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28. 
 

 

 

На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Сл.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 

(„Сл.гласник РС“ број 101/2015) и члана 35. 

тачка 7. Статута Града Сремска Митровица 

(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ 

бр.13/2012), Скупштина Града Сремска 

Митровица, на својој седници одржаној дана 

04.02.2016. године  донела је  

 

 

О Д Л У К У  

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ 

ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком одређује се 

максималан број запослених на неодређено 

време у организационим облицима који чине 

систем јавног сектора Града Сремска 

Митровица за календарску 2015. годину. 

 

 

Члан 2. 

 

 

 Систем јавног сектора Града Сремска 

Митровица чине органи и службе Града 

Сремска Митровица, јавне службе, јавна 

предузећа, правна лица основана од стране 

тих предузећа, привредна друштва и друге 

организације које у систему локалне 

самоуправе имају обавезу пријављивања 

података о запосленима у Регистар, односно 

запослени чије се плате, односно зараде 

финансирају из буџета Града Сремска 

Митровица. 

 

 

Члан 3. 

 

У складу са Одлуком Владе Републике 

Србије о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2015. годину (у даљем тексту: 

Одлука Владе), укупан максималан број 

запослених у систему локалне самоуправе 

Града Сремска Митровица је 1.010 

запослених. 

 

 

Члан 4. 

 

Максималан број запослених на 

неодређено време у организационим 

облицима који чине систем локалне 

самоуправе Града Сремска Митровица у 

смислу члана 2. ове Одлуке, је у: 
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1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СЛУЖБЕ И ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Назив: Максималан 

број запослених 

1.1. Градска управа за опште и заједничке послове  68 

1.2. Градска управа за  урбанизам, комуналне и инспекцијске послове 29 

1.3. Градска управа за привреду и предузетништво 9 

1.4. Градска управа за буџет и финансије  35 

1.5. Градска управа за културу, спорт и омладину 11 

1.6. Градска управа за образовање 6 

1.7. Градска управа за за задравствену, социјалне и заштиту животне 

средине  

20 

1.8. Градска управа за пољопривреду 4 

1.9. Стручна служба скупштине Града 4 

1.10 Градско правобранилаштво 3 

2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА  

Назив Максималан 

број запослених 

2.1 ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица“ 49 

2.2 ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 161 

2.3 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица 184 

2.4 ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица 36 

2.5 ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица 32 

2.6 ЈКП регионална депонја „Срем-Мачва“ Сремска Митровица 15 

3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА  

Назив Максималан 

број запослених 

3.1. „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ д.о.о. 4 

3.2. „Сирмијум-пут“ д.о.о. Сремска Митровица 4 

4. УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА  

Назив Максималан 

број запослених 

4.1. Библиотека „Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица 20 

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 14 

4.6. Позориште „Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица 11 

4.7. Установа за неговање културе „Срем“ Сремска Митровица 4 

4.8. Центар за културу „Сирмијум-арт“ Сремска Митровица 14 

4.9. Туристичка организација Града Сремска Митровица 4 

4.10. Установа „Атлетски стадион“ Сремска Митровица 5 

4.11. ПСЦ „Пинки“ Сремска Митровица 11 

5. УСТАНОВЕ КОЈЕ СЕ ДЕЛОМ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, А ДЕЛОМ ОД СТРАНЕ 

РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА  

 

Назив 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 1 

6.4.  МЗ Кузмин 2 

6.5.  МЗ Лежимир 0 

6.6.  МЗ Манђелос 1 

6.7.  МЗ Мартинци 0 

6.8.  МЗ Мачванска Митровица 0 

6.9.  МЗ Ноћај 0 

6.10. МЗ Салаш Ноћајски 1 

6.11. МЗ Чалма 0 

6.12. МЗ Шашинци 1 

 

 
Члан 5. 

 

Организациони облици побројани у 

члану 4. ове Одлуке који имају већи број 

запослених у односу на максималан број 

утврђен овом Одлуком, дужни су да спроведу 

рационализацију у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

Изузетно, месне заједнице побројане у 

члану 4. ове Одлуке, као организациони облици 

локалне самоуправе, којима самодопринос 

истиче до краја 2016. Године, постојеће 

запослене могу задржати најдуже до истека 

рока  на који је уведен самодопринос. По истеку 

самодоприноса, Савет месне заједнице дужан је 

да донесе одлуку којом се запосленима у 

месним заједницама утврђује  статус 

запослених за чијим је радом престала потреба, 

а да обављање стручних послова за потребе 

месне заједнице организују на други начин. 

За оне организационе облике који не 

изврше рационализацију у складу са ставом 1. и 

2. овог члана, Град Сремска Митровица ће 

обуставити исплату средстава из буџета. 

 

 

 Члан 6. 

 

У оквиру датог рока за рационализацију 

у складу са чланом 5. став 1. организациони 

облици су дужни да рационализацију спроведу 

поштујући следеће кораке: 

• Идентификовање послова за којим 

престаје потреба или послова на којима постоји 

потреба смањења броја извршилаца, 

• Утврђивање запослених који испуњавају 

услове за одлазак у старосну пензију, 

• Спровођење анкете о спремности 

запослених за споразумни престанак радног 

односа уз исплату новчане накнаде у складу са 

законом  

• Усаглашавање правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места са Одлуком о максималном броју 

запослених  

• Утврђивање вишкова - нераспоређених 

запослених у складу са новом унутрашњом 

организацијом  

• Доношење Програма за решавање 

вишка запослених у складу са законом. 

 

 

Члан 7. 

 

 Обавезује се Градска управа за опште и 

заједничке послове да устроји и води Регистар 

запослених у систему јавног сектора Града 

Сремска Митровица. 

 Сви организациони облици јавног 

сектора Града Сремска Митровица, дужни су да 

Регистру запослених у систему јавног сектора 

Града Сремска Митровица, пријаве сваку  

насталу промену у року од 3 дана од дана њеног 

настанка. 

 Организационом облику јавног сектора 

Града Сремска Митровица, који   не испуњава 

обавезе из става 2 овог члана, Град Сремска 

Митровица обуставиће исплату средстава из 

буџета. 
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Члан 8. 

 

На све што није посебно уређено овом 

Одлуком примењују се важећи прописи. 

 

 

Члан 9. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављувања у "Службеном листу 

Града Сремска Митровица". 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 021-42/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица             

       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

29. 
 

 

           На основу члана 57. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл.гласник 

РС“ бр.68/2015) и члана 2., члана 3. став1. тачка 

5., члана 4. став1. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011), 

члана 35. став1. тачка 7. Статута Града Сремске 

Митровице ("Сл.лист Града Сремска 

Митровица" бр.13/2012), Скупштина Града 

Сремска Митровица, на својој седници 

одржаној 04.02.2016.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 
О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком прописује се начин 

организовања, услови обављања и услови 

коришћења јавног линијског превоза путника (у 

даљем тексту: линијски превоз) на територији 

града и приградских насеља Сремске 

Митровице (у даљем тексту:град), а нарочито: 

-услови за обављање линијског превоза, 

-права и обавезе превозника и корисника услуга 

превоза, 

-потребна средства за обављање линијског 

превоза на територији Града Сремска 

Митровица  и извори из којих се она обезбеђују, 

-начин обезбеђивања континуитета у обављању 

линијског превоза, 

-начин поступања и овлашћења града у случају 

прекида обављања линијског превоза, 

непредвиђених околности (хаварија, 

елементарне непогоде, прекид испоруке 

енергената за рад или штрајк) као и ред 

првенства у линијском превозу кад услед више 

силе дође до смањеног обима у вршењу 

линијског превоза, 

-израда и контрола реда вожње, 

-организација система праћења и управљања 

возилима линијског превоза, 

-организација система наплате услуге превоза, 

продаје возних исправа, контроле путника и др. 

 

 

Члан 2. 

 

          Организациона јединица Градске управе 

Града Сремска Митровица надлежна за послове 

саобраћаја - Дирекција за јавни градски и 

приградски превоз (у даљемтексту: Дирекција) 

обезбеђује организовано и трајно обављање и 

развој линијског превоза, стара се о 

обезбеђивању уговором преузетих обавеза, 

организује и врши надзор над обављањем 

линијског превоза (посебно извршењу 

планираног реда вожње и заштити и 

прикупљању средстава од  продаје возних 

карата), као и над коришћењем ове комуналне 

услуге. 

          Дирекција утврђује обим и квалитет 

услуге линијског превоза у складу са 

материјалним могућностима града, посебним 

правилником. 

          Поред наведених послова Дирекција 

обавља и следеће групе послова: 

- Послове истраживања и планирања у домену 

мреже линија и редова вожње, тарифе и 

тарифне политике, увођење нових подсистема 

јавног превоза путника, увођење нових 

технологија у области наплате, планирања 

продајне мреже информисања путника и друго. 

На основу извршених истраживања и 

прикупљених података са терена (укључујући и 

писане захтеве корисника), Дирекција врши 

стално оцењивање примене усвојене стратегије 
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и по потреби даје предлоге за њене измене и 

допуне. 

- Послови управљања и контроле рада система у 

домену контроле реализације планираног реда 

вожње, контроле остварења прихода, 

наручивања и дистрибуције свих врста карата и 

возних исправа и друго. 

- Економски и правни послови који се односе на 

прикупљање и расподелу прихода по 

превозницима, израда окончаних обрачуна, 

промена тарифе, цене рада превозника, наплата 

пенала превозницима за неиспуњење уговорних 

обавеза, припрема одлука и решења и друго. 

 

 

Члан 3. 

 

          Линијски превоз је комунална делатност 

од општег интереса којом се обезбеђује 

нормално функционисање Града и задовољење 

основних потреба становништва за кретањем. 

 

 

Члан 4. 

 

          Тарифни систем обухвата: 

- начела, принципе и др., 

- подручје примене (границе зона и др.), 

- систем карата у линијском превозу 

(појединачне, претплатне идр.), 

- услове коришћења превоза, категорије 

корисника услуге, начин и поступак издавања и 

плаћања цене возних исправа, 

- начин и поступак за корекцију цене, 

- систем наплате и контроле путника и 

- систем продаје услуге (продајна мрежа и др.) 

Тарифни систем линијског превоза на 

територији града посебним актом утврђује 

Градско веће. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ 

ПРЕВОЗА 
 

 

Члан 5. 

 

          Линијски превоз се обавља аутобусима (у 

даљем тексту: возила) на унапред утврђеним 

линијама и према утврђеном реду вожње, уз 

унапред утврђену тарифу и остале услове 

превоза у складу са законом и овом одлуком. 

Дирекција организује и усклађује обављање 

аутобуског превоза. 

          Линијски превоз на територији Града 

Сремска Митровица у смислу одредаба ове 

Одлуке обавља се као градски и приградски 

превоз. 

 

Члан 6. 

 

          Линије се утврђују у складу са потребама 

становништва, просторним развојем града, 

размештајем зона атрактивности (зоне рада 

пословне активности, школске установе, 

здравствене установе, установе културе) и 

саобраћајно-техничким условима. 

Линије се одређују годишњим планом линија, 

који припрема Дирекција, а доноси га Градско 

веће у последњем тромесечју текуће, за наредну 

годину. 

План линија садржи: 

-број и назив линије, 

-дужину линије, 

-трасу линије, 

-број ангажованих возила по типу возила 

(зглобно, возило стандардне дужине, минибус), 

-број полазака радним даном, суботом и 

недељом за зимски и летњи ред вожње, 

-стајалишта и 

-врсту линијског превоза (Г-градски, П-

приградски). 

