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Peructap rpr.rBpeAHr,rx cy6j erara
F.46782120t8

fiaua, 29 .01.2018. roAuue
Beorpaa Qlotlcxa MxtPonmrla

Perucrparop Perucrpa rpr.rBpeAunx cy6jexara roju noAu Areuquja sa npLIBpeAHe perllcrpe, Ha

ocHoBy trJraua 15. cran 1. 3aroua o rocryrrKy perucrparluje y Arenuujra 3a rrpr{BpeAue perrcrpe
(,,CnyN6eur rrracHr4K PCo', 6p. 9912011,8312014), oruryqyjyhu o perncrpauuouoj npnjanu rpoMeHe
noAaraKa KoA JaeHo upe4ysehe 3a [ocJroBe yp6auusrraa Yp6anr.rsau Cperracxa Mutponuqa, Mar]IrrHI,I

6poj:21218235, xojy je noAseoha:

I,Irr,re u rrpesuMe] Hurora Mnrpornh

AOHOCE

PEIIIEBE

yCBAJA CE perrctpaquona upujan4 Ha ce y Perucrap npr.rBpeAHux cy6jerara perncrpyje
IIpoMeHa rroAaTaKa Ko,q :

JasHo npeaysehe 3a rocJroBe yp6auusua Yp6anusarr,r Cpeucxa Murporuqa

Perncrapcrr/uarr{rtrru 6poj: 2121823 5

H To cJre,uehrx npouena:

Ilponrena 3aKoncKrrx 3acryrrurrKa:
@rlsuqKa Jruua:

Bpuue ce:
. I4rrle r rpe3r.rMe: Mrpjana Baruyr

JMEf: 2706958895027
Oynrqrja y rprBpeAHou cy6jexry: B.A. Ar.rpeKropa
Ha.ruH 3acrylarba: caMocraJruo

Yuucyje ce:
. Irlue r upe3r,rMe: Mnpjaua Baruyr

JME| : 2706958895027
Oyuxqr.rj a y rpr,rBpeAuou cy6j erry:,{upexrop
Ha.rEH 3acryrrarba: caMocraJrHo

O6pa3JroxerLe

flo.qnoculau perucrparlnoHe upujane rroAHeo je aana 25.01.2018. ro,u.rue perucrpaquony
upujany rpoMeHe roAaraKa 6poj E[ 678212018 u ys uprEjany je AocraB]ro AoKryeHrarlnjy uane4euy y
rlorBpAu o rplrMJbeHoj perracrpaunonoj upnj aru.

Crpana I ol,2
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ucrryrbeHocT ycJroBa 3a perucTparlr{y IIpoMeHe [oAaTaKa, upou]IcaHr4x
qnaua 14. 3arcona o rocryrKy perurcrpauuje y ArenqrEju 3a rrprrBpeAne perucrpe ,

je yrnpauo \acy ucnyrbeHrn ycJroBlr 3a perucrpaqnjy, na je oanfnro Kao y Arcro3lrruBy
peruerba, y cKJraAy ca o,upeA6oM rlJraua 16. 3axosa.

Bucrna HaKHaAe sa noleme uocryrra pen{crpartruje yrnpfena je OanyKoM o HaKHaAaMa 3a

rocJloBe perrrcrpaquje rn apyre ycrryre xoje upyxa Arenqnja 3a rpr4BpeAne perucrpe (,,C1. ilracHr{K
PC", 6p. I 19 12013, 138 l20l 4, 45 l20l 5 u 106 l20l 5).

YITyTCTBO O TIPABHOM CPEICTBY:
Ilpotun oBor petuena Moxe ce usjanuru xan6a
Mr{Hucrpy HaAJrexHoM ea noroNaj [p[BpeAHrD(
Apy[rraBa [r ApyryIx o6.unra fiocJloBarsa, y poKy
oA 30 AaEa oA aaua o6janJEr{Barba Ha r,rHTepger
crpam Arerunje 3a upr{BpeAHe per[rcrpe, a
trpero Arerrrrde.
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Ha ocuony wraHa 46. 3arona o flnaHr,rpamy u H3rpaArbrr (,,Crryax6eHn uracHHK Peny6nnne
Cp6mje",6poj 7212009 u 8l/2009-rcnpaBKa, 6412010-yC,24l20ll, 12112012,42120t3-yc, 50/2013-
yC,9812013-yC, 132/2014, 14512014, 8312018,3112019,37/2019-ap.3aKoH u 9/2020), \naua 32.
flpanmuura o caApxl{Hu, laiavtutry H Ilocry[Ky rcpaAe AorcyMeHara ulomopuor u-yp6anucmuror
rulaHnpalba (,,Cnyx6eHrr TJIaoHLIK PC", 6p. 32/2019), uJIaHa 9, cran 5 3axona o oparemroj rporreHr
ynaqaja Ha xr.rBorrry cpeAlrny (,,C.rryx6enlr r'lracHlrK PC", 6poj 13512004 n 88/2010) w wruna 41.
TaqKa 6. Ctaryra lpa4a Cperracra Mrmponnqa (,,Cnyx6env ntucr lpaAa Cpeucra Mrrponr,rqa", 6poj
3/2019 n 5/2019), Crymuuana fpaaa Cperucxa Mu:rpounqa, no npnp"a.wre.Hgu.Irtggr{b.-ep.y-_{9yucgle
3a ruraHoBe Ha ceAHr,ruu ogpxanoj 29.06.2021. ro.quHe, goueaaje .1.;llr'r:iir;: ti 

".":; l',. .'.t;;,,,
tt/- __aa_

f,,,,,rf;rlrt- - - *"--l'.:1
ol a+" ::,4-,l,O A JI y K y )':':,:s{'t't' - - *---l----l ": ":#

orr3p,q.IrrrrJrAHAAErAJbHEpEryJrArlr,ilErrpollluptl#f mttf fWXry
HACEJbEHOM MECTY IPIYPEBUII

9ran 1.

