу путника на 

територији Града Сремска Митровица („Сл.  

лист Града Сремска Митровица“ бр. 13/2015), 

мења се члан 39., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 

динара казниће се за прекршај  привредно 

друштво, односно друго правно лице, ако:  

1) не испуњава услове за обављање такси 

превоза из члана 4. тачке 2., 3., 8. и 9 и члана 

6. ове Одлуке;  

2) не омогући такси возачу да се у прописаном 

року подвргне редовном здравственом 

прегледу у складу са прописом којим се 

регулише безбедност саобраћаја на путевима 

и ако не води евиденцију о тим прегледима 

(члан 7. ове Одлуке);  

3) обавља такси превоз путника  возилом које 

није прегледано код надлежне градске 

управе и за које не поседује акт о 

испуњености услова прописаних законом и 

чланом 10. ове Одлуке (члан 8. став 1.);  

4) за свако додатно возило којим обавља такси 

превоз, односно за које је издат акт о 

испуњености услова од стране Градске 

управе, нема запосленог возача (члан 8. став 

3. ове Одлуке);  

5) не поступи у складу са одредбама члана 9. 

ове Одлуке);  

6) такси превоз обавља такси возилом које не 

испуњава услове из члана 10. ове Одлуке;  

7) ако користи такси возило за сопствене 

потребе супротно одредби члана 16. став  2. 

ове Одлуке;  

8) у тренутку започињања вожње са путником 

не укључи таксиметар (члан 20. ове Одлуке);  

9) поступи супротно одредби члана 23. ове 

Одлуке;  

10) користи такси стајалиште а не испуњава 

било који од услова утврђених одредбом 

члана 24. став 2. ове Одлуке;  

11) таксиметар није подешен у складу са ценом 

утврђеном на основу члана 29. став 2 ове 

Одлуке;  

12) не изда рачун кориснику такси превоза за 

обављену услугу превоза који садржи: датум, 

релацију или километражу, цену превоза, 

потпис и печат превозника (члан 30. став 2. 

ове Одлуке);  

наплати цену започетог а недовршеног такси 

превоза у случају квара такси возила или 

искључења истог из саобраћаја (члан 32. став 1. 

ове Одлуке); За прекршај из претходног става 

овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 

динара одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 

динара, казниће се возач запослен код правног 

лица, ако:  

1) користи такси возило за сопствене 

потребе супротно одредби члана 16. став 2 ове  

Одлуке;  

2) у тренутку започињања вожње са 

путником не укључи таксиметар (члан 20. ове  

Одлуке);  

3) путника не превезе најкраћим путем до 

места опредељења, односно путем који му  

путник одреди (члан 21. ове Одлуке);  

4) поступи супротно одредби члана 23. ове 

Одлуке;    

5) користи такси стајалиште а не испуњава 

било који од услова утврђених одредбом  члана 

24. став 2. ове Одлуке;  

6) не изда рачун кориснику такси превоза за 

обављену услугу превоза који садржи: датум, 

релацију или километражу, цену превоза, потпис 

и печат превозника (члан 30. став 2. ове Одлуке);  

7) наплати цену започетог а недовршеног 

такси превоза у случају квара такси возила или 

искључења истог из саобраћаја (члан 32. став 1. 

ове Одлуке).“  
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Члан 2. 

 Мења се члан 40., тако да сада гласи:                  

 „Новчаном казном у фиксном износу од 75.000 

динара казниће се за прекршај предузетник ако:  

1) не испуњава услове за обављање такси 

превоза из члана 4. и члана 5. ове Одлуке;  

2) не омогући такси возачу да се у 

прописаном року подвргне редовном 

здравственом прегледу у складу са 

прописом којим се регулише безбедност 

саобраћаја на путевима и ако не води 

евиденцију о тим прегледима (члан 7. ове 

Одлуке);  

3) ако обавља такси превоз путника  возилом 

које није прегледано код надлежне градске 

управе и за које не поседује акт о 

испуњености услова прописаних законом и 

чланом 10. ове Одлуке (члан 8. став 1.);  

4) ако за свако додатно возило којим обавља 

такси превоз, односно за које је издат акт о 

испуњености услова од стране Градске 

управе, нема запосленог возача (члан 8. 

став 3. ове Одлуке);  

5) не поступи у складу са одредбама члана 9. 

ове Одлуке;  

6) такси превоз обавља такси возилом које не 

испуњава услове из члана 10. ове Одлуке;  

7) користи такси возило за сопствене потребе 

супротно одредби члана 16. став 2. ове 

Одлуке;  

8) у тренутку започињања вожње са путником 

не укључи таксиметар (члан 20. ове 

Одлуке);  

9) поступи супротно одредби члана 23. ове 

Одлуке;  

10) користи такси стајалиште а не испуњава 

било који од услова утврђених одредбом 

члана 24. став 2. ове Одлуке;  

11) таксиметар није подешен у складу са ценом 

утврђеном на основу члана 29. став 2 ове 

Одлуке;  

12) не изда рачун кориснику такси превоза за 

обављену услугу превоза који садржи: 

датум, релацију или километражу, цену 

превоза, потпис и печат превозника (члан 

30. став 2. ове Одлуке);  

13) наплати цену започетог а недовршеног 

такси превоза у случају квара такси возила 

или искључења истог из саобраћаја (члан 

32. став 1. ове Одлуке);  

14) обавља такси превоз путника за време 

привременог прекида обављања такси 

делатности (члан 34. ове Одлуке).  

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 

динара, казниће се возач запослен код 

предузетника, ако:  

1) користи такси возило за сопствене потребе 

супротно одредби члана 16. став 2 ове  

Одлуке;  

2) у тренутку започињања вожње са путником 

не укључи таксиметар (члан 20. ове  

Одлуке);  

3) путника не превезе најкраћим путем до 

места опредељења, односно путем који му  

путник одреди (члан 21. ове Одлуке);  

4) поступи супротно одредби члана 23. ове 

Одлуке;    

5) користи такси стајалиште а не испуњава 

било који од услова утврђених одредбом  

члана 24. став 2. ове Одлуке;  

6) не изда  рачун кориснику такси превоза за 

обављену услугу превоза који садржи: 

датум, релацију или километражу, цену 

превоза, потпис и печат превозника (члан 

30. став 2. ове Одлуке);  

7) наплати цену започетог а недовршеног 

такси превоза у случају квара такси возила 

или искључења истог из саобраћаја (члан 

32. став 1. ове Одлуке); 

8) обавља такси превоз путника за време 

привременог прекида обављања такси 

делатности (члан 34. ове Одлуке).“  

Члан 3.  

  Мења се члан 41., тако да сада гласи:  

„Новчаном казном у фиксном износу од 

25.000 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако:  

1) за време вршења услуге такси превоза код 

себе нема документацију прописану чланом 

15. ове Одлуке;  

2) користи аутобуска стајалишта која су 

одлуком Града одређена за међумесни 

превоз путника (члан 18.);  

3) одбије да обави вожњу на захтев путника 

(члан19.);  

4) понашање и изглед нису у складу са 

одредбом члана 22. ове Одлуке;  

5) поступи супротно одредби члана. 23. ове 

Одлуке;  

користи такси стајалиште супротно одредби 

члана 27. ове Одлуке. За прекршај из става 1. овог 

члана, новчаном казном у износу од 10.000 

динара казниће се одговорно лице у привредном 

друштву, односно код другог правног лица. За 

прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном 
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у износу од 50.000 динара казниће се привредно 

друштво, односно друго правно лице.  

За прекршај из става 1. овог члана новчаном 

казном у  износу од 15.000 динара казниће се 

возач запослен код предузетника, у привредном 

друштву, односно код другог правног лица.“ 

Члан 4.  

Мења се члан 42., тако да сада гласи:  

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 

динара казниће се физичко лице ако користи 

такси стајалиште за заустављање и паркирање 

возила које није регистровано за обављање такси 

превоза (члан 24. став 1. ове Одлуке).  

Члан 5.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о ауто-такси превозу путника на 

територији Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 

13/2015). 

Члан 6.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу Града Сремска 

Митровица.“  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:344-165 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА                       

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, 

с.р. 

118. 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр.129/2007), члана 2. став 3. 

тачка 2. и члана 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/2011и 104/2016),  члана 16. тачка 7.  и члана 

35. тачка 7. Статута Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 

број 13/2012), Скупштина Града Сремска 

Митровица, на седници одржаној  

31.05.2017.године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

Члан 1. 

У Одлуци о одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода („Сл. лист Града 

Сремска Митровица“ бр. 9/2011, 5/2014 и 

13/2015),у члану 5. став 2., речи „Јавном 

предузећу Дирекција за изградњу града“ 

замењују се речима „Градска управа за 

инфраструктуру и имовину.“ 

Члан 2. 

У  члану 8. мења се став 2., тако да гласи: 

„Прикључак на канализациону мрежу почиње 

прикључком на улични колектор, а завршава се 

прикључним окном уз објекат, лоцираним на 

максимално 1,0 м од регулационе линије парцеле 

корисника.“  

Члан 3. 

У члану 9. став 1., речи „Градска управа за 

урбанизам и стамбено-комуналне послове“, 

замењују се речима „Градска управа за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу 

објеката“. 

Члан 4. 

Члан 10. мења се и гласи: 

„Подносилац захтева за издавање одобрења за 

прикључење на канализациону мрежу дужан је да 

уз захтев поднесе:  

- за постојећи објекат: 

1) лист непокретности са уписаним објектом или 

решење о употребној дозволи; 
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2) уговор са Градском управом за 

инфраструктуру и имовину о измиреним 

трошковима на име накнаде за уређење 

грађевинског земљишта; 

3) услове за раскопавање јавне површине које 

издаје Предузеће за одржавање улица и путева 

„Сирмијум пут“ д.о.о, (у даљем тексту: Сирмијум 

пут) у складу са посебном одлуком; 

4) пројекат канализационог прикључка у три 

примерка израђен од стране ЈКП; 

5) потврду Градске управе о измиреним 

трошковима за прикључак у случају из члана 13. 

став 2. и члана 14. став 3. ове одлуке; 

- за објекат који је у изградњи: 

1) решење о грађевинској дозволи; 

2) уговор са Градском управом за 

инфраструктуру и имовину о измиреним 

трошковима на име накнаде за уређење 

грађевинског земљишта; 

3) услове за раскопавање јавне површине које 

издаје Сирмијум пут, у складу са посебном 

одлуком; 

4) пројекат канализационог прикључка у три 

примерка израђен од стране ЈКП; 

5) потврду Градске управе о измиреним 

трошковима за прикључак у случају из члана 13. 

став 2. и члана 14. став 3. ове одлуке.“ 

Члан 5. 

Мења се члан 12. тако да сада гласи: 

„Објекат за који је поднет захтев за легализацију 

– озакоњење у складу са законом, може се 

привремено прикључити на канализациону 

мрежу, до правноснажно окончаног поступка 

легализације – озакоњења. 

Решење о раскопавању јавне површине ради 

привременог прикључења на канализациону 

мрежу даје надлежни орган управе на основу 

захтева који подноси власник бесправно 

изграђеног објекта. 

Одобрење за привремени прикључак даје 

надлежни орган управе на основу захтева који, уз 

решење о 

раскопавању јавне површине, подноси власник 

бесправно изграђеног објекта. Међусобни односи 

за коришћење привременог канализационог 

прикључка уређују се уговором.“ 

Члан 6. 

Мења се члан 13. тако да гласи: 

„Послове инвестиционе изградње и 

реконструкције уличне канализационе мреже 

искључиво врши Градска управа за 

инфраструктуру и имовину, на тај начин што 

након спроведеног законом прописаног поступка 

(јавне набавке) ове послове поверава 

одговарајућем предузећу односно предузетнику.  

Уколико је то из техничких разлога неопходно, да 

би се избегло накнадно раскопавање улице, 

Градска управа за инфраструктуру и имовину 

може пре подношења захтева за прикључење од 

стране власника, односно корисника објекта у 

склопу изградње или реконструкције уличне 

канализационе мреже да изгради и прикључке на 

канализациону мрежу до регулационе линије 

парцеле, на тај начин што ће уговор о изградњи 

прикључка, власник, односно корисник објекта, 

закључити са ЈКП. 

Са предузећем односно предузетником из става 1. 

овог члана, Градска управа за инфраструктуру и 

имовину,  у складу са законом и овом одлуком 

закључује посебан уговор.  

Средства за послове из става 1. овог члана 

обезбеђују се у буџету Града на основу Програма 

пословања Градске управе за инфратсруктуру и 

имовину.“ 

Члан 7. 

У члану 14. став 3. реч „Дирекција“ замењује се 

речима „Градска управа за инфраструктуру и 

имовину“. 

Члан 8. 

Изнад члана 17. мења се наслов, тако да уместо 

речи „Услови за прикључење (водомер)“, треба 

да стоји „Услови за прикључење (мерач 

протока).“ 

Члан 17. мења се тако да гласи: 

„Објекат који се снабдева водом из сопственог 

извора може се прикључити на канализациону 

мрежу, под условом да на сопственом уређају за 

снабдевање водом постави мерач протока  ради 

мерења исцрпљене воде или да постави мерач 

протока на месту испуста (прикључења на 

канализациону мрежу).“ 
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Члан 9. 

Члан 19. мења се тако да гласи: 

„У канализациону мрежу забрањено је упуштати 

или убацивати опасне и штетне материје изнад 

граничних 

вредности прописаних посебним прописима који 

утврђују граничне вредности емисија загађујућих 

материја упуштених у воде.“ 

Члан 10. 

У члану 23., уместо речи „водомер“ треба да стоје 

речи „мерач протока“. 

Члан 11. 

У члану 31. мења се став 2., тако да гласи:  

„Накнада се обрачунава по 1 м3 исцрпљене воде, 

односно утрошене пијаће воде са прикључка 

водоводне мреже почев од дана израде 

прикључка на канализациону мрежу. 