Измена и допуна плана врши  се по потреби, по 

поступку предвиђеном за његово доношење уз 

анализу оправданости. 

Успостављање нове линије или измена трасе 

постојеће линије врши се актом о успостављању 

који у форми решења доноси Дирекција. 

Решење мора да садржи све елементе 

предвиђене планом линија. 

 

Начин и услови за обављање јавног 

линијског превоза путника 

  

 

Члан 7. 

 

          Линијски превоз у складу са законом 

обављају привредна друштва која су 

регистрована за обављање ове делатности и која 

задовољавају услове прописане законом, којима 

град повери уговором, на основу спроведеног 

одговарајућег поступка, обављање овог превоза 

(у даљем тексту: превозник). 

 

 

Члан 8. 

 

          Градско веће посебним актом одређује 

којим ће се од поступака предвиђених Законом 
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о комуналним деатностима вршити поверавање 

послова јавног линијског превоза. 

 

 

Члан 9. 

 

          На основу спроведеног одговарајућег 

поступка, Дирекција са изабраним превозником 

закључује Уговор. 

          Уговор поред  елемената утврђених 

законом, обавезно садржи: линије које се 

поверавају и услове под којим се поверавају, 

временски период на који се врши поверавање, 

рок отпочињања поверавања линијског превоза, 

међусобна права и обавезе уговорних страна, 

висину накнаде за обављање линијског превоза, 

начин решавања спорова између уговорних 

страна, казнене одредбе-пенале за неизвршење 

уговорених обавеза, услове раскида уговора пре 

времена на који је закључен и права и обавезе 

која из тога проистичу. 

 

 

Регистрација линија 

 

 

Члан 10. 

 

          Регистрацију линија линијског превоза 

врши Дирекција.  

          Промене на успостављеним линијама 

линијског превоза као што су: продужење, 

скраћење, измена трасе, успостављање и 

укидање стајалишта и др. одобрава Дирекција, и 

о томе доноси одговарајуће решење.  

  

 

Члан 11. 

 

Регистар линија линијског превоза садржи:  

1. акт о успостављању линије,  

2. податке о превознику (назив 

превозника, извод из регистра о 

вршењу делатности јавног линијског 

превоза путника, и важеће решење 

за отпочињање и обављање јавног 

линијског превоза путника 

надлежног министарства Републике 

Србије, потписани Уговор) и  

3. податке о терминусу.  

  

          Акт о успостављању линије из става 1. 

овог члана обавезно садржи:  

1. број и назив линије,  

2. врсту линије,  

3. трасу и дужину линије,  

4. регистровани ред вожње за радни дан 

суботу и недељу, за зимски и летњи ред 

вожње,  

5. назив и локације стајалишта на линији у 

оба смера,  

6. међустајалишна растојања,  

7. назив терминуса односно аутобуске 

станице,  

8. тарифни систем у којем се обавља 

превоз на линији,  

9. напомене (датум промене елемената 

линије са датумом примене, промене 

тарифне зоне, датум примене реда 

вожње и сл.).  

10. Подаци о терминусу садрже:  

11. назив терминуса,  

12. елементе из чл. 19. и 20. ове одлуке,  

13. назив линија које користе терминус, 

односно врше промену смера кретања.  

Промене у плану линија надлежна 

организациона јединица уноси у регистар из 

става 1. овог члана.  

 

 

Члан 12.  

 

Ред вожње је акт којим се утврђује план 

обављања превоза на линији и садржи:  

- број и назив линије,  

- врсту линије (Г - градски П - 

приградски),  

- назив сезонског реда вожње са 

периодом важења (летњи од 1. јула до 

31. августа и зимски од 1. септембра 

текуће до 30. јуна наредне године),  

- почетак важења реда вожње,  

- време поласка са терминуса у градском 

(радни дан, субота, недеља и у дане 

празника), односно време поласка, 

доласка и пролазна времена са свих 

стајалишта у приградском   линијском 

превозу (радни дан, субота, недеља и у 

дане празника),  

- време рада линије,  

- ознака тарифног система,  

- број возила на раду, 

- тип  возила, и 

- напомене. 

           Изузетно, Дирекција може изменити акт 

из става 1. овог члана у складу са чланом 2. став 

2. ове одлуке.  

          Акт из става 1. овог члана може бити у 

електронском облику када се сачињава као 

електронски документ у складу са Законом 
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којим се уређује електронски документ и 

Законом којим се уређује електронски потпис.  

 

 

Члан 13. 

 

          Превозник започиње обављање линијског 

превоза по пријему решења о одобравању рада 

на линији за период важења плана линија.  

          Превозник не може обављати линијски 

превоз без издатог и овереног реда вожње који 

чини саставни део решења из става 1. овог 

члана.  

          Овера реда вожње подразумева стављање 

печата, датум овере и потпис овлашћеног лица 

Дирекције, односно кад је ред вожње сачињен 

као електронски документ потписује се 

квалификованим електронским потписом. 

 

 

 

III - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА  
 

  

Члан 14.  

 

          Линијски превоз се може обављати као 

дневни превоз са поласцима у периоду од 04 до 

24 часа и као ноћни превоз са поласцима у 

периоду од 00 до 04 часова.  

          Линијски превоз се обавља на:  

- сталним линијама - свакодневно, у току 

године,  

- сезонским линијама - у одређеном периоду у 

току године (излетничка и сл.),  

- привременим линијама - за време одржавања 

сајмова, манифестација из области спорта и 

културе, ванредних догађаја, прекида 

саобраћаја због више силе, извођења радова 

због реконструкције пута, пробна линија и 

сл.  

          Пробне линије су линије привременог 

карактера које се успостављају у складу са 

потребама линијског превоза и захтевима 

становништва. Период тестирања оправданости 

увођења пробне линије не може бити дужи од 

шест месеци. О потреби успостављања пробне 

линије одлучује Градоначелник на предлог 

Дирекције. По истеку пробног периода и 

утврђивања оправданости покреће се поступак 

за уношење у план линија и избор превозника 

који ће на линији радити.  

          Изузетно период тестирања пробне линије 

може се продужити за додатних шест месеци, 

до окончања поступка за поверавање превоза на 

овој линији у складу са одредбама ове одлуке.  

  

  

Објекти инфраструктуре у линијском 

превозу 
  

 

Члан 15. 

 

          Објекти инфраструктуре неопходни за 

обављање линијског превоза, који се врши 

аутобусима су: стајалишта, терминуси и 

станице са својом инфраструктуром.  

  

 

Члан 16. 

 

          Стајалиште мора бити видно обележено 

стајалишном ознаком, а на коловозу ознаком: 

"БУС".  

          Стајалишна ознака садржи назив 

стајалишта, број стајалишта и број линије, а на 

терминусима линије и извод из важећег реда 

вожње.  

          Стајалишна ознака, поред података из 

става 2. овог члана, може да садржи и друге 

податке од интереса за боље информисање 

путника.  

          О успостављању, укидању и одржавању 

стајалишта стара се надлежна организациона 

јединица-Управа.  

  

 

Члан 17. 

 

          Стајалиште може бити опремљено и 

другим садржајима за потребе путника као што 

су:  

- надстрешнице,  

- информациони панои - који се могу 

поставити на важнијим саобраћајним 

чворовима (терминусима више линија, 

тачке пресецања на мрежи где се 

сусреће више линија, стајалишта са 

значајном изменом путника и 

фреквенцијом возила јавног превоза), 

могу бити штампаног или измењивог 

садржаја, као независна конструкција 

или у склопу стајалишних ознака, 

односно надстрешница, садрже податке 

од интереса за боље информисање 

путника,  

- остала саобраћајна опрема и друга 

опрема у функцији јавног превоза. На 
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појединим стајалиштима надстрешница 

може да садржи и објекат за продају 

новина, цигарета и пратећег прибора.  

          О одржавању стајалишта и постављању и 

одржавању опреме стајалишта стара се 

Дирекција.  

          Послове из става 2. овог члана Дирекција 

може обављати преко јавног комуналног 

предузећа, односно другог привредног друштва 

или предузетника коме повери ове послове.  

  

 

Члан 18. 

 

          Улазак и излазак путника из возила врши 

се само на означеним и регистрованим 

стајалиштима.  

         Улаз и излаз путника допуштен је на 

стајалишту док возило стоји, осим у случају 

већих застоја када се може, на безбедан начин, 

вршити и изван стајалишта.  

  

 

Члан 19.  

 

          Терминус може бити заједнички за већи 

број линија.  

          Терминус мора имати простор за возила и 

површину за улазак и излазак путника из 

возила.  

          Простор за возила садржи: површину за 

кретање и промену смера кретања возила 

(окретницу) и површину за заустављање возила.  

Терминус може имати површину за стајање 

возила у резерви.  

          О изградњи и одржавању терминуса стара 

сеДирекција.  

          За одржавање терминуса у зимским 

условима - чишћење снега и леда надлежан је 

управљач јавног пута.  

  

 

Члан 20. 

 

          На терминусима више линија, са 

значајном изменом путника и фреквенцијом 

возила јавног превоза, може се поставити 

терминусни објекат који садржи:  

- санитарни чвор, 

- простор за саобраћајно-техничкоособље, и –

др. 

 

          Терминусни објекат може имати садржаје 

од интереса за превозника и путнике.  

  

Члан 21. 

 

           Дирекција актом из члана 6.  ове одлуке 

ближе уређује саобраћајно-техничке услове за 

изградњу, одржавање и експлоатацију 

стајалишта и терминуса линијског превоза.  

  

 

Возило 

 

 

Члан 22. 

 

          Возила којима се обавља линијски превоз 

морају испуњавати услове прописане законом 

којим се регулише обављање превоза у 

друмском саобраћају.  

          Конкурном документацијом-Правилником 

о возилима биће ближе дефинисани технички 

описи за возила у јавном превозу као и 

потребна допунска опрема.  

          Возила којима се обавља линијски превоз 

морају бити пре упућивања у саобраћај чиста и 

проветрена и обојена препознатљивом бојом 

превозника, ако уговором којим се превоз 

поверава није другачије одређено.  

          Возила у обављању линијског превоза у 

зимском периоду када је спољна температура 

испод 10°Ц морају бити загрејана. У летњем 

периоду возила морају бити проветрена, 

односно када је спољна температура изнад 25°Ц 

морају бити расхлађена, уколико поседују 

систем за расхлађивање.  

  

 

Члан 23. 

 

         Возило којим се врши превоз мора бити 

видно обележено ознакама од значаја за 

информисање путника, и то:  

1. на предњој страни исписан број и назив 

линије у смеру кретања или терминуса, а на 

задњој и улазној страни возила исписан број 

линије на прогамибилном променљивом 

електронском дисплеју  

2. на бочној страни возила исписан назив и 

седиште превозника (димензија 800 x 550 

мм, слова висине 100 мм) и стилизиран грб 

града Сремске Митровице,  

3. на десној предњој и задњој страни 

возила (на средини између браника и 

ветробранског стакла) и са десне стране 

возила испред предњих врата 

идентификациони број возила који издаје 

надлежна организациона јединица.  
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          Када се возилом не врши редован превоз 

или се не примају путници, на предњој страни 

возила поставља се одговарајућа ознака 

"ванредна вожња", "за гаражу", "у квару".   

          Спољашњост возила (бочне стране) може 

бити осликана рекламним порукама.  