Onorr,r O,4ryroM npucryra ce rcpaAu flnatta AeraJbHe perynaquje npomnperba rpo6rra y
HaceJbeHoM Mecry fpryperqu (y aareu reKcry: IInaH).

I{;r,as2.
OrnupHa rpaHr,qa o6yxnata ruIancKor noapyrja (npeauuulrapHa) saysuua rpocrop oA oKo

4,39ha.
fpanr.rqa o6yxnam flnana roJrilsra r.tr TarrKe I xoja ce HaJra3E y ceBeposaragnoj raurur

raprleJre 6poj 2889 - Hexareropvrcamu rryr H r.rAe Ha HcroK uparch*r ceBepHy rpaHrdrry Te naprleJre Ao
raqxe 2. I{s raqxe 2 rpauwTa Merba cMep s ilAe Ha jyr [crorrHoM crpaHoM Te flaprleJre r.r AoJragH Ao
rqrra, ceqe ryr r.r AoJrasH y rarrxy 3. Hg taqre 3 rpanuqa MeILa cMep r,r r.rAe Ka 3analry nparehn jyxny
crparry flaprleJre 6poj 4093 - HenareropucaHu ryr, Ao raqKe 4. I,Is raqre 4 rpaHnqa rroHoBo MeBa
cMep n rrAe Ha ceBep nparehu saraAHy crpar{y napIIeJIe 4093, 2888 u2889 Ao raqKe 1 samapajyhn
rpaHr.rrry o6yxnam ruraHa.

rLran 3.
Ycronu H cMepHilIe EJraHcKr{x AoKyMeHara BI,Iuer peAa, Inuper no4pyrja r,r pasoojHrx mparerraja

flpoc'roprurM ruraHoM Tepnropnje fpaaa Cperracra Murponnqa (,,Cr. nucr rpaga Cperracra

Mlrrposurla", 6poj 8/2015) rurantpaHo je na ce rJIaHoBr.r ca AeraJbHou yp6aHncrurrroM panpagoM

wpabyjy 3a cBe KoMyHaJrHe o6jexre, na raKo n y oBoM cryuajy 3a rrpotuuperre HaceJbcKor rpo6ra.
Kaxo je nocr:ojehe rpo6rse y caMoM HaceJby I,I norryIreHo, IIfITf-a je 3a raKBe cnyvajene rnaHnpano
rpourperbe nocrojehrx rpo6a.rra r.rJrr,r H3rpaArba HoBID( rpo6ara. I4srpagrra rpo6ra roApa3yMeBa r,r

r,BrpaArLy rpo6raucxrrx Ka[eJra, orpaluuarre rpo6ra v olpeMarre cBoM HeorD(oAHoM

nnSpacrpyrcryponr.
flpocropru.rM rJraHoM cy Aarla ycJroBH sa rpalerre rpo6ra [r cBr{x ca4pxaja y EeMy, TaKo Aa

60% npocropa 6yae 3a caxparbr.rBalbe, a 40Yo ocratu cagpxajn (20%o sajr0irwrHlr 3eJreHr{ tojac,16%o
xouynr,rraquje, 30lo roueuoparHBHn ruraro pt lYo ocra]ara caApxajn).

3a6parreuo je rpaArrru o6jerre ua rpo6ry xojn cnojurra rBDreAoM H BeJrrqr,rHona napyurarajy
Br.ByeJrHr.r H ecrercxr{ }lsrlreA. flnas Aerarrrre perynaquje r.rspafyje ce Ha oBepeHoM KarcrapcKo -
rouorpa$cnou rurar{/, a npu6aarsa ce u o4ronapajyha ronuja flraHa v H3BoA H3 nr{cra
HeloKpeTHocrH.



rlnan 4.
flpunqunn nJraH[par6a, xopuurherra, ypeferra lr 3aurruTe npocropa

Vpelene npocropa y o6yxnary flnasa 3acHI{Ba ce Ha HaqeJr}rMa oApxrBor pasnoja ra

paql{oHaJlH}rna xopuuhelbeM 3eMJELIITITa, oqyBarla o6vuaja n rpaanr.uje H or{rBarra cne4lSrrurocru
[peAeJra.

rl;ran 5.
Busuja u q[JbeBI,I ruraHupana, xopuurherra, ypelerra ]r 34rrrrrfre [JraHcKor noapyrja
flnanupauo rpoluaperbe HaceJbcKor rpo6rsa IE yp6ano ype$eme nocrojeher rpo6.rra y

Iprypeaqurr.ra oupernrnhe HaceJbe caBpeMeHrrM KoMyHaJrHlrM KoMrureKcoM 3a pernaBarbe npo6leua
xyMaHor caxpalbuBalf,a. ll;r.auwpaHo npouuperre rpo6.rra saje4no ca uocrojehurr,r rpo6rseu he
rII{HIITH je4utrcrreHu KoMruIeKc u I,ttrrahe cre cagpxaje rcojn he o6es6elnur nujerer yr{pnuMa r,r

xurujeHcro rexHuqxe ycnoBe 3a pe[raBarbe KoMyHaJIHor npo6reua - 6egonacuo yKlrarrarbe xyMaHr.rx
[ocMpTr{x ocTaTaKa.