Члан 12. 

Мења се наслов изнад члана 35., тако да гласи: 

„Обавеза Градске управе за инфраструктуру и 

имовину односно месне заједнице“  

У члану 35. став 1. и 2. реч „Дирекције“ замењује 

се речима „Градска управа за инфраструктуру и 

имовину.“ 

Члан 13. 

У члану 36. став 1. и 2. реч „Дирекција“ замењује 

се речима „Градска управа за инфраструктуру и 

имовину.“ 

Члан 14. 

У члану 38., реч „Дирекцију“ замењује се речима 

„Градску управу за инфраструктуру и имовину.“ 

Члан 15. 

У члану 40. став 2. и 3.,реч „Дирекција“ замењује 

се речима „Градска управа за инфраструктуру и 

имовину.“ 

Члан 16. 

У члану 41. мења се став 1., тако да гласи: 

„Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врши Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове. 

Члан 17. 

Мења се члан 42., тако да гласи: 

„Контролу и одржавање комуналног реда у овој 

области обавља комунална полиција.  

Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално инспекцијских послова, присуством 

на лицу места: 

 -спречава нарушавање комуналног реда 

прописаног овом одлуком; 

 -успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом; 

 -издаје прекршајни налог за прекршаје за 

које је предвиђена новчана казна у фиксном 

износу, у складу са одредбама  Закона о 

прекршајима и ове одлуке. 

-предузима друге мере у складу са својим 

овлашћењима прописаним законом.“ 

Члан 18. 

Мења се члан 44., тако да сада гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 

динара казниће се за прекршај ЈКП ако: 

1) прикључи објекат без одобрења надлежног 

органа (члан 9. ове одлуке);  

2) не обезбеди непрекидно одвођење отпадних 

вода (члан 21. став 1. алинеја 1.);  

3)  не одржава у исправном стању систем за 

прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода (члан 21. став 1. алинеја 2.);  

4) врши прикључење на канализациону мрежу а 

да нису испуњени сви услови у складу са овом 

одлуком и посебним прописима (члан 21. став 1. 

алинеја 3.);  

5) не обезбеди минимум процеса рада из члана 

25. ове одлуке; 

6) ако не предузме мере на уклањању поремећаја 

у пружању услуга одвођења и пречишћавања 

отпадних вода, који је изазван већим кваром на 

објектима, уређајима и постројењима 

канализације, временским приликама или у 

случају више силе (члан 26.). 

За прекршаје из претходног става казниће се и 

одговорно лице у ЈКП, новчаном казном у 

фиксном износу од  25.000 динара.“ 



Број 8/II СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 73 - 
 

Члан 19. 

Мења се члан 45., тако да сада гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 

динара казниће се за прекршај Градска управа за 

инфраструктуру и имовину, односно месна 

заједница ако:  

1) не одржава отворене и затворене канале, 

сливнике и друге објекте за уклањање 

атмосферских и површинских вода са јавних 

површина на начин утврђен у члану 34. ове 

одлуке;  

2) ако не обезбеде минимум процеса рада (члан 

38. у вези са чланом 25. ове одлуке); 

3) ако не предузме мере на уклањању поремећаја 

у пружању услуга одвођења атмосферских вода, 

који је изазван већим кваром на објектима, 

уређајима и постројењима атмосферске 

канализације, временским приликама или у 

случају више силе (члан 38. у вези члан 26. ове 

одлуке);  

4) ако не поступи у складу са чланом 40. ове 

одлуке.  

За прекршаје из претходног става казниће се и 

одговорно лице у Градској управи за 

инфраструктуру и имовину, односно месној 

заједници, новчаном казном у фиксном  износу 

од 25.000 динара.“ 

Члан 20. 

Мења се члан 46., тако да сада гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000  

динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) индустријски објекат или други објекат чије 

отпадне воде садрже штетне материје прикључи 

на канализациону мрежу без уградње уређаја за 

пречишћавање отпадних вода (члан 18.); 

2) прикључно окно за канализацију не изгради 

према типу који одреди ЈКП (члан 22. алинеја 1. 

ове одлуке), 

3) не одржава кућну канализацију, прикључно 

окно и прикључак на канализациону мрежу (члан 

22. алинеја 3. ове одлуке); 

4) у року од 24 часа не пријави оштећење на 

прикључку за канализациону мрежу ЈКП-у (члан 

22. алинеја 4. ове одлуке); 

5) дозволи продирање атмосферских вода у 

канализациону мрежу природним током или 

повезивањем (члан 22. алинеја 5. ове одлуке); 

6) користи воду са сопственог извора коју 

испушта  у канализациону мрежу даваоца услуга 

а није уградио мерач протока  ради утврђивања 

количине испуштене воде (члан 23. ове одлуке).  

За прекршаје из претходног става казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

у фиксном износу од 25.000  динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 

предузетник новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 

физичко лице новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара.“ 

Члан 21. 

Мења се члан 47., тако да сада гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 

динара казниће се за прекршај правно лице и 

предузетник ако: 

не изврши прикључење на канализациону мрежу 

или користи за сакупљање отпадних вода 

непрописну септичку јаму (члан 7.); 

1) септичку јаму не одржава и не празни на начин 

прописан у члану 7. ове одлуке; 

2) у канализациону мрежу испушта материје чије 

је испуштање забрањено (члан 19); 

3) не обезбеди прикључно окно и учини га 

приступачним за овлашћене раднике ЈКП (члан 

22. алинеја 2. ове одлуке); 

5) затрпава отворене и затворене канале (члан 39. 

став 1.); 

6) испушта отпадне воде, опасне и штетне 

материје у њих (члан 39. став 2.); 

7) изгради колски прилаз објекту преко отвореног 

канала или уреди зелену површину супротно 

члану 40. ове одлуке; 

За прекршаје из претходног става казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

у фиксном износу од 20.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 

физичко лице новчаном казном у фиксном износу 

од 20.000 динара. 
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Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:352-796 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић,  

маст.инж.менаџмента,  с.р. 

119. 

На основу члана 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ 

бр.88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и 

члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 

16.став 1. тачка 7. и члана 35. став 1. тачка 7. 

Статута града Сремскe Митровицe („Службени 

лист града Сремска Митровица" број 13/2012), 

Скупштина града  Сремска Митровица, на 

седници одржаној 31.05.2017. године, д о н е л а  

је                                                                 

О Д Л У К У  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.  

 Oдлуком o јавним паркиралиштима на 

територији Града Сремска Митровица (у даљем 

тексту: одлука) регулише се одржавање јавних 

простора за паркирање у граду Сремска 

Митровица (у даљем тексту: јавна 

паркиралишта), врсте јавних паркиралишта, 

услови и начин паркирања возила на јавним 

паркиралиштима, локална комунална такса и 

начин плаћања локалне комуналне таксе (у даљем 

тексту: таксе) за коришћење јавних 

паркиралишта, паркирање и  заустављање возила 

на јавним површинама на којима посебним 

прописима није уређено паркирање и 

заустављање возила  и уклањање возила 

паркираних супротно одредбама ове одлуке.            

Одржавање јавних паркиралишта и  пружање 

услуга на њима сматра се комуналном 

делатношћу од интереса за Град Сремска 

Митровица (у даљем тексту: Град).  

Члан 2.  

Јавним паркиралиштима у смислу одредаба ове 

одлуке сматрају се:  

- посебно изграђене и опремљене јавне 

површине намењене и обележене за паркирање 

возила;  

- друге јавне површине које се одреде 

посебним актом за паркирање возила.  

Јавним паркиралиштима, у смислу ове одлуке, не 

сматрају се посебне површине за паркирање 

возила које припадају одређеном објекту 

(предузећу, установи и  друго).  

Члан 3.  

Јавна паркиралишта се разликују према намени, 

према врсти возила за која су намењена и према 

томе да ли се врши наплата за коришћење или не.  

Члан 4.  

  Јавна паркиралишта према намени могу бити: 

стална, привремена и повремена.  

1) Стална паркиралишта су посебно 

изграђене, и у складу са просторно планским 

актима уређене, јавне површине намењене за 

паркирање моторних и других возила.  

2) Привремена паркиралишта су јавне 

површине које су планом предвиђене за другу 

намену, а до привођења земљишта планираној 

намени могу се привремено одредити за  

паркиралишта.  

3) Повремена паркиралишта су јавне 

површине које се одреде за паркирање возила 

учесника и посетилаца већих скупова, спортских, 

културних и других приредаба, а  налазе се у 

непосредној близини објеката  где се такви 

скупови  и приредбе одржавају.  

   Решење о одређивању  привремених  и 

повремених паркиралишта  у смислу става 1. 

тачка 2. и 3. овог члана доноси Градска управа за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове (у 

даљем тексту: надлежна управа), по захтеву 

заинтересованог правног и физичког лица.  

Члан 5.  

Стална и привремена јавна паркиралишта с 

обзиром на врсту возила за која су намењена 

могу бити:  

1) паркиралишта за путничке аутомобиле;  

2) паркиралишта за аутобусе и теретна 

возила;  
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3) паркиралишта за бицикле, трицикле, 

мотоцикле;  

4) мешовита паркиралишта и  

5) такси стајалишта Намена паркиралишта 

мора бити јасно обележена саобраћајним 

знацима.  

Одређене врсте возила могу се паркирати само на 

паркиралиштима предвиђеним за ту врсту возила.   

Члан 6.  

Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши 

наплата за коришћење могу бити  општа и 

посебна.    

Општа паркиралишта су паркиралишта за чије 

коришћење се не плаћа такса за паркирање.  

Посебна паркиралишта су паркиралишта за чије 

коришћење се плаћа такса за  паркирање.  

Члан 7.  

Градско веће, одређује посебним актом јавна 

паркиралишта за чије коришћење се врши 

наплата (посебна паркиралишта), зоне и 

дозвољено време  паркирања у тим зонама, време 

наплате и др., на предлог надлежне управе.  

При утврђивању времена за које се врши наплата 

за паркирање  мора се водити рачуна да се 

омогући несметано снабдевање продавница и 

осталих продајних места.  

Члан 8.  

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја.  

Посебна паркиралишта поред обележавања из 

става 1. овог члана морају имати на видном месту 

истакнуто обавештење које садржи: зону, начин 

наплате таксе за коришћење, као и временско 

ограничење коришћења паркиралишта.  

Обележавање јавних паркиралишта се врши 

према  саобраћајно-техничкој документацији, 

коју израђује управљач пута, Предузеће за 

одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ ДОО“ 

(у даљем тексту: Сирмијум пут) у складу са 

посебном одлуком.                                                                                                             

Члан 9.   

Паркирање возила на јавним паркиралиштима 

врши се у складу са посебним прописима  

којима се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима и  одредбама ове одлуке.    

Члан 10.  

Послови одржавања изграђених јавних 

паркиралишта у граду Сремска Митровица и 

наплата таксе за коришћење посебних  

паркиралишта, постављање уређаја који 

спречавају одвожење возила и уклањање возила 

паркираних супротно одредбама ове одлуке 

поверавају се Јавном комуналном предузећу  

"Комуналије" Сремска Митровица (у даљем 

тексту: ЈКП).  

О одржавању паркиралишта у другим насељеним 

местима на територији Града  старају се месне 

заједнице.  

II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА   

Члан 11.  

ЈКП је дужно  да врши послове одржавања и 

опремања изграђених посебних паркиралишта у 

граду Сремска Митровица.  

Послове уређења и обележавања јавних 

паркиралишта врши  Сирмијум пут.  

За обављање послова из става 1. овог члана, ЈКП 

припада право на накнаду, која ће бити 

регулисана уговором закљученим  између 

надлежне управе и ЈКП.  

Члан 12.  

ЈКП врши послове из члана 11. става 1. ове 

одлуке на начин да на њима увек буду обезбеђени 

услови за лако и несметано паркирање возила.  

ЈКП је дужно да јавна паркиралишта непрекидно 

одржава чистим и уредним и да у зимском 

периоду уклања снег и лед са истих, како би се 

омогућило њихово несметано коришћење у току 

целе године.  

Члан 13.  

Јавна паркиралишта првенствено се користе за 

паркирање моторних и других возила. Власник, 

прималац лизинга у складу 

са законом односно корисник моторног или 

другог возила (у даљем тексту: корисник) дужан 

је  да користи јавно паркиралиште у складу са 

хоризонталном и вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом и одредбама ове одлуке.  

Под условима предвиђеним овом одлуком, 

поједини корисници могу стећи статус 

повлашћених корисника.  

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, јавна 

паркиралишта се могу користити и за друге 
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намене, на основу решења надлежне управе, у 

складу са овом одлуком и прописима којима се 

уређују локални путеви и улице и прописима из 

области саобраћаја, на предлог Сирмијум пута.  

У случајевима из претходног става подносилац 

захтева је дужан да уз захтев приложи 

ситуационо решење, оверено од стране лица 

саобраћајне струке са одговарајућом лиценцом.  

Члан 14.   

 На јавним паркиралиштима није дозвољено:  

1) паркирање нерегистрованих возила;   

2) остављање неисправних или хаварисаних 

возила дуже од 24 часа;  

3) остављање прикључних возила без 

сопственог погона, пловних објеката, као и 

других ствари и предмета;  

4) постављање ограде или сличне препреке 

без одобрења градске управе надлежне за 

урбанизам;  

5) прање и поправка возила и друге радње 

које доводе до прљања и уништавања јавног 

паркинга;  

6) предузимање других радњи које 

нарушавају и ометају нормалан саобраћај;  

7) паркирање возила супротно постављеној 

хоризонталној и вертикалној саобраћајној 

сигнализацији.  

Члан 15. 