          Рекламе и други натписи, не смеју се 

налазити на стакленим површинама (врата и 

прозори) или местима на којима заклањају 

видик или прекривају прописане ознаке и 

обавештења о превозу.  

          Рекламе се могу постављати и у 

унутрашњости возила на посебним 

конструкцијама у зони врата, које морају да 

буду безбедне и без оштрих ивица како не  би 

била угрожена безбедност путника у возилу.  

  

IV - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА 

И КОРИСНИКА ПРЕВОЗА 
  

Права и обавезе превозника 

 

 

Члан 24. 

 

Превозник је дужан:  

- да линијски превоз врши у свему према 

елементима линије садржаним у регистру и 

реду вожње, осим у случајевима да је актом 

Дирекције одређено другачије у складу са 

одредбом члана 39. и члана 40. ове одлуке,  

- да приликом обављања линијског превоза у 

сваком возилу поседује извод из издатог 

овереног реда вожње, који може бити у 

електронском облику у складу са одредбама 

ове одлуке,  

- да у обављању линијског превоза примењује 

тарифни систем из члана 4. и цену услуге 

превоза из члана 34. ове Одлуке ,  

- да поступа у складу са одлукама Дирекције 

донетим на основу члана 21. ове одлуке, и  

- и да поштује све предузете обавезе из 

потписаног Уговора. 

  

Права и обавезе возача 

 

 

Члан 25. 

 

Возач је дужан:  

- да возило зауставља на свим стајалиштима 

према регистрованом реду вожње и да 

приликом заустављања отвори врата (сматра 

се да је возило заустављено на стајалишту 

када је предњи део возила поравнат са 

стајалишном ознаком),  

- да дозволи улазак и излазак путника само из 

прва два возила, уколико дужина стајалишта 

омогућава истовремено заустављање више 

возила,  

- да омогући излазак путника из возила на 

безбедан начин и изван стајалишта у случају 

дужег застоја,  

- да возило заустави на посебно одређеној и 

обележеној површини на терминусу и да 

омогући путницима улазак у возило одмах 

по пристајању, осим у возилу које је у  

резерви или у квару и заустављено на за то 

резервисаној површини,  

- да за време стајања на терминусу предузме 

одговарајуће радње у циљу обезбеђења 

возила од неконтролисаног кретања,  

- да се придржава реда вожње на линији, осим 

у случајевима предвиђеним чл. 39. и 40.  

ове одлуке,  

- да покрене возило тек када се увери да су сва 

врата затворена,  

- да не пуши у возилу,  

- да се према путницима опходи са пажњом и 

предусретљиво,  

- да се стара о одржавању реда у возилу и  

- продаје и оверава на прописан начинкарте у 

возилу. 

          Поштује и друге одредбе и води 

евиденције које су прописане Уговором и 

Правилником о саобраћајном особљу (саставни 

део Конкурсне документације).  

  

 

Члан 26. 

 

Возач неће дозволити улазак у возило:  

- лицу које је видљиво под утицајем алкохола,  

- лицу оболелом од заразне болести,  

- детету до шест година старости ако није у 

пратњи одрасле особе и  

- лицу чији пртљаг може изазвати повреду 

путника или оштећења аутобуса. Посебно се 

то односи на запаљиве и експлозивне 

материјале,   

- лицу које у возило уводи домаће животиње, 

осим паса водича за слепе особе.  

  

 

Члан 27. 

 

          Возач не сме дозволити боравак других 

лица у простору издвојеном и намењеном 

возачу.  
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          За време вожње возач не сме разговарати 

са путницима нити користити мобилни телефон.  

  

 

Корисник превоза (путник) 

 

 

Члан 28. 

 

          Корисник услуге - путник је лице које се 

затекне у возилу линијског превоза, осим возног 

особља.  

           За коришћење услуге превоза путник је 

дужан да у возилу има важећу и исправну возну 

исправу.   

          На захтев контролора или другог 

овлашћеног лица путник је дужан да покаже 

возну исправу.  

           По уласку у возило линијског превоза 

контролор и друго лице овлашћено се 

представља легитимацијом.   

         Уколико путник у возилу не поседује 

важећу и исправну возну исправу, односно 

одбије да је покаже, дужан је да овлашћеном 

лицу пружи податке о свом идентитету, на 

захтев контролора плати доплатну карту и 

потом настави започету вожњу.  

 Путнику из става 5. овог члана који не поступи 

по захтеву контролора, контролор ће уручити 

опомену која обавезно садржи:   

- податке о путнику (име, презиме, 

матични број и сл.),   

- висину накнаде утврђене овом Одлуком,   

- датум доспећа,   

- линију јавног превоз и гаражни број и 

возила,   

- датум издавања и потпис и службени 

број контролора.   

          Путник је по уручењу опомене дужан да 

се удаљи из возила на првом наредном 

стајалишту.   

          Врсте возних исправа, начин њиховог 

коришћења и услови под којима поједине 

категорије путника могу користити јавни превоз 

без накнаде, односно уз умањење накнаде 

(повлашћене категорије) и контрола путника 

утврђују се актом из члана 4. одлуке.  

  

 

Члан 29. 

 

          Приликом уласка у возило на предња 

врата и заузимања места за седење предност 

имају инвалиди, труднице, лица са малом децом 

и старе и немоћне особе. За ове особе постоје 

обезбеђена и резервисана места за седење у 

зони иза предњих врата.  

  

 

Члан 30. 

 

          Путник може у возило унети ручни 

пртљаг, дечја колица, инвалидска колица, 

ловачку или спортску опрему (пушку у футроли 

без набоја, скије, прибор за риболов и слично) и 

други пртљаг који својим димензијама и 

својствима не угрожава сигурност путника.  

Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу. 

Пртљаг из става 1. овог члана потребно је 

сместити на начин да заузима што мање 

простора у возилу, да не омета нити да на било 

који начин угрожава остале путнике и 

саобраћајно особље.  

  

 

Члан 31. 

 

          У возило није дозвољено уносити: 

- ватрено оружје, експлозивне лакозапаљиве 

предмете и текућине;  

- предмете који могу угрозити живот, здравље 

и имовину путника и возно особље;  

- предмете који могу озледити, испрљати, 

оштетити или узнемирити путнике у возилу 

или возно особље.  

          Изузетно од става 1. алинеје 1. овог члана 

дозвољено је припадницима полиције и Војске 

Србије када су на службеном задатку ношење 

личног наоружања и то на начин утврђен 

посебним прописима.  

  

 

Члан 32. 

 

Путницима је забрањено:  

1. ометати возача, односно друго овлашћено 

лице у возилу у обављању службе;  

2. бацати отпатке или на други начин 

загађивати и уништавати опрему возила, 

возило и његове ознаке, писати по 

унутрашњости возила;  

3. пушити у возилу;  

4. задржавати се у делу возила на начин којим 

се омета наплата возне карте, онемогућује 

или отежава правилан распоред путника у 

возилу, односно улазак или излазак из 

возила;  

5. онемогућавати отварање и затварање врата 

као и насилно отварати врата на возилу;  
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6. улазити и излазити из возила у покрету, 

хватати се или возити на спољном делу 

возила;  

7. просјачење, продаја производа, свако 

понашање у смислу држања манифестација 

(свирање и певање) и сл. у возилу.  

          Возач, односно овлашћено лице у возилу 

дужно је опоменути путника који поступа 

супротно одредбама из става 1. овог члана а 

уколико и поред опомене путник изврши коју 

од наведених радњи, возач ће позвати путника 

да напусти возило.  

  

 

Члан 33. 

  

          Ствари нађене у возилу предају се возачу 

или овлашћеном лицу који су дужни да 

налазачу издају потврду у којој ће уписати име 

и презиме, односно назив превозника, број 

линије, регистарски број возила, време 

проналаска ствари, опис ствари и име, презиме 

и адреса налазача.  

          Ако се за време вожње не јави власник 

нађене ствари, службено лице којем је та ствар 

предата, је дужан по завршетку вожње одмах 

предати служби превозника.  

          Превозник је дужан да нађене ствари 

преда у року од седам дана установи која се 

стара о нађеним стварима.  

          Са нађеним стварима поступаће се према 

прописима о нађеним стварима.  

 

  

V - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 
  

 

Члан 34. 

 

          Средства за обављање линијског превоза 

обезбеђују се из прихода од продаје услуге 

превоза и из буџета града.  

          Цена услуге из става 1. овог члана 

утврђује се посебним актом који доноси 

градоначелник града Сремске Митровиве на 

основу начела и елемената за одређивање цена 

комуналних услуга прописаних законом којим 

се уређују комуналне делатности, на предлог 

Дирекције и по прибављеном мишљењу 

организационе јединице Градске управе града 

Сремске Митровице надлежне за послове који 

се односе на цене у комуналним и другим 

делатностима из надлежности града.  

  

VI - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 

ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 
  

 

Члан 35. 

 

          Превозник је дужан да свој рад и 

пословање организује у складу са одредбама ове 

одлуке тако да континуирано и несметано 

пружа услугу линијског превоза корисницима, у 

складу са одредбама ове одлуке и потписаним 

Уговором обезбеди прописан обим, врсту и 

квалитет услуге.  

          Превозник је дужан да на основу писаног 

налогаДирекције врши и ванредне послове у 

вези са обављањем линијског превоза, за које се 

обезбеђују додатна новчана средства.  

  

 

Члан 36. 

 

          У случају изненадног застоја или краћег 

поремећаја у саобраћају превозник је дужан да 

организује превоз на начин да путници у 

најмањој могућој мери осете последице 

поремећаја односно да у што краћем року 

предузме мере за поновно успостављање 

редовног превоза.  

          У случају прекида саобраћаја због квара 

возила превозник је дужан да путницима 

омогући да истим картама наставе започету 

вожњу другим возилом.  

          Превозник се обавезује да у случају 

неисправности возила исто уклони са трасе 

линије у року од 45 минута.  

 

 

Члан 37. 

 

          Одступања од регистрованог реда вожње 

на линији у смислу скраћења, продужења, 

делимичне измене трасе и измене у понуђеном 

капацитету линије као и замене  типа возила 

могу се вршити изузетно, из оправданих 

разлога.  

          Под оправданим разлозима у смислу става 

1. овог члана сматрају се елементарне непогоде 

(снежни наноси, последице поплава и сл.), 

знатна оштећења улица, путева и путних 

објеката,  саобраћајне незгоде, манифестације, 

радови на путу и сл. чиме је онемогућено 

редовно одвијање превоза на линији и 

прерасподела капацитета на друге линије због 

измене саобраћајне ситуације у граду услед 

мера надлежног органа док ти разлози постоје.  
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          Организациона јединица Градске управе 

надлежна за инспекцијске послове, утврђује да 

ли је превозник морао одступити од 

регистрованог реда вожње.  

          Кад организациона јединица из става 3. 

овог члана утврди да превозник није морао 

одступити од регистрованог реда вожње, 

поступиће у складу са прописаним 

овлашћењима и одредбама из потписаног 

Уговора.  

 

  

Члан 38. 

 

          Ако услед више силе или других разлога 

који се нису могли предвидети односно 

спречити да дође до поремећаја или прекида у 

обављању линијског превоза, превозник мора 

без одлагања предузети мере на отклањању 

узрока поремећаја односно прекида.  

          Мере које превозник предузима у 

случајевима из става 1. овог члана су:  

1. радно ангажовање запослених на 

отклањању узрока поремећаја, тј. 