,{oHonrerreu yp6anuc,uucor IUraHa sa r}oprvrnparre jeguncrBeHor KoMrrJreKca HaceJrcror
rpo6ra crBopunu 6u ce ycroBu - rrJIaHcKL ocHoB sa npn6ar-rrarbe 3eMJburrrra y jarHoj HaMeHr.r Ha

rona 6n ce rpaAl{rlu o6jerrn rojn unne KoMrureKc rpo6rsa, rcrpaArry rpo6rancxe Ka[eJre, anlu4 t4

HeorxoAHa untppacrpyrrypa.
floAeaa npocropa na 6roxose oHpeAeJrrJIa 6u npocrop o6yxnara Ha yp6anucrlrrrne 3oHe 3a

KoMyHaJIHe AeJrarHocrI,I n rpace rnHSpacrpyrrypHor Kopr,rropa. Vp6anucruqKe 3oHe 3a KoMyHanHe

AenarHocrl,I 6nhe rarco 4e$nnr,Icane aa je pearnsaqnja ruraHcKr{x nocraBKu uoryha xpos nuure Qasa.
Pearnsaqnja yp6auncrrruxe 3oHe rpace uH$pacrpyKrypHor KoprrAopa ge$uuucala 6n npocrop sa
rcrpaAmy ruraHupaHe nplrcrynHe cao6pahajnuqe, neuarrKe cra3e, [oJrarane HeorrxoAHe
ran$pacrpyrrype u $opunparbe ApBopeAa.

nostlrunau eQenar peannsaqaje ruraHcxr{x nocraBK}r je o6es6e$erre ycnoBa 3a

caxpamllBarbe y cKJraAy ca 3aKoHoM xojr.r perynrrllle oBy o6racr n fpa4cxoM o.4ryKoM o
caxpalLlBalby. Caxparrrasarbe 6r,r ce, Kao KoMyHaJrHa AeJrarnocr, BprurrJro Ha caBpeMeH HaqHH

(crr,rerur:aj norojnura y KaneJry Ao caxpaHe), ys nouToBarle crrx o6rujaH*D< rr BepcKrD( HaBHKa

CTAHOBHI,IIIITBA.

Ypelerre rpocropa KoMrureKca rpo6ra y rpaBUnHoM oproroHaJrHoM pacnope.ry rro rpo6nrna
roJbr{Ma ca ype}enun rpo6nuu MecrHMa (rpo6Hnqe u flceyAorpo6obr) o6eg6eAyau 6u uarcuua.nny
ucropuhenocr rrpocropa )rc HcroBpeMeno o6es6elerre MaKcr.rMaJrHor nepLroAa ucropuurhanarra
rpocropa - Karaqrrera rpo6ra.

I{urr nspaae rrJraHa rarobe je n peanusaqnja nnauNpaHr{x ca,qpxaja ys ycxnaluBarbe cBr.rx

peneBarrrHr{x napayerap3 rpocropa, ycJroBa HaAJrexHI{x uHcrrryquja, Kar(o y o6yxrary ruraHa raKo
n y yrraqajnorr,r uo,(pf{jy ca ocHoBHr{M rp}rHuvrrllma oApxuBor pasnoja, oAHocHo ycxnafnrarre
aKTr{BHOCT[r y [pOCTOpy r{ 3arrrTPrTe X[rBOTHe CpeA[He.

Ilerarrsau eQenar pear*rsa4lje rnaHcKrrx rocraBKr fllp je yrr.rqaj rJraHnpaHe HaMeHe y
o6nacru KoMyHaJrHr{x AeJlarHocr[ - caxparbzBarla Ha H3MeHy HaqHHa ropuurherra 3ervr,Jbr.rrrrra y
rpafeanHcxoM roApfrjy, rpoMena nejcaxa, Kao H cr.rHeprnjcru ynaqaj y yruqajuorr,r roApyqjy ilrrana
y 3oHH craHoBarba. HerausHr,r er[errn he ce npour,tcaHl,IM MepaMa cBecrn na najrraarry ruoryhy nrepy.

rfuas 6.
KouqerrryaaHu oKBr{p [naHr,rpa]ba, rcoprruherrq ypefema u 3arrrraTe ruraHcKor nogpyrja ca

crpyrTypoM ocHoBHr{x HaMeHa [pocropa u ropuurherra 3eMJrurrrra
flnaHupHo nporxuperbe nocrojeher rpo6rsa, oAHocHo uonujegnncrBeHu KoMrureKc rpo6rsa y

HaceJbeHor Mecra Illaruuuqu npocropHo ce Ha4onesyje Ha noc:rojehe rpo6re y jyroracT ouHoM AeJry
HaceJLa. (Doprrar,rparre jegnncreeHor KoM[nerca rpo6ra peurnhe ce raKo ,qa ce [peocraJrr,r [pocrop
rapqene 6poj 2887 ypeAu upn6ruxno oproroHanHoj uenrN rpo6rux noJ6a, a HoBe roBprrrrrHe ypeAe

rmrpaArboM rpo6nrx [oJba, KoMeMoparr,rBHor flJlaroa H nparehrx o6jexara BacoKorpagrle
rpo6rsancre KaneJre 4Apyrrx o6jexara. PacnoroxnBl.I [pocrop he o6es6eArrr.r AoBoJbHo flpocropa
3a caxparbuBarbe y HapeAHril( 20 roAuna.

Koumerc he 6*ns onpeMJbeH un$pacrpyrryporvr HeorxoAHoM 3a Qynxquonncame
caBpeMeHor rpo6ma. Ha npocropy rpo6ra npuuennhe ce cBe rexHHrrKo .- TexHoJrouKe Mepe y



/

cMr{cJry 3arurr{Te cBr{x [pHpoAHr{x pecypca, noJBo[pl{BpeAor 3eMJbI,IruTa y oKpyxerby, [oA3eMHI{x H

HaA3eMHr[r( BOAa.

flnannpane ocHoBHe HaMeHe y o6yxnary rltana cy: KoMyHaJrHa AeJlarHocr - caxparbuBalbe I{
cro6o4rre 3eneHe rroBprrruHe.