  Није дозвољено паркирање и заустављање 

возила:  

1) у пасажима  и пeшачким пролазима 

зграда;  

2) на дечијим игралиштима, спортским 

теренима и другим местима намењеним за 

рекреацију;  

3) испред пешачког и колског улаза у 

стамбено-пословне објекте;  

4) на начин да се омета коришћење 

комуналних уређаја или објеката;  

5) на местима где је онемогућен приступ 

посудама за одлагање смећа, возилима ватрогасне 

и хитне помоћи и другим местима где је то 

посебним знаком забрањено;  

6) парковима, скверовима и свим зеленим 

површинама  у граду; 

7) на паркинг местима на јавним 

паркиралиштима резервисаним у смислу члана 

17. до члана 21. ове одлуке.  

Изузетно, дозвољено је паркирање и заустављање 

на јавним површинама, у смислу претходног 

става, возилима за снабдевање, за време истовара 

и утовара робе под условима утврђеним 

прописима којима се регулише безбедност 

саобраћаја.  

Члан 16. 

Надлежна управа је  дужна  да на јавним 

паркиралиштима одреди паркинг места за возила 

инвалидних лица.  

Категорије инвалида који могу користити 

паркинг места из става 1. овог члана одредиће 

својим актом градска управа надлежна за 

социјалну заштиту.    

Инвалидним лицима ЈКП издаје налепницу-знак 

за означавање возила, на основу акта о 

испуњености услова који  издаје надлежни орган 

из става 2. овог члана.  

III  РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА  

Члан 17.  

Надлежна управа може изузетно одобрити 

резервацију паркинг места на јавним 

паркиралиштима за потребе државних органа, 

органа локалне самоуправе, јавних служби, 

јавних предузећа чији је оснивач град и других 

правних лица и предузетника.  

За потребе физичких лица резервацију паркинг 

места одобрава ЈКП.  

Под резервацијом паркинг места на јавним 

паркиралиштима подразумева се коришћење 

одређеног, посебно обележеног или уређеног 

паркинг места на јавним паркиралиштима у 

временском периоду до годину дана, а најмање 

30 дана.  

Надлежна управа прописује услове за резервацију 

паркинг места у смислу ове одлуке.  

Члан 18.  

За резервацију паркинг места у смислу ове 

одлуке, подноси се писмени захтев надлежној 

управи, који обавезно садржи следеће: предлог 

локације за резервисана паркинг места, број 

места за резервацију и време за које се тражи 

резервација.  

Уз захтев из претходног става правна лица и 

предузетници подносе доказ о регистрацији 

делатности и саобраћајну дозволу.  

На основу поднетог захтева надлежна управа, уз 

консултације са ЈКП, решењем одређује локацију 

за резервисана паркинг места, број места, 

кориснике и време трајања резервације.  
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Члан 19.  

На јавном паркиралишту се може резервисати до 

30% паркинг места.  

Изузетно од претходног става, под посебним 

условима, надлежна управа може одобрити 

резервацију паркинг места у већем проценту од 

наведеног.    

Члан 20.  

За резервисано паркинг место корисник плаћа 

таксу у висини утврђеној у Одлуци о локалним 

комуналним таксама.  

Такса за паркирање из претходног става се 

уплаћује на рачун ЈКП.    

Члан 21.  

Поред обележавања на начин утврђен чланом 8. 

ове одлуке, на захтев корисника, ако то услови 

дозвољавају, на резервисаном паркинг месту 

може се поставити и физичка 

препрекапреклопник.  

Постављање и уклањање физичке препреке-

преклопника из претходног става врши надлежно 

ЈКП, о трошку корисника.  

IV УКЛАЊАЊЕ И БЛОКИРАЊЕ ВОЗИЛА   

Члан 22. 

У случајевима када се јавна паркиралишта и 

друге јавне површине користе супротно 

одредбама члана 14. и 15. ове одлуке, саобраћајни 

односно комунални инспектор ће наредити 

кориснику, ако је присутан, да одмах  уклони 

возило са паркиралишта, односно јавне 

површине, под претњом принудног извршења.  

Уколико се корисник не налази на лицу места или 

не поступи по налогу из става 1. овог члана, 

саобраћајни односно комунални инспектор ће 

донети решење којим ће наложити блокаду или 

уклањање возила у одређеном року.    

Напуштена, хаварисана, нерегистрована возила, 

приколице, прикључне машине и сл., паркирана 

на јавним и зеленим површинама, уклањају се 

специјалним или другим возилом, по налогу 

комуналног инспектора.  

Члан 23.  

Уклањање или блокаду возила по налогу 

саобраћајног односно комуналног инспектора   

врши ЈКП специјалним  возилом,  о трошку 

корисника возила.  

ЈКП је дужно да уклоњено возило однесе на за то 

одређено место и да се стара о чувању истог.  

Приликом преузимања возила, корисник је дужан 

да пружи доказ о свом идентитету за преузимање 

возила и да плати ЈКП трошкове блокирања, 

уклањања и чувања возила.  

Ако корисник дође на место где је возило 

паркирано у току  уклањања возила, са намером 

да га сам уклони, овлашћени радници ЈКП ће 

прекинути уклањање возила.  

Корисник је дужан да и у случају из става 4. овог 

члана пружи доказ о свом идентитету за 

преузимање возила и да плати до тада настале 

трошкове.  

Трошкови уклањања и чувања возила по налогу 

саобраћајног односно комуналног инспектора из 

става 1. и 4. овог члана наплаћују се кориснику 

према ценовнику услуга који утврђује ЈКП а на 

основу одлуке Владе Републике Србије о 

накнадама за уклањање возила.  

Сагласност на ценовник из претходног става овог 

члана даје Градско веће.  

 ЈКП је дужно да донесе Правилник о поступку 

уклањања, блокирања, чувања, плаћања и 

преузимања возила уклоњених или блокираних 

по налогу саобраћајне полиције, комуналне 

полиције или инспекције.    

V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

Члан 24.  

Наплату таксе за  паркирање  на посебним 

паркиралиштима из члана 7. ове одлуке врши 

ЈКП.  

ЈКП се обавезује да шестомесечно уплати 

средства од наплаћених такси за паркирање на 

рачун буџета Града.  

Члан 25. 

 Висину таксе за  паркирање утврђује Скупштина 

града Одлуком о локалним комуналним таксама.  

 Одлуком из става 1 овог члана се утврђује по 

зонама такса за:  

- једнократно паркирање (такса за започети 

час паркирања и такса за резервацију 

паркинг места-дневна);  

- повлашћено паркирање (месечно и 

годишње);  

- претплата на паркирање (месечно, 

полугодишње, годишње);  
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- закуп резервисаног паркинг места (месечно 

и годишње).  

Наплата таксе за  паркирање по започетом часу 

врши се путем СМС порука на број који одреди 

ЈКП или куповином паркинг карте (такса за 

започети час паркирања) на киоску.  

Наплата таксе за целодневно паркирање, врши се 

путем СМС порука на број који одреди ЈКП или 

куповином паркинг карте (такса за целодневно 

паркирање) на киоску.  

Захтев за претплату за паркирање (месечно и 

годишње) се подноси ЈКП.  

Резервација и закуп резервисаног паркинг места 

(месечно и годишње) врши се у складу са 

одредбама члана 17. до 20. ове одлуке.  

Члан 26.  

Поједини корисници могу посебна паркиралишта 

користити као повлашћени корисници, уколико 

се иста налазе испред њиховог стана или 

пословног простора.  

Повлашћени корисници из става 1. овог члана 

могу да користе посебна паркиралишта само по 

једном од два предвиђена основа.  

Члан 27.  

Корисник посебног паркиралишта је обавезан да:   

- плати коришћење паркинг места према 

времену задржавања на прописан начин;   

- поступа у складу са дозвољеним 

временом коришћења паркинг места и 

користи паркинг место у складу са 

постављеном саобраћајним знаком,  

вертикалном и хоризонталном 

сигнализацијом којом је означено паркинг 

место;  

- паркинг карту купљену на киоску истакне 

на видно место са унутрашње стране 

предњег ветробранског стакла.  

Од обавезе плаћања таксе за паркирање 

ослобођена су:  

- возила у којима се возе инвалидна лица 

обележена у складу са одредбама ове 

одлуке, на паркинг местима предвиђеним 

за инвалидна лица;  

- специјална возила јавних предузећа и 

возила инспекције за време док врше 

интервенцију или преглед;  

- возила по решењу (или неком другом 

акту) надлежне управе – возила МУП-а, 

војске, инспекцијских служби – 

републичких, покрајинских и градских 

инспекција, која нису видно обележена 

као возила напред набројаних органа  

Правилником, који ће на предлог  управе 

надлежне за послове саобраћаја донети  Градско 

веће, дефинисаће се корисници посебних 

паркиралишта, као и услови под којима могу бити 

ослобођени од обавезе плаћања таксе за 

паркирање.  

Члан 28.  

Корисник јавног паркиралишта, плаћањем 

паркинг места из члана 27. ове одлуке стиче 

право коришћења паркинг места и 

прихвата, овом одлуком прописане услове за 

коришћење посебног паркиралишта.  

Корисник јавног паркиралишта дужан је да плати 

таксу за паркирање путем мобилног телефона – 

слањем СМС поруке или куповином паркинг 

карте (такса за започети час паркирања или такса 

за целодневно паркирање) на киоску.  

ЈКП нема обавезу чувања возила и не сноси 

одговорност за оштећење или отуђење возила.  

Члан 29.  

Контролу плаћања таксе за паркирање возила, 

контролу паркирања, односно исправност 

коришћења посебних паркиралишта врши 

овлашћени радник ЈКП (у даљем тексту: 

контролор).  

Контролор има службену легитимацију коју 

издаје ЈКП и носи службено одело. Изглед 

легитимације и службеног одела контролора 

утврђује ЈКП посебним актом.   

Члан 30.  

Корисник паркинг места који није платио таксу за 

коришћење паркинг места унапред или настави 

да користи паркинг место након истека времена 

за које је платио цену коришћења унапред, сматра 

се да се определио за плаћање таксе за 

резервацију паркинг места-дневну.  

Такса за резервацију паркинг места-дневна, из 

става 1. овог члана важи од тренутка издавања 

налога за плаћање таксе за резервацију паркинг 

места-дневне, до истог времена у првом следећем 

дану у коме се врши наплата паркирања на 

подручју свих зона.  

Налог за издавање таксе за резервацију паркинг 

места-дневне, издаје контролор и уручује га 

кориснику.  
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Када контролор није у могућности да уручи налог 

кориснику, причвршћује га на предње 

ветробранско стакло на возилу.  

Достављање налога за плаћање таксе за 

резервацију паркинг места-дневне, на начин из 

става 4. овог члана сматра се уредним и доцније 

оштећење или уништење налога нема утицај на 

ваљаност достављања и не одлаже обавезу 

плаћања таксе за резервацију паркинг места-

дневне. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио 

по примљеном налогу ако је платио таксу за 

резервацију паркинг места-дневну у року од 8 

дана од дана издавања, на начин назначен у 

налогу.  

Ако  корисник паркиралишта из претходног става  

плати  таксу за резервацију паркинг места - 

дневну у року од 8 дана од дана издавања налога, 

биће дужан да плати 50% од укупног износа 

таксе.  

Уколико корисник паркиралишта не изврши 

плаћање по издатом налогу за плаћање таксе за 

резервацију паркинг места-дневну у року од 8 

дана, истом ће на кућну адресу бити уручена  

опомена за плаћање таксе за резервацију паркинг 

места-дневну и трошкови слања опомене, на 

основу које је дужан извршити плаћање у року од 

5 дана од дана уручења опомене.  

У случају да корисник паркиралишта не 

поступи у складу са ставом 7. овог члана, 

овлашћени радник ЈКП ће покренути поступак 

наплате потраживања.  

VI ПРАВО НА ПРИГОВОР И 

ИНФОРМАЦИЈУ 

Члан 31.  

Корисник посебног паркиралишта може уложити 

приговор на издату таксу за паркирање или на 

неки други поступак контролора паркирања, у 

року од 5 дана од дана издавања таксе за 

паркирање, односно неког другог поступања 

контролора.  

ЈКП је дужно да кориснику паркиралишта 

омогући увид у документацију која се односи на 

његово возило.  

ЈКП је дужно размотрити приговор корисника 

посебног паркиралишта и на исти доставити 

писмени одговор у року од 5 дана од дана 

пријема приговора.  

ЈКП је дужно донети посебни акт којим ће 

детаљно регулисати који орган и на који начин ће 

решавати по поднетим приговорима.  

VII ПРАВО РЕТЕНЦИЈЕ    

Члан 32.  

ЈКП има право ретенције – задржавања сагласно 

одредбама закона којим се регулишу облигациони 

односи, односно захтевати да се према ЈКП у 

потпуности измири до тада доспели дуг.             

VIII Н А Д З О Р  

Члан 33.  

Надзор над спровођењем oдредаба ове одлуке 

врши надлежна управа.  

Инспекцијски надзор над извршењем одредаба 

ове одлуке  врши комунални инспектор, осим у 

делу коришћења јавних паркиралишта када 

инспекцијски надзор врши саобраћајни 

инспектор.    

Члан 34.   

Контролу и одржавање комуналног реда у овој 

области обавља комунална полиција.  

Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова, присуством на 

лицу места:  

- спречава нарушавање комуналног реда 

прописаног овом одлуком;  

- успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом;  

- издаје прекршајни налог за прекршаје за 

које је предвиђена новчана казна у фиксном 

износу, у складу са одредбама ове одлуке и 

Закона о прекршајима;  

- предузима друге мере у складу са својим 

овлашћењима прописаним законом.  