разлога због којих је дошло до прекида 

у пружању услуге линијског превоза,  

2. хитне поправке возила којима се 

обезбеђује обављање линијског превоза, 

и  

3. предузима и друге мере које утврди 

надлежна организациона јединица.  

 

  

VII - НАЧИН ПОСТУПАЊА И 

ОВЛАШЋЕЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ У 

СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА 

У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 
  

 

Члан 39. 

 

          Превозник је дужан да у случају прекида 

у обављању линијског превоза насталог у 

случају непредвиђених околности (хаварија, 

елементарне непогоде и др.) или штрајка као и 

кад услед више силе дође до смањеног обима 

линијског превоза, о томе обавести 

организациону јединицу Градске управе из 

члана 37. став 3. ове одлуке.  

  

 

Члан 40. 

 

          Када надлежна организациона јединица 

прими обавештење о прекиду, односно 

смањеном обиму линијског превоза, дужна је да 

без одлагања:  

1. одреди ред првенства и начин обављања 

линијског превоза у складу са 

потребама, прерасподелом преосталих 

капацитета и увођењем резервних 

возила превозника,  

2. предузме мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне мере за 

пружање услуге,  

3. ангажује другог превозника за 

обављање линијског превоза 

непосредном погодбом, до отклањања 

поремећаја, и  

4. утврди разлоге и евентуално 

одговорност за прекид односно 

поремећај настао из других разлога у 

пружању услуге, као и одговорност за 

накнаду учињене штете и примени 

казнене одредбе из потписаног 

Уговора..  

 

 

Члан 41. 

 

          У случају прекида линијског превоза 

услед штрајка превозника, превозник је 

обавезан да обезбеди минимално 75% од 

планираног обима рада у обављању линијског 

превоза у складу са актом града Сремска 

Митровица односно закљученим Уговором.  

  

  

VIII– НАДЗОР 
  

 

Члан 42. 

 

          Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врши Дирекција.  

          Инспекцијски надзор врши инспектор за 

друмски саобраћај надлежне градске управе, 

свакодневно и по унапред одређеном плану 

рада.  

          У периоду до увођења система за 

даљинско управљање и контролу саобраћаја 

обавеза превозника ће бити достављање 

одговарајућих извештаја о реализацији 

планираног реда вожње, на основу којих ће 

Дирекција утврђивати степен реализације. 

Детаљи извештаја биће дефинисани Уговором о 

поверавању послова. 

          По успостављању система за даљинско 

управљање и контролу саобраћаја Дирекција ће 

утврђивати степен реализације планираног реда 
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вожње на основу извештаја добијених од 

система.  

У складу са законом, инспектор за друмски 

саобраћај има право и дужност да у вршењу 

инспекцијског надзора:  

1. прегледа возила којима се обавља 

линијски превоз,  

2. контролише важеће и оверене редове 

вожње,  

3. утврђује идентитет превозника, возача и 

других одговорних лица за обављање 

линијског превоза контролом личних 

карата и других одговарајућих исправа,  

4. контролише превозна документа у 

обављању линијског превоза,  

5. контролише испуњење уговорених 

обавеза из потписаног Уговора, и  

6. прегледа опште и појединачне акте, 

евиденције и другу документацију 

превозника.  

          Контролу примене ове одлуке и 

комунално-полицијске послове, у складу са 

Законом о комуналној полицији и другим 

прописима врши Комунална полиција.  

  

 

Члан 43. 

 

          У складу са законом, у вршењу 

инспекцијског надзора инспектор за друмски 

саобраћај је овлашћен, у складу са законом, да:  

1. контролише да ли се делатност 

линијског превоза обавља на начин и 

под условима утврђеним законом, овом 

одлуком , потписаним Уговором и 

прописима донетим на основу истих,  

2. нареди извршавање утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање 

недостатака, и  

3. предузима друге мере утврђене законом.  

 

 

IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
  

 

Члан 44. 

 

          Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 

превозник:  

1. уколико отпочне са обављањем 

линијског превоза супротно одредби 

члана 13. став 2. ове одлуке,  

2. уколико поступа супротно одредбама 

члана 18. ове одлуке,  

3. ако линијски превоз обавља возилима 

која не испуњавају услове прописане 

одредбама члана 22. ове одлуке,  

4. ако возило не обележи и опреми на 

начин предвиђен чланом 23. ове одлуке,  

5. ако рекламе и друге натписе постави 

супротно одредби члана 23. став 4. ове 

одлуке,  

6. ако линијски превоз не обавља према 

елементима линије из регистра (члан 24. 

став 1. алинеја 1. ове одлуке),  

7. не поседује у возилу фотокопију издатог 

и овереног реда вожње са печатом и 

потписом овлашћеног лица превозника 

приликом обављања линијског превоза 

(члан 24. став 1. алинеја 2. ове одлуке),  

8. уколико не обавља превоз у складу са 

тарифним системом из члана 4. и не 

примењује цену из члана 34.  

9. уколико не поступа у складу са 

одлукама надлежне организационе 

јединице донетим на основу члана 12. 

став 2. ове одлуке (члан 24. став 1. 

алинеја 4),  

10. ако линијски превоз обавља супротно 

члану 35. ове одлуке,  

11.  уколико превоз не организује на начин 

прописан чланом 36. став 1. ове одлуке,  

12. ако не омогући путницима да у случају 

прекида саобраћаја или квара возила 

започету вожњу наставе другим возилом 

(члан 36. став 2. ове одлуке),  

13. уколико не поступи сходно члану 36. 

став 3. ове одлуке,  

14. о одступањима и разлозима одступања 

од регистрованог реда вожње не 

обавести надлежне организационе 

јединице Градске управе (члан 37. став 

3. ове одлуке), 

15. ако не предузме мере сходно одредбама 

члана 38. ове одлуке,  

16. не поступа у складу са одредбама члана 

39. ове одлуке.  

17. За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице новчаном 

казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.  

 

 

Члан 45. 

 

          Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 

превозник и друго правно лице ако онемогући 

или омета инспектора за друмски саобраћај у 

вршењу службене дужности, или не достави 
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тражене податке у одређеном року, или достави 

нетачне податке и ако не изврши - или у 

одређеном року не изврши решење инспектора 

за друмски саобраћај.  

          За радње из претходног става казниће се и 

одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 

динара.  

  
 

Члан 46. 

 

         Новчаном казном на лицу места од 2.500 

динара казниће се за прекршај возач ако 

поступа у супротности са одредбама члана 25, 

27, члана 32. став 2. и члана 33. став 1. и ове 

одлуке. Новчаном казном на лицу места од 

2.500,00 динара казниће се за прекршај путник 

ако у возилу нема важећу и исправну возну 

исправу (члан 28. став 2.).  

          Новчану казну на лицу места наплаћује 

инспектор за друмски саобраћај и комунални 

полицајац.  

          За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара возач уколико одбије да плати или не 

плати у остављеном року новчану казну 

изречену на лицу места (члан 46. ст. 1. и 3.).  

За прекршај из става 2. овог члана казниће се 

новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара путник уколико одбије да плати или не 

плати у остављеном року новчану казну 

изречену на лицу места (члан 46. ст. 2. и 3.).  

  

 

Члан 47. 

 

          Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара казниће се за прекршај путник ако се 

понаша супротно одредбама чл. 28, 30, 31. став 

1,  и 32. став 1. ове одлуке.  

  
  

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 48. 

 

          До образовања Дирекције као посебне 

организационе јединице градске управе  

надлежне за послове саобраћаја, у смислу члана 

2. Ове Одлуке, послове из надлежности 

Дирекције утврђене овом Одлуком обављаће 

Градска управа надлежна за послове саобраћаја. 

 

XI - СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

 

Члан 49. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града 

Сремска Митровица".   

  

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 344-45/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица 

                                   

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милан Ковачевић, с.р. 
 

 

 

30. 

 

 

На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка, 

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

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 

), члана 31. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања  („Службени гласник 

РС“, бр. 64/2015),  члана 9, став 5 Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 

и 88/2010 ) и члана 35. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 13/2012 ), 

Скупштина града Сремска Митровица, по 

прибављеном мишљењу Комисије за планове на 

седници одржаноj 04.02.2016 године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БУЛЕВАР 

КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ,  

НАСЕЉА СТАРИ МОСТ, УЛ.БОСУТСКИ ПУТ 

 И УЛ.ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 
 

Члан 1.  

 

Овом Одлуком приступа се изради 

Плана детаљне регулације  блока између улица 
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Булевар Констатина Великог, насеља Стари 

мост, ул. Босудски пут и ул. Ђуре Даничића, 

Град Сремска Митровица (у даљем тексту: 

План детаљне регулације).  

 

 

Члан 2.  

 

Граница обухвата планског подручја је 

одређена као прелиминарна.  

Простор у обухвату ПДР-а се налази у 

западном делу града, јужно од булевара 

Константина Великог, део према реци Сави, 

локација бившег комплекса фабрике ''Фудин'' и 

обухвата просторни блок површине од око 

15,5ха између Ул.Булевара Константина 

Великог, насеља ''Стари мост'', Ул.Босутски пут 

у Ул.Ђуре Даничића.  

Граница обухвата Плана полази од: 

тачке 1. која се налази  на углу - регулација 

Ул.Константина Великог и комплекса бивше 

фабрике ''Фудин'' и иде на југ дуж постојећих 

објеката-парцела Хале Фудин и станарских 

гаража насеља ''Стари Мост до тачке 2;         

тачка 2. се налази на источном крају улице 

Ул.Босутски пут, а граница  иде северном 

страном регулационог појаса до тачке 3.  тачка 

3  се налази на углу регулационог појаса 

ул.Босутски пут и пешачког пролаза и иде до 

тачке 4;  Тачка 4 се налази на углу   

регулационог појаса Ул.Ђуре Даничића и иде 

источноном страном регулације Ул.Ђуре 

Даничића  преко карактеристичних тачака 5и 6 

(излази интрених саобраћајница у појас 

регулације Ул.Ђуре Јакшића) до тачке 7; тачка 

7 се налази на југоисточном углу раскрснице 

''Код Црвене чесме'' (угао Ул.Ђуре даничића и 

Ул.Булевар Константина Великог); од тачке 7 

граница иде регулационим појасом Ул.Булевар 

Константина Великог  до тачке 1  затварајући 

прелиминарну границу обухвата Плана. 

 

 

Члан 3.  

 

          Услови и смернице за израду Плана 

детаљне регулације дати су Генералним 

урбанистичким планом града Сремска 

Митровица (Сл.лист Града Сремска Митровица 

04/2015) у графичком делу бр.2- Планска 

решења, цртеж  бр.2.3 - ''Генерална намена 

површина на нивоу урбанистичких зона''  

предметни просторни  блока  је дефинисан као 

''Стамбено-пословна зона (вишепородично и 

породично становање) и компатибилно 

пословање''.  

План детаљне регулације  израђује се на 

катастарско-топографској подлози, а прбавља се 

и одговарајућа копија плана и извод из листа 

непокретности. 

 

 

Члан 4.  

 

Принципи  планирања: Одрживи развој 

је предуслов квалитетног живота у граду као 

целини и његовим деловима уопште и посебно 

деловима у којима је   планирана ''Урбана 

обнова'', односно  пренамена нефункционалних 

производних комплекса опкољених  зонама 

становања  у зоне са компатибилним 

садржајима и садржајима секундарног градског 

центра. То подразумева идентификацију, 

санацију и очување необновљивих природних 

ресурса. Тиме се стичу услови за стварање 

квалитетног животног окружења. 