I{talr7.
(DnHaHcnpane H3paAe ruraHa je ns 6yuercKlD( cpeAcrana lpa,ua Cpeucra Mnrpnnqa N

ApynD( r,r3Bopa cpeAcTaBa.
l4spaga flnana noBepaBa ce J.f[. 3a nocJloBe yp6anneua ,,Yp6anusau" zs Cpervrcrce

Murponrnqe. Pox ga rrpa,e/ ruraHa je 90 4ana oA AaHa npu6annana cBI{x pereBaIilHID( ro.qaraKa
Ha.(JrexHr{x ycraHoBa n uncnrrywrja.

tlnan S.

Hsnaxarbe rraarepujaaa Ha paHr.r janun yBHr y rpajarry o.q 15 .qasa o6anuhe ce y 3FpaALt

rpaAcKe ryhe Fpana Cpenacra Murpounqa, yilla\a Cretor flnrrar,npuja 6poj 13 y Cperracroj

Mr,r:rponuqr,r.

Haqpr flnana AeraJBHe perynaqnje, flpe floAHorrrerba oprauy HaAJrexHoM 3a rberoBo

AoHorrreme, rroAJrexe crpy*roj KoHTponlr H rrcJra:r(e ce na jarnn WnAy rpajarry oA 30 ,qana y 3rpaAll
rpaAcKe rcyhe lpaaa Cpelacra Mra:rposmla.

I{glarane npeAJrora flnana AeraJbHe perynaqnje na janun yB[A onlaruaBa ce y AHeBHoM H

JroKaJrHoM lytcry, npu qer,ry ce oilraruaBajy noxaun o BpeMeI{y H Mecry [BJlararba npeAJlora flnana
AeraJbHe perylauuje najannra yB[A, Harruu na rojn 3anuTepecoBaHa npaBHa u Qusuvxa nnqa Mory

AocraBuTr,r npnuen6e Ha npeAJror flnasa AeraJbne perynaqrnje, Kao H Apyre nn$opuaqnje roje cy og

snauaja eajannn ynu4.

rlnau 9.

CacraeHr.r Aeo oBe o.4ryKe je Peruerre Aa ce sa flnaH AeraJbue perylaquje rpouupelba
rpo6ra y HaceJbeHoM Mecry fprypenqn ue r.rspafyje crparellrKa npoueHa yruqaja Ha xlrBorl{y
cpeAHHy, AoHero oA crpaHe fpaacre ynpaBe sa yp6aunsaM, rpocropHo IUIaHI,Ipabe rI rcrpaAlby
o6jexara Ipaaa Cpeucxa Murponnqa, uo npu6anrseHoM MIrIIIJbemy lpaacxe ynpaBe 3a coqlrjarHy
3arurr{ry r.r 3arrrrr{ry xr.rBorHe cpeAI{He 6poj 50 I - 1 6212021 -X ol 02.06".202 l.roa.

rlrran 10.

Ona O4ryra cryfla Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6janruBalsa y ,,Crryx6enoM JILIcry lpana
Cpeucra Mrrponuqa".

CKYIIMTI,IHA TPAAA CPEMCKA MIITPOBIIIIA

Bpoj: 350-18412021-l

fiaua: 29 .06.2021 .r orurye
Cpenacxa Mrrponuqa

TIPEqCE U{I4( CKyIIIIITI4I{E rPAAA
Ilnuja Heduh

i.
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начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 32/2019).  
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РАНИ ЈАВНИ УВИД 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПРОШИРЕЊА 
НАСЕЉСКОГ  ГРОБЉА У ГРГУРЕВЦИМА 

Град Сремска Митровица 
 

 

 

УВОД 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи (,,Сл.Гласник РС”, бр. 72/2009., 81/2009. - испр, 64/2010. - 
одлука УС, 24/2011., 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013. - одлука УС, 132/2014 и 145/2014., 83/2018., 
31/2019., 37/2019., 39/2019. и 9/2020.) члан 48, по објављивању Одлуке о изради планског документа (бр. 
350-184/2021-I од 29.6.2021), обрађивач плана ЈП за послове урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица 
приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА НАСЕЉСКОГ ГРОБЉА У 
ГРГУРЕВЦИМА ( у даљем тексту : План ) у свему у складу са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената (,,Сл.Гласник РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011. и 64/2015.) План 
гробља израђује се на основу исказаних потреба становника насеља Гргуревции Града Сремска 
Митровица. 
Правни основ за израду Плана је и Закон о комуналним делатностима ( ''Сл.гласник РС'', бр.88/2011, 
104/2016 и 95/2018 ) и Закон о сахрањивању и гробљима ( "Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. 
гласник РС", бр. 53/93, 67/93 и 48/94) и Градска Одлука о гробљима и сахрањивању ( ''Сл. лист Града 
Сремска Митровица", бр. 2/2012. ). 
 
Комуналне делатности у смислу закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење 
животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи 
услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над 
њиховим вршењем. 

Комуналне делатности су делатности од општег интереса, а у њих спадају и управљање гробљима и 
сахрањивање. Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање 
гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја 
уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела 
покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља ( мртвачница, капела, розаријум, 
колумбаријум, крематоријум ); одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја. 

Сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, одржавање и уређење гробља и 
крематоријума врши се на начин утврђен прописом скупштине јединице локалне самоуправе, донетим у 
складу са начелима овог закона и другим прописима који се односе на сахрањивање и гробља. 
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Сахрањивање умрлих може се вршити само на гробљу. 