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 35. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000  

динара казниће се за прекршај ЈКП:  

1. уколико се не стара о одржавању, уређењу, 

опремању и обележавању  паркиралишта  на 

начин утврђен у члану 11. и 12 . ове одлуке;  

2. уколико врши наплату таксе  за  паркирања на 

јавним паркиралиштима на којима се не врши 

наплата накнаде;   

За прекршаје из претходног става казниће се и 

одговорно лице у ЈКП новчаном казном  у 
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фиксном износу од 10.000  динара.      

       

Члан 36.   

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000  

динара казниће се за прекршај корисник  возила 

уколико на јавном паркиралишту:  

1. паркира нерегистровано возило (члан 14. 

став 1. тачка 1. ове одлуке);   

2. остави  неисправно или хаварисано 

возило дуже од 24 часа(члан 14. став 1. тачка 3. 

ове одлуке);  

3. остави  прикључно возило без сопственог 

погона, пловни објекат, као и друге ствари и 

предмете; (члан 14. став 1. тачка 4. ове одлуке);  

4. поставља ограде или сличне препреке без 

одобрења градске управе надлежне за урбанизам  

(члан 14. став 1. тачка 5. ове одлуке  

5. пере  и врши  поправку возила и друге 

радње које доводе до прљања и уништавања 

јавног паркинга (члан 14. став 1. тачка 6. ове 

одлуке);  

6. предузима друге радње које нарушавају и 

ометају нормалан саобраћај (члан 14. став 1.  

тачка 7. ове одлуке).  

Члан 37.  

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 

динара казниће се за прекршај корисник  возила 

уколико заустави и паркира возило:   

1. у пасажима  и пeшачким пролазима 

зграда (члан 15. став 1. тачка 1. ове 

одлуке);  

2. на дечијим игралиштима, спортским 

теренима и другим местима намењеним за 

рекреацију (члан 15. став 1. тачка 2. ове 

одлуке);  

3. испред пешачког и колског улаза у 

стамбено-пословне објекте(члан 15. став 

1. тачка 3. ове одлуке);  

4. на начин да се омета коришћење 

комуналних уређаја или објеката (члан 15. 

став 1. тачка 4. ове одлуке);  

5. на местима где је онемогућен приступ 

посудама за одлагање смећа, возилима 

ватрогасне и хитне помоћи и другим 

местима где је то посебним знаком 

забрањено (члан 15. став 1. тачка 5. ове 

одлуке);  

6. парковима, скверовима и свим зеленим 

површинама  у граду (члан 15. став 1. 

тачка 6. ове одлуке);  

7. на паркинг местима на јавним 

паркиралиштима резервисаним у смислу 

члана 17. до члана  

8. 21. ове одлуке (члан 15. став 1. тачка 7. 

ове одлуке).  

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 38. 

Одредбе ове одлуке не односе се на службена 

возила Министарства унутрашњих послова, 

Војске, Хитне помоћи и Ватрогасне службе, у 

вршењу њихове службене дужности, као и на 

службена возила Града.  

Члан 39. 

Градска управа за буџет и локални економски 

развој је обавезна да, на предлог градске управе 

надлежне за послове саобраћаја, у оквиру одлуке 

о локалним комуналним таксама,  предлаже 

Скупштини града висину таксе за паркирање. 

   

Члан 40. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о јавним паркиралиштима на територији 

града Сремска Митровица („Службени лист града 

Сремска Митровица“ бр.19/2016 и 1/2017). 

     

Члан 41. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Сремска 

Митровица".  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:352-795 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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120. 

На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 24. 

став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр.129/2007),члана 3. став 1. тачка 9. 

и члана 13. Закона о комуналним делатностима  

(„Службени гласник РС“ бр.88/2011 и 104/2016), 

члана 25. став 6. Закона о трговини („Сл. гласник 

РС“ бр.53/2010 и 10/2013), члана 16.став 1. тачка 

7. и члана 35. став 1. тачка 7. Статута Града 

Сремскe Митровицe („Службени лист Града 

Сремска Митровица“ број 13/2012), Скупштина 

града  Сремска Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017. године, д о н е л а  је 

O Д Л У К У 

О  ПИЈАЦАМАI ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Одлуком о пијацама (у даљем тексту: одлука) 

прописује се управљање пијацама на територији 

Града Сремска Митровица, локација, опремање и 

одржавање пијацa, начин издавања пијачног 

простора, обавезе трговца, радно време и друга 

питања од значаја за рад пијаца. 

Управљање пијацама је комунална делатност од 

општег интереса и обухвата: комунално 

опремање, одржавање објеката на пијацама 

(пијачног пословног простора, укључујући и 

киоске и тезге на отвореном простору), давање у 

закуп тезги на пијацама и организација 

делатности на затвореним и отвореним 

просторима који су намењени за обављање 

промета пољопривредно-прехрамбених и других 

производа. 

Члан 2. 

Пијаца је посебна тржишна институција, у смислу 

прописа о трговини, која се бави организовањем 

трговине на мало, путем уређивања, одржавања и 

издавања специјализованог простора за обављање 

пијачне продаје робе, као и пратећих услуга. 

Пијачна продаја обухвата продају робе на 

отвореном и затвореном простору, нарочито на 

тезгама, боксовима или посебним продајним 

објектима, и то свежих пољопривредних и 

прехрамбених производа, производа домаће 

радиности и занатских производа, друге робе 

широке потрошње, као и пружање пратећих 

услуга. 

Под затвореним пијачним простором 

подразумевају се пијачна места која се налазе у 

изграђеном и затвореном делу пијаце – 

„тржница“. 

Под отвореним пијачним простором 

подразумевају се непокривена и покривена 

пијачна места-тезге. 

Члан 3. 

Корисници пијачних услуга, у смислу ове одлуке, 

су: 

1)  правна лица, предузетници и физичка лица 

која користе пијачни простор у циљу продаје 

производа или пружања услуга под условима 

прописаним законом, подзаконским актима, овом 

одлуком и актима донетим на основу ове одлуке 

(у даљем тексту: трговац) и 

2)  лица која се на пијаци снабдевају производима 

и користе одговарајуће услуге ( у даљем тексту: 

купац). 

Продају на пијаци обављају лица која имају 

својство трговца. 

Члан 4. 

Место за оснивање пијаце се одређује просторно 

планском документацијом. 

Ближа локација пијаце се одређује решењем 

градске управе надлежне за урбанизам. 

Члан 5. 

Према врсти робе која се на њима продаје, пијаце 

могу бити: 

Зелена пијаца – је простор одређен планским 

актом, намењен и комунално опремљен за 

обављање промета на мало пољопривредно-

прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, 

поврћа, шумских плодова, јаја, цвећа, украсног и 

лековитог биља, садног материјала, 

непрехрамбених производа занатских радњи и 

домаће радиности); 

1)  Кванташка пијаца – је простор одређен 

планским актом, намењен и комунално опремљен 

за обављање промета на мало и велико 

пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, 

поврћа, јаја) са тезги, контејнера, боксова, возила 

и приколица; 

2)  Сточна пијаца – је простор одређен планским 

актом, намењен и комунално опремљен за 

излагање и промет животиња на коме се довозе 

животиње из различитих газдинстава и излажу 

ради продаје; 

3)  Робна пијаца – је простор одређен планским 

актом, намењен и комунално опремљен за 

обављање промета на мало непрехрамбених 

производа дозвољених законом; 
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4)  Робна пијаца половних ствари – је простор 

одређен планским актом, намењен и комунално 

опремљен за обављање промета на мало половне 

коришћене робе (одећа, обућа, разни кућни 

предмети, мотори и њихови делови, електрични 

апарати и др. слична роба); 

Ауто пијаца – је простор одређен планским 

актом, намењен и комунално опремљен за 

обављање промета половних путничких и 

теретних возила и мотоцикла, као и половних 

резервних ауто-делова и прибора. 

Члан 6. 

Пијаце на територији града Сремска Митровица 

су: Градска пијаца, пијаца у насељу Матије Хуђи 

и пијаца у Мачванској Митровици. 

Управљање пијацама из става 1. овог члана 

поверава се  Јавном комуналном предузећу 

„Комуналије“ (у даљем тексту: ЈКП). 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД  ПИЈАЦЕ 

Члан 7. 

Промет робе на градској пијаци (у даљем тексту: 

пијаца) врши се под условима и на начин одређен 

Законом, другим прописима којима се одређује 

промет робе, одредбама ове одлуке и Пијачним 

редом о обављању промета робе и услуга на 

пијаци ( у даљем тексту: Пијачни ред). 

Пијачним редом регулише се: распоред продајног 

простора према врсти производа,  начин 

допремања робе на пијацу, услови и место за 

утовар и истовар робе и паркирање возила и 

друга питања значајна за рад пијаце. 

Пијачни ред доноси ЈКП. 

Члан 8. 

Продаја производа животињског порекла: меса, 

млека и производа од меса и млека и гљива може 

се вршити само под условима прописаним 

ветеринарско-санитарним прописима. 

Забрањено је вршити продају, излагање 

производа животињског порекла, млечних 

производа ван објекта одређеног за ту намену – 

„тржнице“. 

Члан 9. 

За мерење робе на пијацама могу се 

употребљавати само уређаји за мерење и тегови 

који су прописно жигосани.  

Уређаји за мерење при продаји робе морају бити 

тако постављени да купац може контролисати 

правилност мерења.  

III УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА 

Члан 10. 

Пијаца мора испуњавати грађевинско-техничке и 

санитарно-хигијенске услове утврђене законом и 

другим прописима, као и услове прописане овом 

одлуком. 

Члан 11. 

Пијачни простор мора бити асфалтиран или 

поплочан погодним материјалом који је отпоран 

на оптерећења и подобан за лако чишћење и 

одржавање.  

Пијачни објекти морају бити повезани на 

електричну мрежу као и мрежу водовода и 

канализације. 

Тезге намењене за излагање производа морају 

бити од матeријала који је погодан за лако 

чишћење и одржавање. 

Члан 12. 

Прање пијаца мора бити вршено у складу са 

потребама и за исто мора бити обезбеђена 

потребна количина хигијенски исправне воде. 

Члан 13. 

Пијаца мора имати санитарни чвор за јавну 

употребу. 

За лица која врше промет прехрамбених 

производа мора постојати посебан санитарни 

чвор. 

За смештај и одлагање прибора за оржавање 

чистоће на пијацама мора бити обезбеђен посебан 

простор. 

Члан 14. 

На пијаци мора постојати довољан број посебних 

просторија са санитарним уређајем, опремом и 

прибором за несметан рад инспекцијских служби. 

Члан 15. 

Санитарно-техничке услове на пијаци обезбеђује 

ЈКП. 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  УПРАВЉАЧА  

ПИЈАЦОМ 

Члан 16. 

ЈКП је дужна да:  

1)  постави вагу на којој се врши провера масе 

купљене робе (контролна вага) и јасно означи на 

месту њеног налажења, као и да омогући лак 

приступ тој ваги; 



Број 8/II СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 83 - 
 

2)  да лица која продају робу на пијаци имају 

својство трговца; 

3)  по истеку радног времена пијаце, свакодневно  

механички очисти и опере водом под притиском; 

4)  најмање два пута недељно изврши 

дезинфекцију пијачних тезги и отвореног 

продајног простора одговарајућим средствима; 

5)  постави довољан број судова за бацање 

отпадака; 

6)  обезбеди довољну количину хигијенски 

исправне воде за прање и освежавање 

пољопривредних производа који се продају на 

пијаци;  

7)  осветли пијачни простор у ноћним часовима; 

8)  обележи и издвоји пијачни простор од околног 

простора,  огради на начин како би омогућио 

несметано допремање робе и проток људи; 

9)  да на улазима за кориснике пијаце истакне 

радно време пијаце; 

10)  одржава у уредном и исправном стању 

објекте комуналне инфраструктуре (јавне чесме, 

јавног WC-а, хидранта, водовода и канализације, 

ограде, пијачног платоа и сл.; 

11)  уклања снег и лед са пијачних колско-

пешачких пролаза и око пијачних објеката и  

12)  да обезбеди друге услове потребне за 

нормално одвијање промета робе и чистоће на 

пијаци. 

Члан 17. 

За коришћење простора на пијаци плаћа се 

надокнада према ценовнику услуга. 

Ценовник услуга доноси ЈКП уз сагласност 

Скупштине града Сремска Митровица. 

Наплата услуге коришћења простора врши се 

унапред. 

Наплату врши службено лице ЈКП  и о томе 

издаје потврду кориснику пијачног простора. 

Члан 18. 

ЈКП може до 90% пијачног простора намењеног 

за продају пољопривредних производа 

(покривена и непокривена пијачна места-тезге) 

дати на коришћење путем једногодишњег закупа. 

Цена закупа пијачног простора утврђује се путем 

јавног надметања. 

Почетну цену приликом јавног надметања 

утврћује Надзорни одбор ЈКП. 

V ОБАВЕЗЕ ТРГОВЦА 

Члан 19. 

Трговац је дужан да: 

1)  на видном месту истакне пословно име, 

односно назив под којим послује, у складу са 

законом; 

2)  објекат редовно користи за продају робе, 

односно вршење занатских услуга у оквиру 

радног времена пијаце; 

3)  одржава објекат у исправном и уредном 

стању; 

4)  на свакој роби истакне малопродајну цену на 

видном месту и да по тој цени продаје изложену 

робу; 

5)  робу тачно мери, а на захтев купца изврши 

контролу мерења на мерној-контролној ваги; 

6)  по завршетку радног времена пијаце почисти 

пијачни простор који користи и отпатке и друго 

смеће смести у судове постављене за ту сврху. 

Трговцу који не поступа у складу са ставом 1. 

овог члана ЈКП може ускратити  право на 

коришћење пијачног објекта, опреме или 

простора. 

Члан 20. 

Трговац  не сме: 

1) објекат или простор у целини или његов 

део уступити другом кориснику; 

2) мењати намену објекта или простора без 

знања  и промене уговора са ЈКП. 

 

VI РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ 

Члан 21. 