Принцип погушћавања градског ткива у 

зонама секундарних градских  центара уз 

поштовање планираних урбанистичких 

параметара изграђености парцела. 

Еколошка ревитализација, као 

колективног добра које се мора штитити, због 

тежњи да дође до преискоришћавања 

грађевинског земљишта и погоршања животних 

услова 

Успостављање јасно дефинисане 

структуре блока са ефикасном шемом 

саобраћаја и омогућава реализацију у етапама. 

Подела блока  на зоне и просторне 

целине са дефинисаном наменом простора.   

 

 

Члан 5.  

 

Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја: 

 

Циљ доношења ПДР-а блока  између 

улца  Ул.Булевара Константина Великог, 

насеља ''Стари мост'', Ул.Босутски пут у 

Ул.Ђуре Даничића, на простору од око15,5ха је 

ГУП-ом Града планирана урбана 

реконструкција - замена бившег производног 

комплекса фабрике ''Фудин'' са садржајима 

компатибилним стамбеном окружењу и 

садржајима секундарних градских центара.   

 

ПДР-а блока  између улца  Ул.Булевара 

Константина Великог, насеља ''Стари мост'', 
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Ул.Босутски пут у Ул.Ђуре Даничића је 

стварање услова за  изградњу површине блока у 

складу са опредељењем ГУП-а града о 

погушћавању и привођењу намени површина 

планираних за Стамбено-пословне зоне 

(вишепородично и породично становање) и 

компатибилно пословање, као и за урбане 

функције секундарног градског центра са 

одговарајућим јасним саобраћајним решењем 

укомпонованим у постојећи саобраћајни систем 

овог дела града Сремска Митровица.  

 

 Један од важних циљева ПДР-а који 

треба да буде остварен је дефинисање 

просторних критеријума, стандарда и 

норматива за изградњу објеката на јавном и 

осталом грађевинском земљишту. 

 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја са структуром основних намена 

простора: Простор у обухвату ПДР-а се налази 

у западном делу града, јужно од булевара 

Константина Великог - део према реци Сави, 

локација бившег комплекса фабрике ''Фудин'' и 

обухвата просторни блок површине од око 

15,5ха између Ул.Булевара Константина 

Великог, насеља ''Стари мост, Ул.Босутски пут 

у Ул.Ђуре Даничића.  

 

У складу са опредељењима из 

Генералног урбанистичког плана града Сремска 

Митровица (Сл.лист Града Сремска Митровица 

04/2015) предметни просторни  блока  је 

дефинисан као ''Стамбено-пословна зона 

(вишепородично и породично становање) и 

компатибилно пословање''. Такође  део блока се 

дефинише и као ''Секундарни градски центар'' 

односно део секундарног ценра западног дела 

града који се формира у окружењу раскрснице 

''Црвена чесма''.  

 

 

Члан 7.  

 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребан за израду плана 

су око 13.825 бодова (1 бод = 1Е) или око 

2.040.621,00 динара на дан 28.01.2016. године. 

Израда Плана детаљне регулације 

поверава се ЈП „Дирекција за изградњу Града 

Сремска Митровица“ из Сремске Митровице.  

Рок за израду плана је 180 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 Булевар Констатина Великог, насеља 

Стари мост, ул. Босудски пут и ул. Ђуре 

Даничића, Град Сремска Митровица не израђује 

стратешка процена утицаја на животну средину,  

донето од стране Градске управе за урбанизам, 

комуналне и испекцијске послове Града 

Сремска Митровица. 

 

 

Члан 10. 

 

План детаљне регулације је потребно 

израдити у три истоветна примерка у аналогном 

и пет примерка у дигиталном облику. 
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Члан 11. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 

Сремска Митровица“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 350-65/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица   

                   

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

31. 
 

 

 

На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка, 

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

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 

), члана 35. 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 04.02.2016 године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 РАДНЕ ЗОНЕ „PANONIJA-ENERGY“ У 

К.О. ШУЉАМ 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1.  

 

Овом Одлуком приступа се изради 

Измена и допуна Плана детаљне регулације  

радне зоне „PANONIJA-ENERGY“ у к.о. 

Шуљам, Град Сремска Митровица (у даљем 

тексту: Измене и допуне Плана детаљне 

регулације).  

 

 

Члан 2.  

 

Граница обухвата планског подручја је 

одређена Планом детаљне регулације радне  

зоне ’’PANONIJA - ENERGY’’  у к.о.  Шуљам   

Град   Сремска    Митровица (''Службени 

лист Града Сремска Митровица'', бр. 3/2014. 

) и остаје непромењена. У обухвату плана су 

следеће парцеле:  2120 општински пут, 2025/3 

парцела на којој је саграђен производни објекат 

винарије, 2025/1 и 2025/4 и заузимају површину 

од 2,68ха. 

 

 

Члан 3.  

 

 Услови и смернице за израду Измена и 

допуна Плана детаљне регулације дати су 

Просторним планом Територије Града Сремска 

Митровица (''Службени лист Града Сремска 

Митровица'', бр.8/2015.), планирано је да се 

планови са детаљном урбанистичком разрадом 

израђују за све радне зоне дефинисане 

планираном наменом простора. 

          Просторним планом дате су стратешке 

смернце развоја територије Града Сремска 

Митровица са основним начелом одрживог 

развоја. У том смислу коришћење  земљишта за 

формирање радних комплекса је у складу са 

планом. Развојем оваквог концепта, у складу са 

заштитом животне средине потиче се 

инвентивност у процесу планског развоја 

подручја. 

          Правилима за изградњу радних зона 

планирано је да се у атару  могу формирати 

радне зоне ради груписања објеката односно 

комплекса који у погледу простора, саобраћаја, 

инфраструктуре или радног процеса могу 

потенцијално да угрозе стање животне средине 

у насељима или су локацијски везани за 

сировине. 

          Радна зона мора имати довољно простора 

за потребе одвијања производног процеса, 

одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора 

задовољити услове заштите животне средине 

(земље, воде и ваздуха). 

          Основна правила уређења, коришћења и 

заштите у радним зонама биће дефинисана 

израдом Урбанистичког плана за насеље (чији 
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је обухват атар и локације радне зоне), а 

разрађена одговарајућом урбанистичком 

документацијом. 

          Планира се да простор радне зоне буде 

чисто пословне намене (нема чистог 

становања).  

          Намене објеката комплекса су оне које 

неће угрожавати животну средину, природне и 

створене вредности.  

          Планиране су следеће намене: 

производња, продаја, услужне делатности, 

прерада, складишни простори, дистрибутивни 

центри и слично. 

          Комплекс се организује на сопственој 

парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, 

манипулативне површине, објекти, 

инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, 

уређаји за пречишћавање и сл.). 

          У зонама зеленила комплекса нису 

планирани објекти, али је могућа изградња 

инфраструктуре како је планом предвиђено. 

          Није дозвољена изградња чисто 

стамбених објеката и објеката са штетним 

утицајем на животну средину. 

           

          Правилима уређења и грађења дати су 

урбанистички нормативи за уређење планиране 

радне зоне.  

          

          Просторним планом се кроз правила 

уређења и грађења могу дати потребни 

елементи пре свега за формирање радног 

комплекса, а затим и правила грађења за 

појединачне објекте и међусобних односа 

неопходне инфраструктурне мреже у комплексу 

и ван комплекса. 

          

Измене и допуне Плана детаљне 

регулације  израђују се на овереном катстарско-

топографском плану, а прбавља се и 

одговарајућа копија плана и извод из листа 

непокретности. 

 

 

Члан 4.  

 

Принципи  планирања: Уређење 

простора у обухвату плана заснива се на 

начелима одрживог развоја и рационалним 

коришћењем пољопривредног земљишта за 

изградњу производних објеката у функцији 

пољопривреде а све у циљу прераде 

пољопривредних производа и ангажовања 

сеоског становништва у раду  и   унапређењу 

пољопривредне производње (обнова 

виноградарства и  воћарства). 

 

 

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 

радне зоне у атару, непосредно уз насеље, са 

јединственим комплексом чија је намена 

пословање у функцији пољопривреде – прерада 

грожђа, однсоно производња вина и пословање 

и  услуге компатибилне основној намени, али 

истовремено компатибилна блиском сеоском 

стамбеном окружењу. 

          

           Позитиван ефекат реализације планских 

поставки је обезбеђење јединственог радног 

комплекса, односно радне зоне у сеоском 

окружењу у функцији пољопривреде. У складу 

са развојем виноградарства на обронцима 

Фрушке горе, као потицај планинским селима 

из мреже насеља Града Сремска Митровица, 

планирана радна зона пружила би могућност 

како запошљаваља становништва у 

пољопривреди у циљу пласмана произведеног 

грожђа, тако и могућности запошљавања 

сесоског становништва у планираној радној 

зони. 

          Претежна намна простора из постојећег 

плана – производња електричне енергије из 

одрживих извора енергије ( слоарна електрана ) 

подразумевала је и промену намен земљишта из 

пољопривредног у грађевинско земљиште. 

Променом претежне намне у пословање у 

функцији пољопривреде као позитиван ефекат 

има и очување пољопривредног земљишта. 

          Синергиски утицаји у изменама и 

допунама плана радне зоне сведени су ниво који 

подржава очување животне средине и 

уобичајених социолошких навика живота на 

селу.   
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          Негативан ефекат реализације планских 

поставки измена и допуна плана је незнатан 

утицај у смислу промена пејсажа, као и 

синергијски утицај у утицајном подручју плана 

са постојећом наменом становање руралног 

карактера у јужном делу контакта радне зоне са 

грађевинским подручјем насеа Велики Радинци. 

 
 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја са структуром основних намена 

простора: Концепција развоја планског 

подручја дефинисана је ППТГ Сремска 

Митровица  (''Сл.лист града Сремска 

Митровица'', бр.8/2015) као обавеза израде 

урбанистичких планова за радне зоне у атару. 

По ПП општи циљ развоја села и руралног 

подручја је повећање квалитета живљења у 

руралним подручјима кроз очување, обнову и 

одрживи развој њихове економске, социјалне и 

еколошке виталности. Оперативни циљеви су: 

активирање територијалног потенцијала, 

повећање рурално-урбане сарадње, јачање 

просторних и инфраструктурних веза, 

успостављање територијалног идентитета 

руралних подручја, креирање стабилних и 

реалних услова за одржив социјални развој, 

креирање услова за одржив економски развој и 

инвестирање, заштита животне средине, 

културног наслеђа, људи и добара, умрежавање 

руралних подручја на регионалном, 

националном и интранационалном нивоу и 

подршке програмима рурално-урбаног 

партнерства. 

          Оперативни циљ је развој пољопривреде и 

пољопривреди не компатибилних  делатности – 

агротуризма и других облика туризма, 

занатства, рекреације, малих индустријских 

погона и сл., инвестирање у пољопривредна 

газдинства, инвестирање у прераду и пласман 

производа, инвестирање у саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру; инвестирање у 

социјалну инфраструктуру.  

          Такође је неопходно осигурати подршку 

одрживом развоју села, сачувати животну 

средину од утицаја ефеката пољопривредне 

производње. 

          Неопходно је и побољшање животних, 

радних и производних услова на селу, стварање 

услова за повратак и задржавање становништва 

на депопулацијским подручјима. 