Ван гробља се може извршити покопавање само у случајевима предвиђеним посебним законом или на 
закону заснованом одлуком скупштине Града. 

Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима, а на начин који одговара 
пијетету према умрлом, достојанству места на којем он почива и уз поштовање осећања сродника умрлог 
и других особа које су биле блиске са умрлим. 

Под сахрањивањем, у смислу овог закона, сматра се покопавање посмртних остатака умрлог, односно 
спаљивање посмртних остатака и остављање пепела на одређена места и друге радње које се у том циљу 
предузимају. 

Гробљем се, у смислу овог закона, сматра земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом или 
одлуком скупштине Града одређено за сахрањивање умрлих. 

Урбанистичким планом утврђују се локација и урбанистичко-технички услови за подизање 
објеката неопходних за вршење погребне делатности (мртвачнице, продавнице свеће и цвеће и други 
објекти), комуналних уређаја и инсталација, спољних и унутрашњих саобраћајница, за одређивање 
гробних места, за изградњу гробница, других спомен објеката и за подизање споменика. 

Приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о заштити изворишта за 
снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће, геолошком саставу тла, као и о 
санитарним и другим условима прописаним за подизање гробља. 

Гробља се морају користити у складу са општим условима којима се обезбеђују њихова намена, 
коришћење и други услови утврђени законом, односно одлуком скупштине јединице локалне 
самоуправе у складу са законом. 

Циљ доношења Плана је стварање планског основа за реализацију планских поставки ППТГ (8/2015.), 
односно решавање комуналног проблема – сахрањивања насељеног места Шашинци. Доношењем 
урбанистичког плана за формирање јединственог комплекса насељског гробља створили би се услови - 
плански основ за прибављање земљишта у јавну намену на ком би се градили објекти који чине комплекс 
гробља, изградњу гробљанске капеле, али и неопходна инфраструктура. 

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

Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење услова за сахрањивање у складу са 
законом који регулише ову област и Градском одлуком о сахрањивању. Сахрањивање би се, као комунална 
делатност, вршило на савремен начин (смештај покојника у капелу до сахране) уз поштовање свих 
обичјаних и верских навика становништва. 
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Уређење простора комплекса гробља у правилном ортогоналном распореду по гробним пољима са 
уређеним гробним местима (гробнице и псеудогробови) обезбедили би максималну искорићеност 
простора уз истовремено обезбеђење макисмалног периода искоришћавања простора – капацитета гробља. 

Циљ израде Плана такође  је и реализација планираних садржаја уз усклађивање свих релевантних 
параметара простора, услова надлежних институција, како у обухвату Плана тако и у утицајном подручју 
са основним принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности у простору и заштите 
животне средине. 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 

Оквирна граница обухвата планског подручја ( прелиминарна ) заузима простор око  4.39ha.  

Граница обухвата Плана полази из тачке 1 која се налази у северозападној тачки парцеле бр.2889 – 
некатегорисани пут и иде на исток пратећи северну границу те парцеле до тачке 2. Из тачке 2 граница 
мења смер и иде на југ источном страном те парцеле и долази до пута, сече пут и долази у тачку 3. Из 
тачке 3 граница мења смер и иде ка западеу пратећи јужну страну парцеле број 4093 – некатегорисани пут, 
до тачке 4. Из тачке 4 граница поново мења смер и иде на север пратећи западну страну парцеле 4093, 2888 
и 2889 до тачке 1 затварајући границу обухвата плана.  

Коначна граница обухвата Плана биће одређена Нацртом Плана. 

Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода rgz.web-a листа непокретности, имају 
следеће карактеристике : 

• Земшљиште је делом грађевинско ( старо гробље ) и пољопривредно за проширење гробља. 

• Земљиште је већином у градском власништву, а две парцеле су у власништву НП, ван граница НП. 

БРОЈ 
ПАРЦЕЛЕ 

ПОВРШИНА 
(m2) 

ИМАОЦИ ПРАВА НА 
ПАРЦЕЛИ 

(НА ОБЈЕКТУ) 

ВРСТА 
ЗЕМЉИШТА 

ОБЛИК СВОЈИНЕ 
НА ПАРЦЕЛИ 
(НА ОБЈЕКТУ) 

2887 02-70-33 
ГРАД СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Јавно грађевинско 
земљиште 

Јавна својина 

2886 00-25-50 
ГРАД СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Пољопривредно 
земљиште 

Јавна својина 

2888 00-11-38 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1/1 
Ј.П. НАЦИОНАЛНИ 
ПАРК ``ФРУШКА 
ГОРА`` 1/1 

Пољопривредно 
земљиште 

Државна својина / 
право коришћења 

2889 00-36-38 
ГРАД СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Јавно грађевинско 
земљиште 

Јавна својина 

2908 00-62-99 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1/1 

Пољопривредно 
земљиште 

Државна својина / 
право коришћења 
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БРОЈ 
ПАРЦЕЛЕ 

ПОВРШИНА 
(m2) 

ИМАОЦИ ПРАВА НА 
ПАРЦЕЛИ 

(НА ОБЈЕКТУ) 

ВРСТА 
ЗЕМЉИШТА 

ОБЛИК СВОЈИНЕ 
НА ПАРЦЕЛИ 
(НА ОБЈЕКТУ) 

Ј.П. НАЦИОНАЛНИ 
ПАРК ``ФРУШКА 
ГОРА`` 1/1 

4093 00-43-30 
ГРАД СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Јавно грађевинско 
земљиште 

Јавна својина 

 

Табела 1. : Евиденција парцела 
 

2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Просторним Планом Територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'', 
бр.8/2015.) планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за све комуналне 
објекте, па тако и у овом случају за проширење насељског гробља. Како је постојеће гробље у самом 
насељу и попуњено, ППТГ-ом је за такве случајеве планирано проширење постојећих гробаља или 
изградња нових гробаља. Изградња гробља подразумева и изградњу гробљанских капела, ограђивање 
гробља и опремање свом неопходном инфраструктуром. 