Радно време пијаце је једнократно. 

Радно време пијаце истиче се на видном месту на 

свакој пијаци. 

Радно време пијаце је сваког дана, у периоду од 

07,00 до 17,00 часова. 

Члан 22. 

Допрема робе на пијацу и припрема за продају 

може се вршити најраније један час пре почетка 

радног времена пијаце. 
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По завршетку радног времена пијаце, најкасније 

за један час, трговци су дужни да са својом робом 

и амбалажом напусте пијачни простор. 

Члан 23. 

Трговци су дужни да ускладе радно време 

пословног простора и пијачних објеката са 

радним временом пијаце. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ПРОМЕТА РОБЕ 

Члан 24. 

Промет робе на пијацама врши се под условима 

прописаним за сваку врсту робе. 

Члан 25. 

Пољопривредне производе на градској пијаци  

могу продавати: 

- индивидуални пољопривредници и 

чланови њиховог породичног домаћинства, уз 

доказ да су обвезници пореза на приход од 

пољопривреде; 

- предузетници који су основали радњу на 

тезги или сличном објекту за промет на мало 

пољопривредних производа. 

Члан 26. 

Непрехрамбене производе занатских радњи и 

домаће радиности на тезгама и сличним 

објектима постављеним на посебном простору 

градске пијаце могу продавати: 

- предузетници који те производе израђују; 

- чланови породичног домаћинства 

предузетника или њихови запослени, који на 

месту продаје морају имати решење о упису 

радње у регистар и уговор о радном ангажовању 

запосленог, у складу са прописима. 

Члан 27. 

Индустријско-непрехрамбене производе на 

робној пијаци могу продавати предузетници који 

оснују радњу за промет робе на мало и који имају 

пословно седиште на тезги или сличном објекту. 

Члан 28. 

Половну робу, на ограђеном и одвојеном 

простору градске пијаце, могу продавати физичка 

лица у складу са законом и другим прописима. 

Члан 29. 

Продавци млечних производа морају бити 

регистровани у министарству надлежном за 

послове пољопривреде-Управи за ветерину. 

Продавци млечних производа морају поседовати  

санитарну књижицу у складу са постојећим 

санитарним прописима.Млечни производи и 

тестенине могу се продавати само у објектима, 

односно на продајним местима чији уређаји и 

опрема испуњавају услове предвиђене 

санитарним и ветеринарским прописима 

(расхладни уређаји, стаклена витрина и др.). 

Члан 30. 

Непрерађени и прерађени пољопривредно 

прехрамбени производи намењени људској 

исхрани морају се држати у чистим посудама и 

хигијенској амбалажи. 

Члан 31. 

Услуживање купаца животним намирницама 

мора се вршити на хигијенски начин (хватаљке, 

нож, кашике за млечне и друге производе, посуђе 

за држање намирница, чист бели папир за 

завијање и сл.). 

VIII МЕРЕ ЗАБРАНЕ И УСЛОВИ ПОД 

КОЈИМА СЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ 

ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА 

Члан 32. 

На пијацама је забрањено: 

1)  Неовлашћено постављање и распоређивање 

пијачних објеката; 

2)  Обављање делатности које се не могу 

обављати на пијаци, у складу са овом одлуком и 

другим прописима; 

3)  Куповина или продаја производа на велико, 

осим ако пијаца нема такву намену; 

4)  Излагање производа ван пијачног објекта; 

5)  Одлагање и продаја робе ван тезги односно 

линијама обележеног  пијачног простора и ван 

места за одређену врсту робе; 

6)  Одлагање и продаја робе на прилазима 

пијацама; 

7)  Одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже 

и другог смећа ван судова постављених за 

сакупљање смећа; 

8)  Прање продајног простора и опреме водом 

која није употребљива за пиће или освежење 

пољопривредно-прехрамбених производа таквом 

водом; 

9)  Излагање производа на земљи; 

10)  Загађивање пијачног простора на било који 

начин; 

11)  Ложење ватре на отвореном пијачном 

простору; 

12)  Кретање возила по пијачном простору у 

радном времену пијаце, изузев ручних и 



Број 8/II СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 85 - 
 

моторних колица којима се довози роба за 

снабдевање, као и паркирање возила ван, за то 

одређеног места; 

13)  Држање амбалаже испред и око продајних 

места, као и на крововима пијачних тезги; 

14)  Седење и спавање на тезгама и другим 

објектима за излагање производа; 

15)  Задржавање на пијацама без потребе по 

завршетку радног времена; 

16)  Прескакање пијачне ограде или оштећење 

исте; 

17)  Коришћење пијачних објеката и пијачних 

простора од стране накупаца и препродаваца; 

18)  Доградња, реконструкција или било која 

измена постојећих пијачних тезги; 

19)  Вршење сваке друге радње којом се 

нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

Члан 33. 

О одржавању реда на пијаци старају се 

овлашћени радници ЈКП. 

Овлашћени радник из претходног става овог 

члана упозориће корисника пијачних објеката, 

опреме или пијачног простора, као и грађанина, 

на обавезу поштовања мера забране ове одлуке. 

Уколико корисник, односно грађанин ни после 

упозорења не престане да крши мере забране, 

овлашћени радник је дужан да одмах о томе 

обавести писмено или телефонским путем 

надлежну инспекцију, комуналну полицију, 

Министарство унутрашњих послова, ради 

предузимања одговарајућих мера, а може и да 

фотографише и сними простор на коме се врши 

кршење мера забране и то као доказ достави 

надлежним органима. 

Члан 34. 

ЈКП може ускратити кориснику пијачних услуга 

пружање тих услуга у случају ако: 

1)  Пијачну услугу пружа противно прописима; 

2)  Неосновано омета друге кориснике услуга; 

3)  Не плати пијачну услугу у утврђеном року. 

IX НАДЗОР 

Члан 35. 

Послове инспекцијског надзора над применом 

одредаба ове одлуке врши Градска управа за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

Града Сремска Митровица путем комуналнe 

инспекције. 

Члан 36. 

Контролу и одржавање комуналног реда у овој 

области обавља комунална полиција. 

Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова, присуством на 

лицу места: 

- спречава нарушавање комуналног реда 

прописаног овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом; -

издаје прекршајни налог за прекршаје за које је 

предвиђена новчана казна у фиксном износу, у 

складу са одредбама ове одлуке и закона о 

прекршајима; 

- предузима друге мере у складу са својим 

овлашћењима прописаним законом. 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

Новчаном казном у фиксном износу од  100.000 

динара казниће се за прекршај ЈКП ако:  

1)  не донесе Пијачни ред ( члан 7. став 1. ове 

одлуке); 

2)  не обезбеди санитарно техничке услове на 

пијаци (члан15. а у вези са чланом 13. и 14. ове 

одлуке); 

3)  не постави вагу на којој се врши провера масе 

купљене робе (контролна вага) и јасно означи на 

месту њеног налажења и не омогући лак приступ 

тој ваги (члан 16. тачка 1); 

4)  лица која продају робу на пијаци немају 

својство трговца (члан 16. тачка 2); 

5)  по истеку радног времена пијаце, свакодневно  

механички не очисти и не опере простор пијаце 

водом под притиском (члан 16. тачка 3); 

6)  најмање два пута недељно не изврши 

дезинфекцију пијачних тезги и отвореног 

продајног простора одговарајућим средствима 

(члан 16. тачка 4); 

7)  не постави довољан број судова за бацање 

отпадака (члан 16. тачка 5); 

8)  не обезбеди довољну количину хигијенски 

исправне воде за прање и освежавање 

пољопривредних производа који се продају на 

пијаци (члан 16. тачка 6);  

9)  не осветли пијачни простор у ноћним 

часовима (члан 16. тачка 7); 

10)  не обележи и издвоји пијачни простор од 

околног простора,  огради на начин како би 

омогућио несметано допремање робе и проток 

људи (члан 16. тачка 8); 
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11)  на улазима за кориснике пијаце не истакне 

радно време пијаце (члан 16. тачка 9); 

12)  не одржава у уредном и исправном стању 

објекте комуналне инфраструктуре - јавне чесме, 

јавног WC-а, хидранта, водовода и канализације, 

ограде, пијачног платоа и сл.-(члан 16. тачка 10); 

13)  не уклања снег и лед са пијачних колско-

пешачких пролаза и око пијачних објеката (члан 

16. тачка 11);  

14)  не обезбеди друге услове потребне за 

нормално одвијање промета робе и чистоће на 

пијаци (члан 16. тачка 12). 

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се 

одговорно лице новчаном казном у фиксном 

износу од 25.000. 

Члан 38. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 50.000 

динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

1)  на видном месту не истакне пословно име, 

односно назив под којим послује, у складу са 

законом (члан 19. тачка 1. ове одлуке); 

2)  не одржава објекат у исправном и уредном 

стању (члан 19. тачка 2. ове одлуке); 

3)  по завршетку радног времена пијаце не 

почисти пијачни простор који користи и отпатке 

и друго смеће смести у судове постављене за ту 

сврху (члан 19. тачка 6. ове одлуке); 

4)  објекат или простор у целини или његов део 

уступи другом кориснику (члан 20. тачка 1.); 

5)  промени  намену објекта или простора без 

знања  и промене уговора са ЈКП (члан 20. тачка 

2 ове одлуке). 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 

динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 

динара казниће се предузетник за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 

динара казниће се физичко лице  за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Члан 39. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 40.000 

динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

1)  неовлашћено поставља и распоређује пијачне 

објекте (члан 32. став 1. тачка 1 ове одлуке); 

2)  обавља делатности које се не могу обављати 

на пијаци, у складу са овом одлуком и другим 

прописима (члан 32. став 1. тачка 2. ове одлуке); 

3)  купује или продаје производе на велико, осим 

ако пијаца нема такву намену (члан 32. став 1. 

тачка 3. ове одлуке); 

4)  излаже производе ван пијачног објекта (члан 

32. став 1. тачка 4. ове одлуке); 

5)  одлаже и продаје робу ван тезги, односно 

линијама обележеног  пијачног простора и ван 

места за одређену врсту робе (члан 32. став 1. 

тачка 5. ове одлуке); 

6)  одлаже и продаје робу на прилазима пијацама 

(члан 32. став 1. тачка 6. ове одлуке); 

7)  одлаже отпатке, покварену робу, амбалажу и 

друго смећа ван судова постављених за 

сакупљање смећа (члан 32. став 1. тачка 7. ове 

одлуке); 

8)  пере продајни простор и опрему водом која 

није употребљива за пиће или освежава 

пољопривредно-прехрамбене производе таквом 

водом (члан 32. став 1. тачка 8. ове одлуке); 

9)  излаже производе на земљи (члан 32. став 1. 

тачка 9. ове одлуке); 

10)  загађује пијачни простор на било који начин 

(члан 32. став 1. тачка 10. ове одлуке); 

11)  ложи ватру на отвореном пијачном простору 

(члан 32. став 1. тачка 11. ове одлуке); 

12)  креће се возилом по пијачном простору у 

радном времену пијаце, изузев ручних и 

моторних колица којима се довози роба за 

снабдевање, као и паркирање возила ван, за то 

одређеног места (члан 32. став 1. тачка 12. ове 

одлуке); 

13)  држи амбалажу испред и око продајних 

места, као и на крововима пијачних тезги (члан 

32. став 1. тачка 13. ове одлуке); 

14)  користи пијачне објекте и пијачни простор 

као накупац и препродавац (члан 32. став 1. тачка 

17. ове одлуке); 

15)  дограђује, реконструише или врши  било коју 

измену постојећих пијачних тезги (члан 32. став 

1. тачка 18. ове одлуке); 

16)  врши било коју  другу радњу којом се 

нарушава ред и чистоћа на пијаци (члан 32. став 

1. тачка 19. ове одлуке). 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 

динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 

динара казниће се предузетник за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 

динара казниће се физичко лице  за прекршај из 

става 1. овог члана. 
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Члан 40. 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 

динара казниће се физичко лице ако: 

1)  седи или спава на тезгама и другим објектима 

за излагање производа (члан 32. став 1. тачка 14. 

ове одлуке); 

2)  се задржава на пијаци без потребе, по 

завршетку радног времена (члан 32. став 1. тачка 

15. ове одлуке; 

3)  прескаче пијачну ограду или оштећује исту 

(члан 32. став 1. тачка 16. ове одлуке). 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 

ЈКП је  дужна да у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке  донесе  Пијачни ред 

који ће регулисати ред на пијаци  у складу са 

чланом 7. ове одлуке. 

Члан 42. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о пијацама и вашарима („Службени лист 

општина Срема“, бр. 5/99  и „Сл. лист Града 

Сремска Митровица“ бр. 1/2011 и 18/2011). 

Члан 43. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Сремска 

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 352-794/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

121. 

На основу члана 30, члана 36. став 3. и 4. и 

члана 38. став 2.  Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35. 

став 1.  тач. 7. и тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“ 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној  

31.05.2017.године, донела је     

О Д Л У К У 

СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“  ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА   

I  

Расписује се јавни конкурс за спровођење 

поступка за избор и именовање на период од 

четири године директора Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Сремска Митровица, чији је 

оснивач град Сремска Митровица.  

II  

Јавни конкурс из става 1. ове Одлуке спровешће 

се на основу Огласа чији текст је саставни део ове 

Одлуке, а којим су наведени услови за именовање 

директора утврђени Законом о јавним 

предузећима.  

III  

Поступак по јавном конкурсу из става 1. ове 

Одлуке спровешће Комисија за спровођење 

јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Сремска 

Митровица, образована Решењем Скупштине 

града број 02-30/2017-I од 24.04.2017. године, у 

складу са Законом о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 15/16) и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник РС“ бр. 65/16).  