          Осим примене одговарајућих мера 

демографске политике, очекује се да се 

негативне популационе тенденције ублаже и 

пружањем помоћи локалном становништву 

(нарочито сеоских насеља) у преласку на 

делатности које су у складу са заштитом 

културног предела и природе подручја. 

          У оквиру постојећих насељских 

структура, или, уколико просторни потенцијали 

насеља то онемогућавају, ван насеља 

обезбедити просторне услове за развој 

капацитета за финалну прераду 

пољопривредних производа и производних и 

услужних капацитета руралне економије. На тај 

начин обезбедиће се услови за комбиновање 

основне пољопривредне делатности са другим 

производним, услужним и посредничким 

делатностима. 

 

 

Члан 7.  

 

Средства за израду Измена и допуна 

Плана детаљне регулације обезбеђују се у 

буџету, или из других извора, у складу са 

законом. Оквирна финансијска средства 

потребан за израду плана су око 500 032.00 

динара на дан 15.12.2015. 

Израда Измена и допуна Плана детаљне 

регулације поверава се ЈП „Дирекција за 

изградњу Града Сремска Митровица“ из 

Сремске Митровице.  

Рок за израду плана је 120 дана од 

доношења ове Одлуке.   

 

 

Члан 8.  

 

После доношења ове одлуке 

организоваће се рани јавни увид у трајању од 15 

дана.  

Oглас о излагању материјала на рани 

јавни увид оглашава се у  средствима јавног 

информисања  и на званичном порталу Града 

. 

Излагање материјала на рани јавни увид 

обавиће се у згради градске куће Града Сремска 

Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13. у 

Сремској Митровици и на званичном порталу 

Града.  

 

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне  

регулације, пре подношења органу надлежном 

за његово доношење, подлеже стручној 

контроли и излаже се на јавни увид у згради 
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градске куће Града Сремска Митровица, улица 

Светог Димитрија бр. 13. у Сремској 

Митровици. 

  

          Излагање предлога Измена и допуна 

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 Измена и допуна 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 Измене и допуне Плана детаљне регулације  

радне зоне „PANONIJA-ENERGY“ у к.о. 

Шуљам, Град Сремска Митровица не израђује 

стратешка процена утицаја на животну средину,  

донето од стране Градске управе за урбанизам, 

комуналне и испекцијске послове Града 

Сремска Митровица. 

 

 

Члан 10. 

 

Измене и допуне Плана 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: 350-64/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица   

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

32. 
 

 

 

На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка, 

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

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 31. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања  („Службени гласник 

РС“, бр. 64/2015),  члана 9, став 5 Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 

и 88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина 

града Сремска Митровица, по прибављеном 

мишљењу Комисије за планове на седници 

одржаноj 04.02.2016 године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

РАДНЕ ЗОНЕ – ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР  

К.О. СРЕМСКА РАЧА ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1.  

 

Овом Одлуком приступа се изради 

Плана детаљне регулације  радне зоне – 

логистички центар к.о. Сремска Рача, Град 

Сремска Митровица (у даљем тексту: План 

детаљне регулације).  

 

 

Члан 2.  

 

 Граница обухвата планског подручја је 

одређена као прелиминарна. Простор обухвата 

плана се налази у атару насеља Сремска Рача на 

потесу Течаја, са источне стране  индустријског 

колосека, северно од државног пута који преко 

граничног прелаза повезује Р Србију са Р 

Српском, односно Град Сремска Митровица са 

Општином Бијељина. Са северне стране 

обухвата је некатегорисани пут а са западне 

стране мелиоративни канал Течаја III и 

пољопривредно земљиште.  
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          У обухвату плана су следеће парцеле: 820, 

821/1, 821/2,819/1, 819/2, 822, 823,824, 928  к.о. 

Сремска Рача и обухват има површину од око 

12hа. 

 

Приступ парцелама је са 

некатегорисаних путева, а преко њих са 

постојећг државног пута. 

 

 

Члан 3.  

 

 Услови и смернице за израду Плана 

детаљне регулације дати су 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 радне 

зоне дефинисане планираном наменом 

простора, односно за зоне у којима се групишу 

комплекси компатибилних намена на 

пољпривредном земљишту (између осталог 

објекти у функцији путне привреде).  

          Просторним планом дате су стратешке 

смернце развоја територије Града Сремска 

Митровица са основним начелом одрживог 

развоја. У том смислу коришћење  земљишта за 

формирање радних комплекса је у складу са 

планом. Развојем оваквог концепта, у складу са 

заштитом животне средине потиче се 

инвентивност у процесу планског развоја 

подручја. 

          Правилима за изградњу радних зона 

планирано је да се у атару  могу формирати 

радне зоне ради груписања објеката односно 

комплекса који у погледу простора, саобраћаја, 

инфраструктуре или радног процеса могу 

потенцијално да угрозе стање животне средине 

у насељима или су локацијски везани за 

сировине. 

           Радна зона мора имати довољно простора 

за потребе одвијања производног процеса, 

одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора 

задовољити услове заштите животне средине 

(земље, воде и ваздуха). 

          Планира се да простор радне зоне буде 

чисто пословне намене (нема чистог 

становања).  

          Намене објеката комплекса су оне које 

неће угрожавати животну средину, природне и 

створене вредности.  

          Планиране су следеће намене: 

производња, продаја, услужне делатности, 

прерада, складишни простори, дистрибутивни 

центри и слично. 

           Комплекс се организује на сопственој 

парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, 

манипулативне површине, објекти, 

инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, 

уређаји за пречишћавање и сл.). 

           У зонама зеленила комплекса нису 

планирани објекти, али је могућа изградња 

инфраструктуре како је планом предвиђено. 

          Није дозвољена изградња чисто 

стамбених објеката и објеката са штетним 

утицајем на животну средину. 

          Правилима уређења и грађења дати су 

урбанистички нормативи за уређење планиране 

радне зоне.  

          Просторним планом се кроз правила 

уређења и грађења могу дати потребни 

елементи пре свега за формирање радног 

комплекса, а затим и правила грађења за 

појединачне објекте и међусобних односа 

неопходне инфраструктурне мреже у комплексу 

и ван комплекса. 

План детаљне регулације  израђује се на 

овереном катстарско-топографском плану, а 

прбавља се и одговарајућа копија плана и извод 

из листа непокретности. 

 

 

Члан 4. 

 

Принципи  планирања: Уређење 

простора у обухвату плана заснива се на 

начелима одрживог развоја и рационалним 

коришћењем пољопривредног земљишта за 

изградњу објеката у путној привреди, а све у 

циљу континуираног планирања и усклађивања 

потреба простора блиског међудржавном 

граничном прелазу. 

  

 

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 
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радне зоне у атару, са јединственим комплексом 

чија је намена дистрибутивни (логистички) 

центар. 

           Позитиван ефекат реализације планских 

поставки је обезбеђење јединственог радног 

комплекса – логистичког центра у близини 

међудржавног граничног прелаза. У складу са 

развојем потреба региона за логистичким 

центром, односно складиштењем и 

дистрибуцијом роба и подручју значајном за 

цео регион формира се радна зона у атару 

насеља Сремска Рача и подиже потенцијал 

насеља и треиторије Града Сремска Митровица. 

Претежна намна простора је пословање и 

услуге, пре свега у функцији путне привреде 

што подразумева и промену намене земљишта 

из пољопривредног у грађевинско земљиште.  

Синергиски утицаји у обухвату  плана радне 

зоне сведени су ниво који подржава очување 

животне средине опредељен по посебним 

нивоима заштите и постојећег пољопривредног 

земишра у окружењу, граничног прелаза и 

насеља Сремска Рача. 

          Негативан ефекат реализације планских 

поставки је утицај планиране намене и урбаних 

активности у смислу промене пољопривредног 

земљишта у грађевинско земљиште, промена 

пејсажа, као и синергијски утицај у утицајном 

подручју плана са постојећом наменом 

пољопривредног земљишта и  постојећег 

државног пута. 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја са структуром основних намена 

простора: Концептуални оквир планирања 

дат је у планским поставкама ПП територије 

Града Сремска Митровица  у оквиру 

планираног просторног развоја 

инфраструктурних система и повезивање са 

егионалним инфраструктурним мрежама. 

У области саобраћајне инфраструктуре ПП је 

планирана концепција развоја свих видова 

саобраћаја па и развој интермодалног 

саобраћаја – робно-транспортних центара. 

          Савремени транспортни системи 

подразумевају ефикасан и јефтин превоз робе 

што захтева увођење мешовитог (интегралног) 

превоза. Концепција развоја мултимодалног 

транспрта заснована је на стварању законског 

основа за развој мултимодалног транспорта, 

планирању пројектовању и обезбеђивање 

финансијске основе.  Принципи даљег развоја 

су:  

 комплементарна развојна политика са 

хармоничним развојем свих видова 

транспорта;  

 промоција изграђених и планираних 

капацитета;  

 стимулисање мултимодалних транспортних 

технологија;  

 припрема планова развоја основне мреже 

терминала;  

 дефинисање приоритета имајући у виду 

постојеће ресурсе и очекиване траспортне 

токове.  

          Регионалним просторним планом АПВ су 

предложени логистички центри у односу на 

позицију у саобраћајној мрежи, међународни 

значај, регионалне центре, погранични појас, 

субрегионални ниво. Град Сремска Митровица 

спада у међународни ЛЦ – интермодални 

терминал. Зоне опслуживања су истовремено и 

гравитационе зоне, што се локацијски може 

односити на велике и мале центре зависно од 

саобраћајних веза и времена потребног за 

локалне и регионалне токове роба, тако да се 

зона опслуживања релативно одређује према 

сваком центру посебно и његовом 

геостратешком положају.  

          Основна намена у обухвату плана је 

пословање у функцији путне привреде.  

 

Члан 7.  

 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребан за израду плана 

су око 672 000,00 дин. на дан 27.01.2016. год. 

Израда Плана детаљне регулације 

поверава се ЈП „Дирекција за изградњу Града 

Сремска Митровица“ из Сремске Митровице.  

Рок за израду плана је 120 дана од 

доношења ове Одлуке.   

 

 

Члан 8.  

 

После доношења ове одлуке 

организоваће се рани јавни увид у трајању од 15 

дана.  

Oглас о излагању материјала на рани 

јавни увид оглашава се у  средствима јавног 

информисања  и на званичном порталу Града. 

          Излагање материјала на рани јавни увид 

обавиће се у згради градске куће Града Сремска 
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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  радне зоне – 

логистички центар к.о. Сремска Рача, Град 

Сремска Митровица не израђује стратешка 

процена утицаја на животну средину,  донето од 

стране Градске управе за урбанизам, комуналне 

и испекцијске послове 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: 350-63/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица   

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

     Милан Ковачевић, с.р. 

 

33. 
 

 

На основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, број72/2009 и 81/2009-

исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 

132/2014 и 145/2014), члана 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког 

планирања  („Службени гласник РС“, бр. 

64/2015),  члана 9, став 5 Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 

88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, по 

прибављеном мишљењу Комисије за планове 

на седници одржаноj 04.02.2016 године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ –  

ИЗВОРИШТЕ ВОДЕ РУМСКОГ 

ВОДОВОДА К.О. ЈАРАK  

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1.  

 

Овом Одлуком приступа се изради 

Плана детаљне регулације  радне зоне – 

извориште воде румског водовода к.о. Јарак, 

Града Сремска Митровица (у даљем тексту: 

План детаљне регулације).  

 

 

Члан 2.  