Концепцијом просторног развоја у области система комуналних објеката планира се проширење или 
формирање нових сеоских гробаља. 

Попуњена сеоска гробља је неопходно проширити или формирати нова на новим локацијама. Изградња 
гробаља подразумева  и изградњу капеле ( комуналног објекта ), ограђивање и њихово опренање 
неиоходном инфраструктуром, као и озелењавање. 

Постојећа гробља, у складу са Законом о културним добрима уживају претходну заштиту и и третирају се 
као заштићена целина. 

Неопходно је сагледати могућност постојећег гробља и његово оптимално проширење, а затим изради8ти 
Стдију локација постојећих локација гробаља и планираних гробаља.Насељаска горбља јре нужно 
опремити неопходном инфраструктуром у складу са санитарним прописима прописима о сахраљивању ( 
изградити капеле на свим гробљима ). 

Просторним планом су дати услови за грађење гробља и свих садржаја у њему, тако да 60% простора буде 
за сахрањивање, а 40% остали садржаји (20% заштитни зелени појас, 16% комуникације, 3% 
комеморативни плато и 1% остали садржаји). 

Забрањено је градити објекте на гробљу који својим изгледом и величином нарушавају визуелни и 
естетски изглед. 

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

3.1. Опис постојећег стања 

Насеље Гргуревци се налази у источном делу територије Града Сремска Митровица. 

Насеље је удаљено  од административног центра око 15km.  

У насељу живи око 1300 становика. Старосна доб је висока. Годишње умре просечно 10 становника.  

Рељеф простора обухвата Плана је благо нагнут ка југу и југоистоку. 

Биланс површина показује  да је највећи део простора већ намењен комуналној делатности – сахрањивању, 
односно гробљу. У улазном, западном делу гробља сахрањивање је вршено по релативно ортогоналној 
шеми, са главнмом стазом и спорадичним стазама између гробних поља и редова гробова. У западном делу 
парцеле 2887 се налази неуређен простор са траговима старог немачког гробља. 

Постојеће  гробље заступљено је на око 50% површина, а преостали простор је старо немачко гробље и 
неуређене зелене површине. 

Сва гробља су део непокретне културне баштине. 

Слободне зелене површине на парцели 2908 изграђена је породична гробница у облику гробљанске капеле. 
На преосталом простору је слободна зелена травната површина.  

У простору обухвата Плана се налази се део  некатегорисаног пута којим се приступа атару. 

Од укупне површине у јавној намени је око 43% површина ( гробље и путеви ). 

НАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ 

Површина 

ha 

ПОСТОЈЕЋЕ 

Површина 

% 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

 

Постојеће гробље јавна намена  
 

1,28 30,05 

Неуређене зелене површине 

Страо немачко гробље 

 
1,43 33,57 

Проширење гробља 
 

0 0 

СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ    
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Слободне зелене површине 1,00 33,57 

ПОВРШИНЕ КОРИДОРА 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

Јавна намена 

0,55 12,91 

УКУПНО 4,26 100 

 

Постојеће гробље се налази југоисточно од насеља. Гробљу се прилази постојећим путем који се 
надовезује на насељску саобраћајницу у улици Маршала Тита.  

Постојеће гробље је релативно уређено у западном делу, где се и данас врши сахрањивање. Источни део 
гробљанске парцеле је зарастао у штетну вегетацију а ти се налазе споменици старог немачког гробља. 
Гробови су са старим гробним обележјима без трагова одржавања. Део споменичких обележја има писане 
податке а део је потпуно без трагова података о сахрањенима. 

Гробље је према саобраћајници ограђен лаком транспарентном панелном оградом. 

Увидом на терену утврђено је да постоји потреба проширења постојећег гробља, односно формирања 
нових гробних поља и садржаја-објеката у функцији сахрањивања у складу са новим законским прописима 
и потребама савременог решавања комуналних потреба насеља. Исказана је потреба изградње капеле у 
улазној зони гробља, односно на слободним површинама ван гробљанске парцеле уз постојећу породичну 
гробницу сакралиног архитектонског облика, како би се ускладиле верске потребе и обичаји са прописима 
који регулишу област сахрањивања посмртних остатака - санитарним прописима.                              

Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Рељеф простора је неизражен, релативно раван на лесној заравни. Простор обухвата Плана се налази на 
лесној падини. Блага експонираност терена за формирање гробља је одговарајућа. 

Педолошке карактеристике 

На основу педолошког атласа на простору обухвата плана налази се гајњача и парарендзина ина на лесу. 

Гајњача спада у најбоља воћарско – виноградарска земљишта. Она је добра за све врсте које се добро 
укорењују. Према томе потенцијална плодност гајњача је велика. 

Одлике овог типа су повољне производне карактеристике. Користи се за винограде и воћњаке и њивске 
културе. Незнатни део је под пашњацима, грмљем и шумом. 

Карактеристика овог земљишта је оцедитост те одговара планираној комуналној намени. 

Хидролошке карактеристике 
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Подземне воде овог подручја карактерише појава богатих издана водовода. На простору обухвата Плана 
нема високих подземних вода. 

Климатске карактеристике 

Гргуревци својим атаром лежи на прелазу из планинског у равничарски предео, тако да има одлике нижих 
делова Фрушке Горе. 