По спроведеном изборном поступку Комисија за 

избор директора саставиће ранг листу са највише 

три кандидата и исту са записником о 

спроведеном изборном поступку доставити 

Комисији за кадровска и административна 

питања у циљу припреме предлога акта о 

именовању директора који ће бити достављен 
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Скупштини града на одлучивање у складу са 

Законом.   

IV  

Текст огласа за избор и именовање директора 

Јавног комуналног предузећа  

„Водовод“ Сремска Митровица биће објављен у 

„Службеном гласнику РС“, у  

„Службеном листу града Сремска Митровица“, у 

дневном листу „Информер“ – примерак који се 

дистрибуира на целој територији Републике 

Србије, у року од 8 дана од дана доношења ове 

Одлуке.  

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за 

избор и именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Сремска Митровица у  

„Службеном гласнику РС“ исти ће бити објављен 

и на интернет страници града Сремска 

Митровица.  

V  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-82/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска Митровица'' 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица објављује    

О Г Л А С 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ВОДОВОД” У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 

комунално предузеће “Водовод” Сремска 

Митровица, улица Стари шор број 114, матични 

број 8234779, порески идентификациони број – 

ПИБ 100791615, шифра претежне делатности 

3600.  

Радно место: Директор Јавног комуналног 

предузећа “Водовод” Сремска Митровица, на 

период од четири године. Директор Предузећа 

заснива радни однос на одређено време.  

Услови за именовање директора:  

1) да је пунолетно и пословно способно лице и 

држављанин Републике Србије;  

2) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним 

студијама;  

3) да има најмање пет година радног искуства на 

пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2;  

4) да има најмање три године радног искуства на 

пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

5) да познаје област корпоративног управљања;  

6) да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у складу 

са законом којим се уређују кривична дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се 

провером способности кандидата за практичну 

примену знања и вештина у обављању послова 

директора јавног предузећа увидом у податке из 
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пријаве и доказе поднете уз пријаву кандидата на 

јавни конкурс.  

Знања кандидата оцењују се усменом провером 

познавања једне или више области из које је 

делатност за чије је обављање основано јавно 

предузеће, односно познавања других делатности 

које обавља јавно предузеће, познавања прописа 

којима се уређује правни положај јавних 

предузећа и привредних друштава, прописа 

којима се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса, познавања 

области корпоративног управљања, као и општих 

прописа о раду.   

Вештине кандидата се оцењују усменом 

провером.  

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

Пријаве на јавни конкурс са кратком 

биографијом,  неопходном документацијом и 

доказима, подносе се Комисији за спровођење 

конкурса за избор директора јавних и јавно-

комуналних предузећа чији је оснивач град 

Сремска Митровица , препорученом пошиљком, 

путем поште или лично преко Градског услужног 

центра града Сремска Митровица, у затвореној 

коверти, на адреси Светог Димитрија број 13 са 

назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа 

„Водовод” Сремска Митровица  – НЕ ОТВАРАЈ  

Докази који се прилажу уз пријаву:  

o извод из матичне књиге рођених 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о пословној способности 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)  

o доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)  

o доказ о радном искуству на пословима за 

које се захтева високо образовање (оригинал или 

оверена фотокопија уверења /потврде 

послодавца)  

o доказ о радном искуству на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа, 

организовању рада и вођењу послова (оригинал 

или оверена фотокопија уверења / потврде 

послодавца)  

o изјава дата под кривичном и 

материјалном одговорношћу да није члан органа 

политичке странке, односно акт надлежног 

органа политичке странке да је лицу одређено 

мировање функције у органу политичке странке  

o уверење надлежног органа (надлежне 

полицијске управе) да није осуђивано на казну 

затвора од најмање шест месеци;  

o доказ да му није изречена мера 

безбедности (издат од стране надлежног органа) у 

складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  

 

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве 

пријаве неће бити предмет разматрања.  

Лице задужено за давање информација о 

спровођењу јавног конкурса је Вера Николић, 

председник  Комисије, тел.022/610-566 локал 101, 

сваког радног дана од 11 до 13 часова. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица    

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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122. 

На основу члана 30, члана 36. став 3. и 4. и 

члана 38. став 2.  Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35. 

став 1.  тачка 7. и тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“ 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 31.05.2017. 

године, донела је   

О Д Л У К У  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ТОПЛИФИКАЦИЈА“  

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

I  

Расписује се јавни конкурс за спровођење 

поступка за избор и именовање на период од 

четири године директора Јавног комуналног 

предузећа „Топлификација“ Сремска Митровица, 

чији је оснивач град Сремска Митровица.  

II  

Јавни конкурс из става 1. ове Одлуке спровешће 

се на основу Огласа чији текст је саставни део ове 

Одлуке, а којим су наведени услови за именовање 

директора утврђени Законом о јавним 

предузећима.  

III  

Поступак по јавном конкурсу из става 1. ове 

Одлуке спровешће Комисија за спровођење 

јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Сремска 

Митровица, образована Решењем Скупштине 

Града број 02-30/2017-I од 24.04.2017. године, у 

складу са Законом о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 15/16) и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник РС“ бр. 65/16).  

По спроведеном изборном поступку Комисија за 

избор директора саставиће ранг листу са највише 

три кандидата и исту са записником о 

спроведеном изборном поступку доставити 

Комисији за кадровска и административна 

питања у циљу припреме предлога акта о 

именовању директора који ће бити достављен 

Скупштини града на одлучивање у складу са 

Законом.   

IV  

Текст огласа за избор и именовање директора 

Јавног комуналног предузећа „Топлификација“ 

Сремска Митровица биће објављен у 

„Службеном гласнику РС“, у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“, у дневном листу 

„Информер“ – примерак који се дистрибуира на 

целој територији Републике Србије, у року од 8 

дана од дана доношења ове Одлуке.  

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за 

избор и именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Топлификација“ Сремска Митровица 

у  „Службеном гласнику РС“ исти ће бити 

објављен и на интернет страници Града Сремска 

Митровица.  

V  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-81/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ 

број 15/16), члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица објављује  

 О Г Л А С  

О ЈАВНОМ  КОНКУРСУ 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ТОПЛИФИКАЦИЈА” У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 

комунално предузеће “Топлификација” Сремска 

Митровица, улица Змај Јовина број 26, матични 

број 08198969, порески идентификациони број – 

ПИБ 100791738, шифра претежне делатности 

3530.  

Радно место: Директор Јавног комуналног 

предузећа “Топлификација” Сремска Митровица, 

на период од четири године. Директор Предузећа 
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заснива радни однос на одређено време. Услови 

за именовање директора:  

1) да је пунолетно и пословно способно лице и 

држављанин Републике Србије;  

2) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним 

студијама;  

3) да има најмање пет година радног искуства на 

пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2;  

4) да има најмање три године радног искуства на 

пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

5) да познаје област корпоративног управљања;  

6) да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у складу 

са законом којим се уређују кривична дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се 

провером способности кандидата за практичну 

примену знања и вештина у обављању послова 

директора јавног предузећа увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву кандидата на 

јавни конкурс.  

Знања кандидата оцењују се усменом провером 

познавања једне или више области из које је 

делатност за чије је обављање основано јавно 

предузеће, односно познавања других делатности 

које обавља јавно предузеће, познавања прописа 

којима се уређује правни положај јавних 

предузећа и привредних друштава, прописа 

којима се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса, познавања 

области корпоративног управљања, као и општих 

прописа о раду.   

Вештине кандидата се оцењују усменом 

провером.  

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

Пријаве на јавни конкурс са кратком 

биографијом, неопходном документацијом и 

доказима, подносе се Комисији за спровођење 

конкурса за избор директора јавних и јавно-

комуналних предузећа чији је оснивач град 

Сремска Митровица , препорученом пошиљком, 

путем поште или лично преко Градског услужног 

центра града Сремска Митровица, у затвореној 

коверти, на адреси Светог Димитрија број 13 са 

назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање 

директора  

Јавног комуналног предузећа „Топлификација” 

Сремска Митровица  – НЕ ОТВАРАЈ  

Докази који се прилажу уз пријаву:  

o извод из матичне књиге рођених 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о пословној способности 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)  

o доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)  

o доказ о радном искуству на пословима за 

које се захтева високо образовање (оригинал или 

оверена фотокопија уверења /потврде 

послодавца)  

o доказ о радном искуству на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа, 

организовању рада и вођењу послова (оригинал 
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или оверена фотокопија уверења / потврде 

послодавца)  

o изјава дата под кривичном и 

материјалном одговорношћу да није члан органа 

политичке странке, односно акт надлежног 

органа политичке странке да је лицу одређено 

мировање функције у органу политичке странке  

o уверење надлежног органа (надлежне 

полицијске управе) да није осуђивано на казну 

затвора од најмање шест месеци;  

o доказ да му није изречена мера 

безбедности (издат од стране надлежног органа) у 

складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности. Неблаговремене, непотпуне и 

неразумљиве пријаве неће бити предмет 

разматрања.  

Лице задужено за давање информација о 

спровођењу јавног конкурса је Вера Николић, 

председник  Комисије, тел.022/610-566 локал 101, 

сваког радног дана од 11 до 13 часова.  

123. 

На основу члана 30, члана 36. став 3. и 4. и 

члана 38. став 2.  Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35. 

став 1.  тачка 7. и тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“ 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица на седници одржаној 31.05.2017 

године, донела је   

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛИЈЕ“ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

I  

Расписује се јавни конкурс за спровођење 

поступка за избор и именовање на период од 

четири године директора Јавног комуналног 

предузећа „Комуналије“ Сремска Митровица, 

чији је оснивач град Сремска Митровица.  

II  

Јавни конкурс из става 1. Ове одлуке спровешће 

се на основу Огласа чији текст је саставни део ове 

Одлуке, а којим су наведени услови за именовање 

директора утврђени Законом о јавним 

предузећима.  

III  

Поступак по јавном конкурсу из става 1. Ове 

Одлуке спровешће Комисија за спровођење 

јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Сремска 

Митровица, образована Решењем Скупштине 

града број 02-30/2017-I од 24.04.2017. године, у 

складу са Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник РС“ бр. 65/16).  

По спроведеном изборном поступку, Комисија за 

избор директора саставиће ранг листу са највише 

три кандидата и исту са записником о 

спроведеном изборном поступку доставити 

Комисији за кадровска и административна 

питања у циљу припреме предлога акта о 
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именовању директора који ће бити достављен 

Скупштини града на одлучивање у складу са 

Законом.   

IV  

Текст огласа за избор и именовање директора 

Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ 

Сремска Митровица биће објављен у 

„Службеном гласнику РС“, у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“, у дневном листу 

„Информер“ – примерак који се дистрибуира на 

целој територији Републике Србије, у року од 8 

дана од дана доношења ове Одлуке.  

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за 

избор и именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Комуналије“ Сремска Митровица у  

„Службеном гласнику РС“ исти ће бити објављен 

и на интернет страници града Сремска 

Митровица.  

V  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:023-80 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ 

број 15/16), и члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровица'' бр.13/2012)  Скупштина града 

Сремска Митровица објављује   

О Г Л А С  

О ЈАВНОМ  КОНКУРСУ  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

“КОМУНАЛИЈЕ” У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ  

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 

комунално предузеће “Комуналије” Сремска 

Митровица, улица Стари шор број 114, матични 

број 08234752,  порески идентификациони број – 

ПИБ 100792579, шифра претежне делатности 

3811.  

Радно место: Директор Јавног комуналног 

предузећа “Комуналије ” Сремска Митровица, на 

период од четири године. Директор Предузећа 

заснива радни однос на одређено време. Услови 

за именовање директора:  

1) да је пунолетно и пословно способно лице и 

држављанин Републике Србије;  

2) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним 

студијама;  

3) да има најмање пет година радног искуства на 

пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2;  

4) да има најмање три године радног искуства на 

пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

5) да познаје област корпоративног управљања;  

6) да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  
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8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци, да није осуђивано на условну или 

безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене 

дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне 

делатности јавног предузећа;  

9) да му нису изречене мере безбедности у складу 

са законом којим се уређују кривична дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се 

провером способности кандидата за практичну 

примену знања и вештина у обављању послова 

директора јавног предузећа увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву кандидата на 

јавни конкурс.  

Знања кандидата оцењују се усменом провером 

познавања једне или више области из које је 

делатност за чије је обављање основано јавно 

предузеће, односно познавања других делатности 

које обавља јавно предузеће, познавања прописа 

којима се уређује правни положај јавних 

предузећа и привредних друштава, прописа 

којима се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса, познавања 

области корпоративног управљања, као и општих 

прописа о раду.   

Вештине кандидата се оцењују усменом 

провером.  

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

Пријаве на јавни конкурс са кратком 

биографијом,  неопходном документацијом и 

доказима, подносе се Комисији за спровођење 

конкурса за избор директора јавних и јавно-

комуналних предузећа чији је оснивач град 

Сремска Митровица , препорученом пошиљком, 

путем поште или лично преко Градског услужног 

центра града Сремска Митровица, у затвореној 

коверти, на адреси Светог Димитрија број 13 са 

назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа 

„Комуналије” Сремска Митровица  – НЕ 

ОТВАРАЈ  

Докази који се прилажу уз пријаву:  

o извод из матичне књиге рођених 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о пословној способности 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)  

o доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)  

o доказ о радном искуству на пословима за 

које се захтева високо образовање 

(оригинал или оверена фотокопија 

уверења /потврде послодавца)  

o доказ о радном искуству на пословима 

који су повезани са пословима јавног 

предузећа, организовању рада и вођењу 

послова (оригинал или оверена 

фотокопија уверења / потврде 

послодавца)  

o изјава дата под кривичном и 

материјалном одговорношћу да није члан 

органа политичке странке, односно акт 

надлежног органа политичке странке да је 

лицу одређено мировање функције у 

органу политичке странке  

o уверење надлежног органа (надлежне 

полицијске управе) да није осуђивано на 

казну затвора од најмање шест месеци као 

и уверење надлежног органа (надлежне 

полицијске управе)  да није осуђивано на 

условну или безусловну казну за 

криминална дела против привреде, 

правног саобраћаја или службене 

дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне 

делатности јавног предузећа;  

o доказ да му није изречена мера 

безбедности (издат од стране надлежног 

органа) у складу са законом којим се 

уређују кривична дела, и то:  
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1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве 

пријаве неће бити предмет разматрања.  