 

 Граница обухвата планског подручја је 

одређена као прелиминарна. Простор 

обухвата плана се налази са источне стране 

државног пута Шабац-Рума-Нови Сад   са са 

свих страна је ограничен пољопривредним 

комплексом ''АГРОРУМА'' Рума. 

          У обухвату плана су следеће парцеле:  

259/3, 259/2 и 259/1 к.о. Јарак и обухват има 

површину од 2,17hа. 
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          Приступ парцелама је са постојећрг 

државног пута, али је могућ и са општинског 

пута (парцела бр. 263/1) који је истовремено 

постојећи приступ пољопривредном 

комплексу ''АГРОРУМА'' Рума. 

 

 

Члан 3.  

 

 Услови и смернице за израду Плана 

детаљне регулације дати су 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 радне зоне дефинисане планираном 

наменом простора.  

          Просторним планом дате су стратешке 

смернце развоја територије Града Сремска 

Митровица са основним начелом одрживог 

развоја. У том смислу коришћење  земљишта 

за формирање радних комплекса је у складу 

са планом. Развојем оваквог концепта, у 

складу са заштитом животне средине потиче 

се инвентивност у процесу планског развоја 

подручја. 

          Правилима за изградњу радних зона 

планирано је да се у атару  могу формирати 

радне зоне ради груписања објеката односно 

комплекса који у погледу простора, 

саобраћаја, инфраструктуре или радног 

процеса могу потенцијално да угрозе стање 

животне средине у насељима или су 

локацијски везани за сировине. 

           Радна зона мора имати довољно 

простора за потребе одвијања производног 

процеса, одговарајућу комуналну 

инфраструктуру и мора задовољити услове 

заштите животне средине (земље, воде и 

ваздуха). 
          Основна правила уређења, коришћења и 

заштите у радним зонама биће дефинисана 

израдом Урбанистичког плана за насеље (чији 

је обухват атар и локације радне зоне), а 

разрађена одговарајућом урбанистичком 

документацијом. 

          Планира се да простор радне зоне буде 

чисто пословне намене (нема чистог 

становања).  
          Намене објеката комплекса су оне које 

неће угрожавати животну средину, природне 

и створене вредности.  

          Планиране су следеће намене: 

производња, продаја, услужне делатности, 

прерада, складишни простори, дистрибутивни 

центри и слично. 

          Комплекс се организује на сопственој 

парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање, 

манипулативне површине, објекти, 

инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, 

уређаји за пречишћавање и сл.). 

          У зонама зеленила комплекса нису 

планирани објекти, али је могућа изградња 

инфраструктуре како је планом предвиђено. 

          Није дозвољена изградња чисто 

стамбених објеката и објеката са штетним 

утицајем на животну средину. 

          Правилима уређења и грађења дати су 

урбанистички нормативи за уређење 

планиране радне зоне.  

          Просторним планом се кроз правила 

уређења и грађења могу дати потребни 

елементи пре свега за формирање радног 

комплекса, а затим и правила грађења за 

појединачне објекте и међусобних односа 

неопходне инфраструктурне мреже у 

комплексу и ван комплекса. 

          План детаљне регулације  израђује се на 

овереном катстарско-топографском плану, а 

прбавља се и одговарајућа копија плана и 

извод из листа непокретности. 

 

 

Члан 4.  

 

Принципи  планирања: Уређење 

простора у обухвату плана заснива се на 

начелима одрживог развоја и рационалним 

коришћењем пољопривредног земљишта за 

изградњу производних објеката у комуналних 

делатности ( експлоатација и прерада воде ), а 

све у циљу континуираног планирања, 

проширење капацитета Румског водовода и 

реализација комуналног комплекса. 

 

 

Члан 5.  

 

Визија и циљеви планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја: 

 

          Општи циљ израде плана је реализација 

планираних садржаја уз усклађивање свих 
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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 радне зоне у атару, са 

јединственим комплексом чија је намена 

комунална делатност – експлоатација и 

прерада воде. 

          Позитиван ефекат реализације 

планских поставки је обезбеђење 

јединственог радног комплекса – комплекса 

изворишта воде и фабрике за прераду воде. У 

складу са развојем потреба региона за питком 

водом и потреба насеља Рума и других 

насеља у мрежи насеља Општине Рума и 

региона који покрива Русмки водовод уређује 

се простор комплекса изворишта. 

           Претежна намна простора је комунална 

делатност – експлоатација воде и производња 

питке воде што подразумева и промену 

намене земљишта из пољопривредног у 

грађевинско земљиште.  

           Синергиски утицаји у обухвату  плана 

радне зоне сведени су ниво који подржава 

очување животне средине опредељен по 

посебним нивоима заштите и постојећег 

пољопривредног комплекса. 

           Негативан ефекат реализације 

планских поставки је незнатан утицај у 

смислу промена пејсажа, као и синергијски 

утицај у утицајном подручју плана са 

постојећом наменом пољопривредног 

комплекса и постојећег државног пута. 

 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја са структуром основних намена 

простора: Концептуални оквир планирања 

дат је у планским поставкама  ПП 

територије Града Сремска Митровица  у 

оквиру планираног просторног развоја 

инфраструктурних система и повезивање 

са регионалним инфраструктурним 

мрежама. 

         У области комуналне инфраструктуре 

и  објекта за водоснабдевање ПП је 

планирана концепција снабдевања насеља 

водом заснована на развоју регионалних 

система, као најповољнијих са аспекта 

експлоатационих трошкова и аспекта 

обезбеђења сигурне и квалитетне 

дистрибуције. Основу развоја будућих 

регионалних система за снабдевање водом 

чине заштићена изворишта подземних и 

површинских вода. Принцип је да се до 

рационалних и еколошки прихватљивих 

граница искористе локална изворишта 

подземних и површинских вода, а да се тек 

након тога регионалним системима допрема 

само недостајућа вода. 

           

           Град Сремска Митровица се налази у 

планираном Сремском  систему и ослања се 

на два моћна алувиона:  

 дрински, на ушћу Дрине и  

 савски, на сектору Јарак - Грабовац.  

 

           На територији Града Сремска 

Митровица налазе се и  два водозахвата 

Румског водовода  : ''ИЗВОРИШТЕ САВА 1'' 

у насељу Јарак и ''ИЗВОРИШТЕ ФИШЕРОВ 

САЛАШ'' у насељу Јарак где је одређена зона 

непосредне заштите око водозахватних 

објеката, бунара Б-1/77,Б-2/77, Б-3/77, Б-4/77, 

Б-5/80, Б-6/81, Б-7/83, Б-8/83, Б-9/83, Б-10/83 

и Б-11/84 обухвата простор у полупречнику 

најмање 10м са бунаром у центру, око 

појединачних водозахватних објеката – 

бунара. 

 

          Зона уже санитарне заштите  са 

координатама: 

  

а. х=4974.750 у=7404.550 

б. х=4979.850 у=7405.350 

ц. х=4979.400 у=7406.000 

д. х=4978.550 У=7406.750 

е. х=4977.550 у=7406.500 

ф. х=4977.200 У=7406.000 

г. х=4977.200 У=7404.400 

х. х=4977.750 У=7403.900 
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и. х=4978.850 У=7403.900 

 

          Зона шире саниране заштите :  

 

1. х=4981.200 у=7405.100 

2. х=4980.850 у=7406.350 

3. х=4980.000 у=7407.300 

4. х=4978.900 У=7407.900 

5. х=4977.400 у=7407.750 

6. х=4976.150 у=7406.550 

7. х=4975.400 у=7405.400 

8. х=4976.000 у=7404.250 

9. х=4976.700 у=7403.000 

10. х=4972.300 У=7402.300 

11. х=4972.350 у=7402.350 

12. х=4980.000 у=7403.100 

 

          У том циљу заштите водоизворишта 

уопште неопходна је : 

- заштита изворишта “Сава1.” у шуми Добреч 

(извориште Румског водовода) и изворишта 

''Фишеров салаш'' у к.о. Јарак,  

- реконструкција и модернизација мреже и 

објеката, како би губици у постојећем 

водоводу били мањи од 20%, 

- ревитализација ППВ, у циљу подизања 

квалитета воде за пиће и подизања 

поузданости постројења, 

- преко насеља Јарак повезати водоводне 

системе Града Сремска Митровица и Рума. 

- потпуна замена азбест-цементних цеви у 

систему водовода. 

          Основна намена у обухвату плана је 

експлатација и прерада воде. Око планираних 

објеката дефинисаће се и законом прописане 

зоне заштите за планиране и постојеће 

објекте. 

 

Члан 7.  

 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. Оквирна 

финансијска средства потребан за израду 

плана су око 672 000,00 динара. 

Израда Плана детаљне регулације 

поверава се ЈП „Дирекција за изградњу Града 

Сремска Митровица“ из Сремске Митровице.  

Рок за израду плана је 120 дана од 

доношења ове Одлуке.   

 

 

Члан 8.  

 

После доношења ове одлуке 

организоваће се рани јавни увид у трајању од 

15 дана.  

 

Oглас о излагању материјала на рани 

јавни увид оглашава се у  средствима јавног 

информисања  и на званичном порталу Града. 

 

Излагање материјала на рани јавни 

увид обавиће се у згради градске куће Града 

Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 

бр. 13. у Сремској Митровици и на званичном 

порталу Града.  

 

Нацрт  Плана детаљне  регулације, пре 

подношења органу надлежном за његово 

доношење, подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид у згради градске куће 

Града Сремска Митровица, улица Светог 

Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици. 

 

 Излагање предлога Плана детаљне  

регулације на јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу, при чему се 

оглашавају подаци о времену и месту 

излагања предлога      Плана детаљне  

регулације на јавни увид, начин на који 

заинтересована правна и физичка лица могу 

доставити примедбе на предлог Плана 

детаљне регулације, као и друге информације 

које су од значаја за јавни увид. 

 

 

Члан 9.  

 

Саставни део ове одлуке је Решење да 

се за Плана детаљне регулације  радне зоне – 

извориште воде румског водовода к.о. Јарак, 

Града Сремска Митровица не израђује 

стратешка процена утицаја на животну 

средину,  донето од стране Градске управе за 

урбанизам, комуналне и испекцијске послове 

Града Сремска Митровица. 
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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: 350-62/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица   

       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

34. 

 

 

На основу члана 89. Закона о локалној 

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

члан 35.тачка 24 и члан 100. и 102. Статута 

Града Сремска Митровица („Службени лист 

Града Сремска Митровица“ бр.13/2012) 

Скупштина Града Сремска Митровица, на 

својој седници одржаној 04.02.2016.године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

            Град Сремска Митровица ПРИСТУПА 

„Националној асоцијацији локалних 

канцеларија за младе“ основаној од стране 56 

локалних самоуправа у Републици Србији. 

 

 

II 

 

         Скупштина Града Сремска Митровица 

потврђује да прихвата све одредбе Статута 

“Националне асоцијације локалних 

канцеларија за младе“ који је усвојен на 

Оснивачкој скупштини одржаној 7. марта 

2014. године. 

 

III 

 

          ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Ненад Радмановић из 

Сремске Митровице, (ЈМБГ: 1106983890012) 

испред Канцеларије за младе Града Сремска 

Митровица, да представља, са пуним правом 

гласа, Град Сремска Митровица на редовним 

и ванредним скупштинама удружења и да 

представља Град Сремска Митровица у 

другим органима удружења. 