Средња годишња темпетарура ваздуха - Претежни део атара има годишње темепературе 11,8°С вредности 
које су карактеристичне за ниже делове Фрушке Горе. Анализом температурних података уочава се да су 
средње дневне температуре изнад 11°С од октобра до априла, а да су од маја до септембра изнад 16°С. 

Средње екстремне темпетаруре ваздуха  - у нижим пределима Фрушке Горе средња годишња максимална 
температура износи 16,3°С. 

Просечна средња годишња температура има највишу вредност у месецу августу и износи 27,7°С.  

Минимална вредност средње годишње температуре ваздуха је у месецу јануару и износи 2,3°С. Просечна 
средња максимална температура ваздуха је у току вегетационог периода и износи 23,9°С. Најнижа 
просечна – средња минимална годишња температура ваздуха је у месецу јануару -4,1°С а највећа  у јулу и 
износи 16,6°С. 

Асолутне екстремне температуре ваздуха – апсолутна екстремна температура ваздуха је следећа : 
максималне у месецу јулу и августу од 34,1°С до 34,7°С, а минималне у јануару и фебруару и износе од -
11,4°С до -14,2°С. 

Појава првог мраза јавља се у периоду од 16 новембра од 1 децембра, а последњег мраза  1 септембра. 

Падавине 

Фрушка Гора спада у најкишовитије подручје Војводине. Сума падавина износи у просеку 689mm воденог 
талога. За Сремску Митровицу средња годишња вредност износи 631mm воденог талога. 

Интезитет падавина је у току године различит. Највише падавина има у новембру, децембру, јуну и јулу, 
а најмање у септембру, октобру и марту. 

Сеизмичност 

Територија Града се налази се у рејонима 60 и 70MCS сеизмичког интензитета. Рејон 70 MCS 
територијално се подудара са простирањем, лесног платоа и фрушкогорског (планинског) дела Града, а 
сва остала територија је 60MCS сеизмичког интензитета. 

3.2. Начин коришћења простора 
 

Покопавање посмртних остатака умрлог мора се вршити на гробљу које је у употреби.  

У постојећем стању сахрањивање се врши ван постојећег гробља (ван парцеле гробља породична гробница 
). У постојећем гробљу не постоји капела. 

Гробље је делимично ограђено лаком жичаном оградом.  
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Од насеља до гробља постоји продужетак насељске саобраћајнице са тврдом подлогом (асфалтиран). На 
гробљу делимично постоје пешачке стазе. Простор гробља и окружења није опремљен комуналном 
инфраструктуром. 

Гробље у употреби мора имати просторију која служи за чување посмртних остатака умрлог до 
сахрањивања и испраћаја посмртних остатака (у даљем тексту: капела - мртвачница) што у овом случају 
чини ограничавајући фактор у решавању проблема сахрањивања у насељу Гргуревци. 

Простор планиран за проширење гробља и за сахрањивање се користи делом за сахрањивање ( породична 
гробница ) а већим делом као уређене зелене травнате површине ван граница грађевинског подручја. 

3.3. Основна ограничења 

Основно ограничење простора обухвата Плана је да је земљиште за проширење гробља у власништву НП 
''Фрушка Гора''.   

Посебно ограничење простора представља и неопремљеност простора инфраструктуром, односно значајна 
удаљеност гробља од централног дела насеља. 

4. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Општи циљ израде Плана је прибављање земљишта у јавну намену за формирање јединственог комплекса 
гробља. 

Посебан циљ доношења плана је стварање планског основа за решавање комуналног проблема – 
сахрањивања, чување посмртних остатака, односно изградњу одговарајућих комуналних објеката (капеле-
мртвачнице) и неопходне инфраструктуре на гробљу, а  за потребе становника насеља Гргуревци. 
Доношењем урбанистичког плана за формирање јединственог комплекса насељског гробља, односно 
проширења и уређења постојећег гробља, створили би се услови за претварање претежне површине 
земљишта 23,47 % у осталој намени у земљиште у јавну намену. 

Посебан циљ је и да се део неуређеног земљишта у окружењу постојећег гробља уреди у комунане 
површине – јединствени комплекс гробља и уређене зелене површине. Уређене зелене површине ће се 
уклопити у пејсаж и нагласити пијетет простору гробља. 

5. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

5.1. Планирана претежна намена површина 

Планиранa претежнa наменa површина у обухвату плана je комунална делатност – сахрањивање. 

У складу са Законом, свако насељено место, по правилу, има гробље. Изузетно, у једном насељеном месту 
могу се одредити и посебна гробља, чије се уређење, одржавање и коришћење регулише посебним 
прописима ( гробља бораца народноослободилачког рата, гробља са посебним меморијалним обележјима 
и сл. ). 

Проширење простора за сахрањивање са северозападне стране на нуређене зелене травнате  површине 
омогућило би планирање неопходних садржаја : 
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 комплекс гробља са гробним пољима и комуникационим стазама и уређеним декоративним 
зеленим површинама, оградом са контролисаним улазом – капијом и другим мобилијаром у складу 
са наменом и коришћењем простора, 

 простор комеморативног платоа са гробљанском капелом за чување посмртних остатака 
( мртвачница ), чесмом и обављање ритуалних обреда код сахрањивања за све конфесије, 

 инфраструктурни објекти и мреже у функцији комуналног комплекса – гробља ( капеле и платоа ) 
јединственог комплекса гробља, и 

 уређенм зеленим површинама које имају заштитну и естетску улогу у подизању значаја 
специфичности и пијетета простора. 

Укупна површина обухвата Плана ће бити у јавној намени. 