Лице задужено за давање информација о 

спровођењу јавног конкурса је Вера Николић, 

председник  Комисије, тел.022/610-566 локал 101, 

сваког радног дана од 11 до 13 часова.  

124. 

На основу члана 30, члана 36. став 3. и 4, и члана 

38. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35. 

став 1. тач. 7. и тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“ 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној  

31.05.2017.године, донела је   

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИЗМА“УРБАНИЗАМ”  

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

I  

Расписује се јавни конкурс за спровођење 

поступка за избор и именовање на период од 

четири године директора Јавног предузећа за 

послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска 

Митровица, чији је оснивач град Сремска 

Митровица.  

II  

Јавни конкурс из става 1. ове Одлуке спровешће 

се на основу Огласа чији текст је саставни део ове 

Одлуке, а којим су наведени услови за именовање 

директора утврђени Законом о јавним 

предузећима.  

III  

Поступак по јавном конкурсу из става 1. ове 

Одлуке спровешће Комисија за спровођење 

јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Сремска 

Митровица, образована Решењем Скупштине 

града број 02-30/2017-I од 24.04.2017. године, у 

складу са Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник РС“ бр. 65/16).  

По спроведеном изборном поступку Комисија за 

избор директора саставиће ранг листу са највише 

три кандидата и исту са записником о 

спроведеном изборном поступку доставити 

Комисији за кадровска и административна 

питања у циљу припреме предлога акта о 

именовању директора који ће бити достављен 

Скупштини града на одлучивање у складу са 

Законом.   

IV  

Текст огласа за избор и именовање директора 

Јавног предузећа за послове урбанизма 

„Урбанизам“ Сремска Митровица биће објављен 

у „Службеном гласнику РС“, у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“, у дневном 

листу „Информер“ – примерак који се 

дистрибуира на целој територији Републике 

Србије, у року од 8 дана од дана доношења ове 

Одлуке.  

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за 

избор и именовање директора  

Јавног предузећа за послове урбанизма 

„Урбанизам“ Сремска Митровица у  „Службеном 

гласнику РС“ исти ће бити објављен и на 

интернет страници града Сремска Митровица.  

V  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-79/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ 

број 15/16), члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012)  Скупштинаграда 

Сремска Митровица објављује 

 О Г Л А С  

О ЈАВНОМ  КОНКУРСУ  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИЗМА  

“УРБАНИЗАМ” У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 

предузеће за послове урбанизма “Урбанизам” 

Сремска Митровица, улица Краља Петра Првог 

број 5, матични број  21218235, порески 

идентификациони број – ПИБ 109656210, шифра 

претежне делатности 7111.  

Радно место: Директор Јавног предузећа за 

послове урбанизма “Урбанизам ” Сремска 

Митровица, на период од четири године. 

Директор Предузећа заснива радни однос на 

одређено време. Услови за именовање директора:  

1) да је пунолетно и пословно способно лице и 

држављанин Републике Србије;  

2) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним 

студијама;  

3) да има најмање пет година радног искуства на 

пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2;  

4) да има најмање три године радног искуства на 

пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

5) да познаје област корпоративног управљања;  

6) да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у складу 

са законом којим се уређују кривична дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се 

провером способности кандидата за практичну 

примену знања и вештина у обављању послова 

директора јавног предузећа увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву кандидата на 

јавни конкурс.  

Знања кандидата оцењују се усменом провером 

познавања једне или више области из које је 

делатност за чије је обављање основано јавно 

предузеће, односно познавања других делатности 

које обавља јавно предузеће, познавања прописа 

којима се уређује правни положај јавних 

предузећа и привредних друштава, прописа 

којима се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса, познавања 

области корпоративног управљања, као и општих 

прописа о раду.   

Вештине кандидата се оцењују усменом 

провером.  

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

Пријаве на јавни конкурс са кратком 

биографијом, неопходном документацијом и 

доказима, подносе се Комисији за спровођење 

конкурса за избор директора јавних и јавно-

комуналних предузећа чији је оснивач град 

Сремска Митровица , препорученом пошиљком, 

путем поште или лично преко Градског услужног 

центра града Сремска Митровица, у затвореној 

коверти, на адреси Светог Димитрија број 13 са 

назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање 

директора  

Јавног предузећа за послове урбанизма  

„Урбанизам” Сремска Митровица  – НЕ 

ОТВАРАЈ  

Докази који се прилажу уз пријаву:  

o извод из матичне књиге рођених 

(оригинал или оверена фотокопија)  

o уверење о пословној способности 

(оригинал или оверена фотокопија)  



Број 8/II СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 97 - 
 

o уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)  

o доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)  

o доказ о радном искуству на пословима за 

које се захтева високо образовање  

o (оригинал или оверена фотокопија 

уверења /потврде послодавца)  

o доказ о радном искуству на пословима 

који су повезани са пословима јавног 

предузећа, организовању рада и вођењу 

послова (оригинал или оверена 

фотокопија уверења / потврде 

послодавца)  

o изјава дата под кривичном и 

материјалном одговорношћу да није члан 

органа политичке странке, односно акт 

надлежног органа политичке странке да је 

лицу одређено мировање функције у 

органу политичке странке  

o уверење надлежног органа (надлежне 

полицијске управе) да није осуђивано на 

казну затвора од најмање шест месеци;  

o доказ да му није изречена мера 

безбедности (издат од стране надлежног 

органа) у складу са законом којим се 

уређују кривична дела, и то:  

1. обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи;  

2. обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

3. обавезно лечење наркомана;  

4. обавезно лечење алкохоличара;  

5. забрана вршења позива, делатности и 

дужности. Неблаговремене, непотпуне и 

неразумљиве пријаве неће бити предмет 

разматрања. 

Лице задужено за давање информација о 

спровођењу јавног конкурса је Вера Николић, 

председник  Комисије, тел.022/610-566 локал 101, 

сваког радног дана од 11 до 13 часова.  

125. 

На основу члана 35.тачка 7. Статута Града 

Сремска Митровица („Сл.лист Града 

Ср.Митровица“ бр.13/2012) и Програм 

унапређења здравствене заштите Града Сремска 

Митровица за 2017.годину („Сл.лист Града 

Сремска Митровица“ бр.3/2017) Скупштина 

Града Сремска Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017.године, донела је  

О Д Л У К У  

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђују се ближи услови, начин 

и поступак признавања права на финансијску 

помоћ (суфинансирање) Града Сремска 

Митровица у спровођењу поступка 

биомедицински потпомогнутог оплођења - 

БМПО (у даљем тексту вантелесна оплодња) код 

парова који желе да имају сопствено потомство а 

то не могу да остваре природним путем, висина 

средстава за суфинансирање, као и обавеза 

извештавања о начину трошења буџетских 

средстава.  

Овом Одлуком утврђује се шира права у односу 

на права и обавезе из здравственог осигурања, у 

циљу да се што већи број парова који желе децу, 

а то не могу да остваре природним путем, укључи 

у поступак вантелесне оплодње. Шира права, у 

смислу ове Одлуке утврђена су кроз: број 

покушаја вантелесне оплодње и године старости 

жене.  

Члан 2. 

О могућности коришћења ширих права од 

утврђених обавезним здравственим осигурањем 

за укључивање у поступак вантелесне оплодње уз 

суфинансирање Града Сремске Митровице, 

грађани се обавештавају путем средстава јавног 

информисања.  
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

Члан 3.  

Право на суфинансирање вантелесне оплодње, 

коју обезбеђује Град Сремска Митровица, може 

да оствари пар који:   

-има држављанство Републике Србије,  

-има пребивалиште на територији Града 

Сремске Митровице најмање једну годину пре 

дана подношења захтева,  

-испуњава медицинске критеријуме прописане 

од стране Републичке стручне комисије 

Министарства здравља 

Републике Србије за лечење поступцима 

биомедицински потпомогнутог оплођења,   

-не испуњава услове за укључивање у Програм 

вантелесне оплодње који финансира 

Републички фонд за здравствено осигурање, у 

погледу броја покушаја вантелесне оплодње 

или година старости женског партнера и  

-када жена у моменту подношења захтева није 

старија од 45 година живота.  

Члан 4.  

Право на финансијску помоћ у овом поступку, 

која се исплаћује из средстава буџета Града, се 

може остварити за један покушај вантелесне 

оплодње у току године.  

ВИСИНА СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСТУПКА  

ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 

Члан 5.  

Висина средстава за суфинансирање спровођења 

поступка вантелесне оплодње, која се исплаћује 

из буџета Града Сремске Митровица износи 

100.000,00 динара (стохиљадaдинара) по пару и 

исплаћује се у једнократном износу. 

 ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

Члан 6.  

Захтев за доделу средстава за суфинансирање 

поступка се подноси Комисији за утврђивање 

испуњености услова за суфинансирање датог 

поступка путем Градске управе надлежне за 

послове здравствене заштите Града Сремске 

Митровице у затвореном коверту на адресу: 

Комисија за утврђивање испуњености услова за 

суфинансирање у поступку пораста наталитета  

Града Сремска Митровица - Захтев за 

финансијску помоћ, Сремска Митровица Светог 

Димитрија бр. 13.  

Захтев за доделу финансијске помoћи мора бити 

потписан од стране оба брачна партнера.  

Уз захтев  за остваривање права  из члана 1. ове 

Одлуке се прилаже:  

- Извод из матичне књиге венчаних, или изјава 

дата од стране два сведока, да пар живи заједно, 

најмање 1 годину  ванбрачној заједници,  

- Уверење о држављанству Републике Србије,  

- Уверење о пребивалишту или фотокопија 

личних карата, 

- Медицинска документација коју пар поседује,  

- Потврда –уверење Републичког фонда да је пар 

искористио право на три покушаја вантелесне 

оплодње који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања, уколико је 

жена млађа од 42 године.Уколико је жена старија 

од 42 годинe овај доказ није потребно подносити.  

- Предрачун Здравствене установе коју је пар 

одабрао за спровођење наведеног поступка о 

висини средстава потребних за покриће трошкова 

вантелесне оплодње.  

Пар који жели да поступак вантелесне оплодње 

спроведе уз финансирање Града Сремска 

Митровица, може то учинити у оним 

здравственим установама у оквиру плана мреже и 

ван плана мреже (приватне здравствене установе) 

код којих се овај поступак може спроводити о 

трошку РФЗО.   

Члан 7.  

О праву на финансијску помоћ за суфинансирање 

овог поступка одлучује се у року од 30 дана од 

дана подношења захтева, Градска управа 

надлежна за послове здравствене заштите 

решењем, на основу мишљења Комисијe за 

утврђивање испуњености услова за финансијску 

помоћ у поступку.  

Комисију за утврђивање испуњености услова за 

суфинансирање у поступку пораста наталитета 

Града Сремска Митровица,  образује 

Градоначелник Града посебним решењем.  

Комисија се образује у следећем саставу:  1 лекар 

специјалисте гинекологије и акушерства, 

представник РФЗО, координатор – запослен у 

Градској управи.  

На решење градске управе о утврђивању права на 

финансиjску помоћ за суфинансирање 
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поступка,може се уложити жалба Градском већу 

у року од 15 дана од дана пријема решења.  

Члан 8. 

У складу са донетим Решењем из члана 7. Ове 

одлуке начелник градске управе надлежан за 

послове здравствене заштите закључује Уговор са 

коорисницима средстава (лицима којима су 

средства одобрена), којим се ближе уређују 

међусобна права и обавезе уговорних страна.  

Члан 9.  

Одобрена финансијска средства на основу 

закљученог Уговора уплаћују се на текући рачун 

корисника средстава. 

 НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ 

ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА  

Члан 10.  

Корисник средстава је дужан да додељена 

средства користи искључиво за намену за коју су 

му додељена.  

Доказ о наменском трошењу додељених 

средстава је Извештај са рачунима здравствене 

установе о спроведеном поступку који је 

корисник дужан да достави у року од 90 дана од 

дана преноса средстава.  

Уколико корисник средстава, у року из 

претходног става, не достави  Извештај са 

рачунима здравствене установе, сматраће се да 

средства нису наменски утрошена и против истог 

покренуће се поступак за повраћај пренетих 

средстава увећаних за законску затезну камату.  

Уколико корисник средстава не достави извештај, 

ненаменски троши средстава и неизврши 

повраћај неутрошених средстава има за 

последицу  немогућност конкурисања по овом 

основу у наредном периоду.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Сремске 

Митовице“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 50-13/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

126. 

На основу члана 111. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 24/11), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр.16/02, 

115/05 и 107/09), члана 160. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“, бр.72/09, 52/11, 

55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16- 

одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са 

чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

бр.129/07, 83/14- др. закон и 101/16- др.закон) и 

члана 35. став 1. тачка 7. Статута Града Сремска 

Митровица („Службени лист Града Сремска 

Митровица“, број 13/12), Скупштина Града 

Сремска Митровица на седници одржаној дана 

31.05.2017. године,   д о н о с и   

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ –  

СУБВЕНЦИЈЕ ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ   

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА    

Члан 1.  