Проширење постојећег гробља са северозападне стране би било максимално, у складу са расположивим 
простором и конфигурацијом терена, на парцелу бр. 28..., како би се решио спонтани део проширења 
постојећег гробља (породична гробница) и изградили недостајући садржаји, а пре свега капела - 
мртвачница.  

Капела је комунални објекат, а може имати и елементе сакралног објекта. Превасходна намена објекта је 
чување посмртних остатака покојника, али и за обављање ритуалних обреда приликом сахрањивања. 

Подела простора на урбанистиче целине и зоне определила би простор обухвата плана за уређење 
површина и изградњу објеката у функцији комуналне делатности и трасе инфраструктурног коридора и 
зону заштитног зеленила према постојећем окружењу. Урбанистичке целине :  

 УЦ1 постојеће гробље биће подељена на две урбанистичке зоне : УЗ1 постојеће гробље гробље и 
УЗ2 старо немачко гробље под заштитом, 

 УЦ2 проширење гробља, 
 УЦ3 заштитно зеленило. 

Концепт уређења гробља биће тако дефинисан да је реализација планских поставки могућа кроз више фаза.  

У првој фази потребно је решити : 

• претварање земљишта у јавну намену и решити имовинско правне односе на парцелама број 2908, 
2888 и 2886 које су у праву коришћења НП. Наведене парцеле неопходно је прибавити у јавну 
својину Града Сремска Митровица и извршити промену намене из пољопривредног у грађевинско 
земљиште уз истовремено проглашавање земљишта у јавну намену. 

У другој фази потребно је решити : 

• изградњу комеморативног платоа са капелом и грoбна  поља у постојећем спонтаном проширењу 
гробља, и 

• изградити ортогоналну матрицу интерних стаза које чине гробна поља на новим површинама, и 
• изградити недостајућу инфраструктуру. 

Све фазе сукцесивно треба да прате подизање нових зелених површина ( дрвореда, заштитног појаса уз 
ограду, формирање  украсног зеленила унутар гробних поља ). 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. 
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Реaлизација траса инфраструктурног коридора дефинисала би простор за изградњу паркинга и пешачке 
стазе, полагање неопходне инфраструктуре и формирање заштиног баража зеленила и дрвореда који би 
нагласили приступ гробљу и пијетет простора. На простору гробља примениће се све техничко-
технолошке мере у смислу заштите свих природних ресурса, пољопривредог земљишта у окружењу, 
подземних и надземних вода. 

5.2. Предлог основних урбанистичких параметара 

Уз основну, комуналну  намену могуће су и пратеће намене које су директно повезане са основном 
наменом ( продаја свећа, цвећа и сл.).  

Основни урбанистички параметар је изграђеност  гробља и свих садржаја у њему, тако да 60% простора 
буде за сахрањивање, а 40% остали садржаји (20% заштитни зелени појас, 16% комуникације, 3% 
комеморативни плато и 1% остали садржаји). 

Објекти који се могу градити у комплексу гробља су : капела са простором за услуге специјалне намене 
минимални габарит капеле је 10.0m х 7.0m и спратности П. Објекат за продају цвећа и свећа може се 
градити као посебан објекат у улазном делу гробља максималне површине 4m2. Објекат може имати и 
надстрешницу која није у оквиру површине габарита за ритуалне обреде. 

Формирања гробних поља настаје као последица планиране ортогоналне мреже стаза различитих нивоа - 
главна стаза, бочне стазе и приступне стазе. Величина гробног поља проистиче из расположивог простора 
и облика парцеле. Гробна поља су дефинисана по врсти гробних места као гробна поља  за сахрањивање 
укопавањем, гробнице и гробна поља специјалне намене, гробна поља за полагање урни и колумбаријум 
– смештај урни са кремираним посмртним остацима. Облик новоформиране парцеле и начин сахрањивања 
по традиционалним верским обичајима условљава распоред гробних поља и гробних места. Гробна поља 
су углавном правоугаоног облика у циљу максималне искоришћености простора. 

Гробно место је минимално 2.20mх1.0m ( оптимално 2.50m х1,05m).  Дубина гробног места је мин. 1.60м. 
Висина опсега мин. 0.10m. Висина спомен обележја мах. 1.60m осим у случају постављања обелиска. 
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 ), гробнице за полагање урни и касете колумбаријума. 

Месна заједница којој је поверено вршење послова повезаних за сахрањивањем даје на коришћење гробна 
места (парцеле) под условима и на начин утврђен одлуком скупштине града. 

Гробно место (парцела) које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет. 

Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од дана 
сахрањивања. У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није 
протекао тај  рок осим у случајевима које утврди Скупштина града. 

Уређивање и одржавање гробља врши се сагласно условима које одлуком утврђује Скупштина града. 

Изградња односно реконструкција гробнице или другог спомен-обележја, као и подизање, преправка или 
уклањање споменика и другог предмета на гробу, може се вршити ако су испуњени услови закона и ако је 
за то претходно прибављено одобрење надлежног градског органа. Лице које тражи одобрење за изградњу 
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дужно је поднети: скицу објекта, односно споменика и потврду да је обезбеђено коришћење гробног места 
(парцеле). 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА 
 

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

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

Негативан ефекат реализације планских поставки Плана је утицај планиране намене у области 
комуналних делатности – сахрањивања на измену начина коришћења земљишта, промена пејсажа, као и 
синергијски утицај у утицајном подручју плана. Негативни ефекти ће се прописаним мерама свести на 
најмању могућу меру. 

 

 

Обрадила : 

Ивана Ђукић, маст.инж.пејс.арх. 

 

 
Одговорни урбаниста : 

                                                                                 Јелена Савић Лацковић, дипл.инж.арх. 
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