У члану 4. Одлуке о начину остваривања права на 

материјалне помоћи – субвенције деци, 

ученицима и студентима са територије Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, бр.14/II/2016), мења се став 

1. тако да гласи:  

„Градска управа за образовање Града Сремска 

Митровица ће вршити накнаду путних трошкова 

за превоз пратиоца деце и ученика са 

сметњама у развоју са пребивалиштем на 

територији града Сремска Митровица, која 

похађају предшколску установу (а упућена су на 

третмане у ШОСО „Радивој Поповић“ у Сремској 

Митровици), основне и средње школе на 

територији града Сремска Митровица, ШОСО 

„Радивој Поповић“ у Сремској Митровици, као и 

децу која похађају школу ван територије Сремске 

Митровице.“  
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Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 451-12/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

127. 

На основу чл.70 ст.2 у вези ст.1 Закона о 

култури („Службени лист РС“ бр.72/2009, 13/2016 

и 30/2016. – испр.) и члана 35. став 1. тачка 7. 

Статута Града Сремска Митровица („Службени 

лист Града Сремска Митровица“, бр.13/12) 

Скупштина града Сремске Митровице, на 

седници одржаној дана 31.05.2017. године, 

донела је  

О Д Л У К У  

О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО, 

ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА СУ СТЕКЛА 

СТАТУС ЛИЦА КОЈА  

САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ 

ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ  

 У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин 

стицања права на уплату доприноса за пензијско 

и инвалидско осигурање и доприноса за 

здравствено осигурање (у даљем тексту: 

доприноса) лицима која су стекла статус лица 

која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе из буџета Града 

Сремска Митровица (у даљем тексту: буџет 

Града).  

Члан 2.  

Лице које самостално обавља уметничку или 

другу делатност, у смислу закона којим се уређује 

област културе је: самостални уметник, 

самостални стручњак у култури, самостални 

извођач културних програма и самостални 

сарадник у култури.  

Самостални уметник је физичко лице које 

самостално, у виду занимања, обавља уметничку 

делатност и коме је репрезентативно удружење у 

култури (у даљем тексту: удружење) утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку 

или другу делатност у области културе.   

Самостални стручњак у култури је физичко лице 

коме је репрезентативно удружење у култури 

утврдило статус лица које самостално обавља 

уметничку или другу делатност у области културе 

и које самостално, у виду занимања, обавља 

послове у следећим подручјима културе:  

 истраживање, заштита, коришћење, 

прикупљање и представљање непокретног 

културног наслеђа,  

 истраживање, заштита, коришћење, 

прикупљање и представљање покретног 

културног наслеђа,  

 истраживање, заштита, коришћење, 

прикупљање и представљање 

нематеријалног културног наслеђа,  

 филмске и телевизијске делатности,  

 научноистраживачка и едукативна 

делатност у култури,  

 библиотечко-информациона делатност,  

 издаваштво,  

 менаџмент у култури,  

 продукција културних програма и дела, и  

 стручна сарадња у уметничким 

делатностима и делатностима у области 

културног наслеђа.  

Самостални извођач културних програма је 

физичко лице које самостално, у виду занимања, 

обавља вокално и инструментално извођење 

културних програма, или на други начин изводи 

културни или артистички програм и коме је 

репрезентативно удружење у култури утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку 

или другу делатност у области културе.   

Самостални сарадник у култури је физичко лице 

које самостално, у виду занимања, обавља 

стручно-техничке послове у области културних 

делатности и коме је репрезентативно удружење 

у култури утврдило статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области 

културе.   

Члан 3.   

Право на уплату доприноса може да оствари лице 

из члана 2 ове Одлуке, под следећим условима:  

 да има пребивалиште на територији Града 

Сремска Митровица (у даљем тексту: 

Град),  

 да му је у складу са законом удружење 

код кога је то лице уведено у евиденцију 

утврдило статус лица које самостално 
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обавља уметничку или другу делатност у 

области културе,   

 да није остварило укупан приход, у 

предходној години, који прелази износ 

просечне годишње бруто зараде на нивоу 

Републике Србије,   

 не поседује непокретну имовину (ни члан 

заједничног породичног домаћинства - 

супружник, ванбрачни партнер, дете, 

усвојеник, родитељи или усвојилац и 

друга лица која живе у заједничком 

породичном домаћинству), осим стана - 

куће где станује.   

Члан 4.  

Уплата доприноса за лице из члана 3 ове одлуке 

врши се давањем дотација, преко Удружења код 

кога је то лице уведено у евиденцију.  

Члан 5.   

Удружење је дужно да Градској управи за 

културу, спорт и омладину (у даљаем тексту: 

градска управа) квартално, односно, до 31. 

јануара, 31. јула и 31. октобра текуће године, 

достави захтев за уплату доприноса који садржи 

списак лица за која ће се вршити уплата 

доприноса из средстава буџета Града. Уз захтев 

удружење је дужно да поднесе:   

1. уверење о чињеницама уписаним у 

евиденцију удружења,   

2. ишчитану електронску личну карту,  

3. потврду Пореске управе - Филијала 

Сремска Митровица о пријави укупног 

прихода лица на која се захтев односи,   

4. потврду Републичког геодетског завода - 

Службе за катастар непокретности 

Сремска Митровица о катастарским 

приходима на непокретностима за свако 

лице на које се захтев односи и чланове 

њиховог породичног домаћинства,  

5. оверену изјаву о броју чланова 

заједничког породичног домаћинства за 

свако лице на које се захтев односи.   

Докази из става 1. овог члана не могу бити 

старији од шест месеци.   

  

Члан 6.  

Одобравање и исплата средстава из буџета Града 

на име доприноса, врши се у складу са решењем 

које доноси Начелник градске управе, а на 

основу захтева из члана 5 ове одлуке.  

Члан 7.  

Доприноси за лице из члана 3 ове одлуке, за које 

се средства обезбеђују у буџету Града, 

обрачунаваће се и исплаћивати на најнижу 

месечну основицу за обрачун доприноса за 

осигуранике самосталне уметнике, у роковима и 

на начин  утврђен законом којим се уређују 

доприноси за обавезно социјално осигурање, а 

преко удружења.  

Члан 8.  

Удружење је дужно да изврши уплату доприноса 

за лице из члана 3 ове одлуке надлежној пореској 

управи и доказ о уплати доприноса достави 

градској управи у року од 15 дана од дана уплате.  

Члан 9.  

Уколико дође до промене чињеница од значаја за 

остваривање права на уплату доприноса за лице 

из члана 3 ове одлуке, удружење је дужно да 

обавести Градску управу о насталој промени.  

Члан 10. 

Градска управа и удружење ће своја међусобна 

права и обавезе по основу уплате доприноса за 

лица из члана 3 ове одлуке ближе уредити 

годишњим уговором.  

Члан 11.   

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеног листу Града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 401-781/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р 
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128. 

На основу члана 175. Закона о привредним 

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

83/2014 и 5/2015) и члана 35.став 1.тачка 7. 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број 

13/2012) Скупштина града Сремска Митровица на 

седници одржаној дана 31.05.2017.године донела 

је следећу:  

О Д Л У К У 

О ИСТУПАЊУ ИЗ ДРУШТВА И ПРЕНОСУ 

УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ   

I   

Град Сремска Митровица иступа из друштва 

„Агенција за регионални развој Аутономне 

Покрајине Војводине “ д.о.о. Нови Сад.  

II 

Град Сремска Митровица и Аутономна 

Покрајина Војводина ће закључити Уговор о 

преносу удела без накнаде којим ће Град Сремска 

Митровица пренети својих 17% удела (чија је 

вредност у основном капиталу 17 динара) на 

Аутономну Покрајину Војводину без накнаде и 

промене ће се регистровати пред Агенцијом за 

привредне регистре.   

III 

Усваја се текст Уговора о преносу удела који је 

дат у прилогу уз Одлуку.  

IV 

Овлашћује се Градоначелник да у име Града 

Сремска Митровица потпише Уговор о преносу 

удела.  

V 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  

доношења и биће објављена у „Сл.листу града 

Сремска Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-67/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица 

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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1. На основу члана 175. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 

83/2014 и 5/2015) чланови друштва са ограниченом одговорношћу AГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  Д.О.О. НОВИ САД (у даљем тексту: Друштво) ГРАД 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА са седиштем у Сремској Митровици, ул.Светог Димитрија  бр.13, матични број: 

08898774, кога заступа Владимир Санадер, Градоначелник (у даљем тексту: Преносилац)  

и   

2. АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 

16, матични број; 08068615, коју заступа Игор Мировић, Председник Покрајинске владе  АП Војводине (у 

даљем тексту: Стицалац),   закључили 

су дана ___________године, следећи:  

УГОВОР О ПРЕНОСУ УДЕЛА 

Члан 1. 

Уговарачи сагласно констатују:  

- да су Преносилац и Стицалац чланови привредног друштва AГЕНЦИЈА ЗА  

РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  Д.О.О. НОВИ САД, уписаног у 

Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре Републике Србије са матичним бројем: 

20950960.  

- да основни капитал друштва на дан закључења овог уговора износи: 100 динара,  

- да је Преносилац власник удела у друштву у висини од 17 % основног капитала Друштва, што представља 

17,00 динара  

да је Стицалац власник удела у друштву у висини од 49 % основног капитала Друштва, што представља 

17,00 динара. 

Члан 2. 

Даном закључења овог уговора Преносилац преноси без накнаде на Стицаоца,  удео у друштву у висини од 

17 % основног капитала Друштва, што представља 17,00 динара. 

Члан 3. 

Стицалац даном закључења овог уговора о преносу удела прихвата оснивачки улог и оснивачка права и 

обавезе која су муовим уговором пренета (уступљена), а која су у складу са оснивачким актом Друштва.  

Члан 4. 

Преносилац нема незмирене обавезе према Друштву, нити Друштво има неизмирене обавезе према 

Преносиоцу. 

Члан 5. 

На основу овог уговора у Регистру привредних субјеката извршиће се упис Стицаоца као јединог 

преосталог члана Друштва. 

Члан 6. 

Овај уговор међу уговорним странама производи правно дејство од дана закључења, односно овере, а 

према трећим лицима од дана уписа промене у Регистар. 

Члан 7. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 

(један), а остали примерци намењени су надлежним органима.  
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               Преносилац:                                                                                                      Стицалац: 

Аутономна покрајина Војводина                                                                Град СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 Председник Покрајинске владе                                                                                    Градоначелник 

               Игор Мировић                                                                                               Владимир Санадер 

 

__________________________                                                                     ___________________________ 

 

129. 

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 

31.05.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели 

нераспоређене добити за 2016.годину ЈП „Срем 

гас“ Сремска Митровица, коју је Надзорни одбор 

донео на седници одржаној 06.03.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-60/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

130. 

  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 

31.05.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели 

добити за 2016.годину ЈКП „Водовод“ Сремска 

Митровица, коју је Надзорни одбор донео на 

седници одржаној 24.05.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-77/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

131. 

На основу 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. тачка 33. Статута Града Сремске Митровице 

(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012) 

и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 

0233256/2017 од 13.априла 2017. године, 

Скупштина Града Сремска Митровица, на својој 

седници одржаној 31.05.2017. године донела је  

З А К Љ У Ч А К  

1. Скупштина Града Сремска Митровица сагласна 

је да се потраживања Града Сремска Митровица 

према Акционарском друштву за пољопривредну 

производњу МИТРОСРЕМ АД, Сремска 

Митровица, Трг Светог Димитрија бб, ПИБ 

100793137, МБ 08014205 (у даљем тексту: 

МИТРОСРЕМ АД), по основу јавних прихода 

који припадају Граду Сремска Митровица са 

стањем дуга и камате на дан 31.децембра 2016. 

године, која ће бити утврђена записником 

Пореске управе-Филијале Сремска Митровица за 
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уступљене јавне приходе, односно Записником  

Градске управе за буџет и локални економски 

развојСлужбе за наплату прихода за изворне 

приходе локалне самоуправе, са каматом до дана 

доношења овог Закључка, конвертују у трајни 

улог Града Сремска Митровица у капитал 

МИТРОСРЕМ АД.  

2. На основу овог Закључка Град Сремска 

Митровица закључиће са надлежним органом 

МИТРОСРЕМ АД Уговор о конверзији 

потраживања, којим ће бити уређени односи у 

погледу конверзије дуга у трајни улог у капитал 

МИТРОСРЕМ АД у складу са тачком 11. 

Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-

3256/2017 од 13.априла 2017. године.  

3. Овлашћује се Градоначелник Града Сремска 

Митровица да, у име Града Сремска Митровица 

са надлежним органом МИТРОСРЕМ АД, 

потпише 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.  

5. Овај Закључак доставља се ради реализације 

Министарству финансија-Пореској управи, 

МИТРОСРЕМ АД 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 ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:43-15 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

132. 

На основу члана 67. став 1 тачка 4. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији ( 

„Сл.гласник РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003,  

70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005,  62/2006, 

63/2006,  61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 

101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 

68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016 i 

108/2016) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

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

града Сремска Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Топлификација“ Сремска 

Митровица  о конверзији потраживања ЈКП 

„Топлификација“ према „Митросрему“ а.д. у 

трајни улог ЈКП „Топлификација“ у капитал 

„Митросрем“ а.д. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-76/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица  

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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133. 

На основу члана 67. став 1 тачка 4. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији ( 

„Сл.гласник РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003,  

70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005,  62/2006, 

63/2006,  61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 

101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 

68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016 i 

108/2016) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

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

града Сремска Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица  о 

конверзији потраживања ЈКП „Комуналије“ 

према „Митросрему“ а.д. у трајни улог ЈКП 

„Комуналије“ у капитал „Митросрем“ а.д. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 43-14/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

134. 

На основу члана 67. став 1 тачка 4. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији ( 

„Сл.гласник РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003,  

70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005,  62/2006, 

63/2006,  61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 

101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 

68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/2016 i 

108/2016) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

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

града Сремска Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица  о 

конверзији потраживања ЈП „Срем-гас“ према 

„Митросрему“ а.д. у трајни улог ЈП „Срем-гас“ у 

капитал „Митросрем“ а.д. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:43-13 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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