Овом одлуком представник стиче 

право на кандидатуру у председништво 

Асоцијације. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 9-7/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица 

                                    
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Милан Ковачевић, с.р.
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На основу члана 94 став 1,  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.72/2009, 

81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

89/2013 – одлука УС, 132/2014 и 154/2014), Правилника о садржини, поступку и начину доношења 

Програма уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС" број 27/2015) и члана 35 тачка 6 и 7 

Статута Града Сремска Митровица (“Сл.лист Града Сремска Митровица" број 13/08) и на основу 

исказаних потреба изградње објеката комуналне инфраструктуре, Скупштина Града Сремска 

Митровица, на седници одржаној дана 04.02.2016.године, доноси: 

  

 

П Р О Г Р А М  

 
УРЕЂЕЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2016. ГОДИНИ 

 

 

I 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Обрађивач: ЈП "Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица" 

Предлагач: Градско веће Града Сремска Митровица 

Разматра и усваја: Скупштина Града Сремска Митровица 

 

 Програм уређења грађевинског земљишта урађен је на основу Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник РС” бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014 и 154/2014), и Правилника о садржини, 

поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС" број 

27/2015).  

Основе за израду програма су и:  

1. Програм уређења градског грађевинског земљишта за цело подручје града (Генерални урбанистички 

план и планови детаљне регулације),  

2. Стратегија одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020 

3. преузете обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта,  

4. студије, анализе и пројекти,  

5. приоритети произашли из постојећег стања комуналне инфраструктуре у односу на потребе и 6. 

приоритети произашли из захтева грађана, месних заједница и јавне расправе.  

Програм обухвата радове и активности на:  

а) припремању грађевинског земљишта за изградњу (прибављање земљишта, израда урбанистичке 

документације, геодетских и других подлога, инжењерско техничка испитивања земљишта, санациони 

радови и рашчишћавање земљишта).  

б) комунално опремање грађевинског земљишта (изградња објеката водоснабдевања и канализације, 

саобраћајних површина и уређење слободних површина и других објеката комуналне инфраструктуре). 

Финансирање дела радова на изградњи водоводне мреже и друге инфраструктуре у складу са законом 

вршиће се из наменски остварених прихода  У склопу програма за 2016. годину планиран је завршетак 

инфраструктурних пројеката започетих у 2015. години, због недовољно расположивих средстава у 

буџету из 2015. године. Обим и врста радова планирани су на бази расположивих буџетских средстава 

за ову намену.За изградњу  подвожњака на пружном прелазу КПД и за изградњу затвореног базена у 

Сремској Митровици,обезбеђени су и други извори финансирања с обзиром да су потребна средства за 

ову намену далеко изнад буџетских могућности. 
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Информациона основа за израду Програма је Програм пословања ЈП "Дирекција за изградњу Града 

Сремска Митровица" који је усклађен са буџетом Града Сремска Митровица. 

Програм је у потпуности усклађен са Стратегијом одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-

2020 где су извршене процене укупног и економског развоја Града Сремска Митровица као и 

усклађеност Програма са циљевима просторног развоја Града Сремска Митровица. 

Програмом је предвиђено остваривање планских поставки предвиђених у глави II Програма а који се 

односе на системе комуналне инфраструктуре. 

У случају потребе, инвестиционих захтева и неопходног развоја комуналне инфраструктуре, могуће су 

измене и допуне Програма , по поступку његовог доношења уз иницијативу обрађвача - ЈП "Дирекција 

за изградњу Града Сремска Митровица. 

 

II 

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

                     Уређење грађевинског земљишта вршиће се према расположивим средствима која су за ове  

намeне предвиђена Одлуком o буџету Града Сремска Митровица за 2016. годину (средства усмерена ка 

ЈП Дирекцији за изградњу Града Сремска Митровица) у износу од 614.551.724,20 динара.  

         У оквиру уређења грађевинског земљишта подразумевају се радови на  припремању и 

опремању грађевинског земљишта. 

        Радови на уређењу грађевинског земљишта који нису обухваћени овим Програмом могу се 

изводити, под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на 

извршење радова утврђених Програмом. 

  Финансијска средства за уређење грађевинског земљишта обезбеђују се из средстава 

остварених од: 

1. доприноса за уређење грађевинског земљишта; 

2. закупнина за грађевинско земљиште; 

3. отуђења грађевинског земљишта; 

4. конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом; 

5. и других извора у складу са Законом. 

  Радови на уређењу грађевинског земљишта за 2016. годину су представљени према 

врсти објеката која су предмет изградње, са исказаним локацијама и вредностима радова, како следи: 

 

 

        I   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

                               А. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Програмом је обухваћена израда урбанистичко - техничке и пројектне документације са ревизијом, која 

је неопходна за реализацију програма у 2016. години (недостајућа) и очекиваних пројеката у наредним 

годинама.                                                                        5.900.000,00 

 

1.   ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ГУПСМ) 

 

 

1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МТРОВИЦА (ППТГСМ) 
- усклађивање са Законом 

 

 

2. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

 

3 План генералне регулације Централне градске зоне 

4 План генералне регулације Лаћарак 

5 План генералне регулације Мачванска Митровица 

6 План генералне регулације Целина 2 - Источни део Града Сремска Митровица  
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7 План генералне регулације насеља Јарак 

8 План генералне регулације насеља Сремска Рача 

-  услов за израду је усвојен  ППТГСМ 

 

 

1. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 

Инфраструктура 
9 План детаљне регулације саобраћајнице поред Савског кеја у центру града, 

10 План детаљне регулације саобраћајна обилазница око Лаћарка. 

Привредне зоне 
11 План детаљне регулације кружне раскрснице ''Радиначка петља '' и пословно-услужног 

комплекса јужно од наплатне рампе ''Сремска Митровица'', 

12 План детаљне регулације Привредне зоне СЕВЕР,  

13 План детаљне регулације когенеративног постојења SMENERGY и фарма крава музара у 

Сремској Митровици 

Градски блокови 

- План детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија Чарнојевића, 

Кузминске, Змај Јовине и Св.Димитрија,  

- План детаљне регулације блока између улица Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Паланка, 

Васе Пелагића и П.Прерадовића, 

- План детаљне регулације блока између улица Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића,  

Краља А.Карађорђевића,  насеље 25.Мај, Батутова, и Улице Паланка,  

- План детљане регулације блока између улица Стеван Сремац, Водна, Филипа Вишњића, 

Прва Јалијска, Војислава Илића и Посавска, 

- План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице у стамбеном насељу "Бела ружа" 

у Лаћарку и гравитирајућег простора у Сремској Митровици, 

- План детаљне регулације "Радиначки пут" у Сремској Митровици 

Комунални објекти 
14 План детаљне регулације насељског гробља у Мартинцима. 

15 План детаљне регулације радне зоне Логистички центар у Босуту 

16 План детаљне регулације гробља у Засавици 

17 План детаљне регулације централног  гробља у Сремској Митровици 

18 План детаљне регулације изворишта воде румског водовода у к.о. Јарак 

19 План детаљне регулације Регионалне депоније - измене и допуне 

20 План детаљне регулације саобраћајне мреже индустријске зоне у Сремској Митровици - 

саобраћај 

 

Остало   
21 Планови детаљне регулације за потребе легализације и на захтев познатог инвеститора – по 

потреби.     

     

2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

22 Урбанистички пројекти као разрада ПДР, 

23 Пројекти парцелације и препарцелације за потребе легализације, 

24 Пројекти парцелације и препарцелације за потребе додела парцела непосредном погодбом, 

25 Пројекти парцелације и препарцелације за потребе прибављања земљишта за јавну намену - 

спорвођење ПДР. 

                                                                                                                         

                         

5. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

Б. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
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Прибављање – откуп земљишта предвиђеног планском документацијом врши се  ради опремања 

објектима инфраструктуре. Средства за прибављање земљишта предвиђена су у Буџету Града, у износу 

од 20.000.000,00 динара, а реализоваће се преко Градске управе за урбанизам, комуналне и 

инспекцијске послове и то за спровођење поступка експропријације на потесу улице Теодора Бекића. 

  

УКУПНО ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ( А+Б):              25.900.000,00 
 

II ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

          Радови на опремању грађевинског земљишта подразумевају изградњу објеката инфраструктуре:  
 

1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 
 

      - Изградња затвореног базена у Сремској Митровици                                        73.653.017,00 

Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града - наменског кредита 

 

      - Изградња Основне школе "Доброслав Радосављевић Народ"  

        у Мачванској Митровици                                                                                     80.000.000,00 

Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града Сремска Митровица 

 

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ:                      153.653.017,00  
 

 

2     ИЗГРАДЊА  САОБРАЋАЈНИЦА 

 

2.1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА 
 

1. Изградња подвожњака на пружном прелазу КПД                                           388.729.000,00 

Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града -  наменског кредита 

-    Изградња гумених панела на пружним прелазима  

    "Мала Босна" и Лаћарак                                                                                                 3.000.000,00 

Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града Сремска Митровица                                                                                      

2. Изградња саобраћајница у насељу "Јалија" и индустријској 

      зони "Језеро"                                                                                                          38.469.707,20 

Средстава за ову намену обезбеђена су из буџета Града - трансферних  средстава Управе за капитална 

улагања и Министарства привреде у износу од 18.561.255,76 динара и из директних средстава буџета 

Града Сремска Митровица у износу од 19.908.451,44 динара. 

3. Изградња паркинга и тротоара за стамбени објекат у улици 

Војводе Степе                                                                                                            1.800.000,00                                                                                                                                                                                      

 Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града Сремска Митровица      

                                                                          

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА:                                         431.998.707,20     

 

        

3. ИЗГРАДЊА KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ-- 

 

             3.1. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ   
                          

4. Лаћарак (наставак радова на изградњи канализационе мреже)                   12.000.000,00 

Планиране површине за изградњу канализационе мреже обухватају улицу  Сремска у приградском 

насељу Лаћарак.                                                                                             

Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града Сремска Митровица 

 

    -  Канализациона мрежа на траси улица Радиначки пут -  Црква/обилазница      6.500.000,00 
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Планиране површине за изградњу канализационе мреже обухватају целокупан потес  на траси улица 

Радиначки пут -  Црква/обилазница 

Средства за ову намену обезбеђена су из буџета Града Сремска Митровица. 

 

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ :                            18.500.000,00  

                                                                   

 

4. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

 

              4.1. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ   

 

Изградња секундарне мреже финансира се из средстава прикупљених по основу трошкова уређења 

грађевинског земљишта и осталих наменских средстава.     

 

1. За 2016. годину нису планирања средства за изградњу водоводне мреже из разлога постојања 

пренетих обавеза из 2015.године у износу од 5.000.000,00 динара. 

                                                                                                                 

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ:                                         0 

 

 

5. ИЗГРАДЊА КОМУНИКАЦИОНИХ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА  
 

Постојећа расвета у граду Сремска Митровица је највећим делом сачињена од модернијих светиљки 

с натријумовим извором светла. Осветљење ужег дела града је махом изведено подземно, с 

металним поцинчаним стубовима и квалитетнијим светиљкама, које поред основне функције 

могу имати и декоративни карактер. У другом делу града се у највећој мери примјењује 

надземно решење јавне расвете, с армирано бетонским стубовима те одговарајућим лирама и 

светиљкама. Тренутно се на подручју града налази око 10.000,00 светиљки и око 240 мерних 

места. На градском подручју се налази око 20 км неосветљених улица, које је потребно 

осветлити. Мање од 1.000 светиљки у граду је старије од 30 година и то су светиљке са живиним 

извором светла које је потребно реконструисати.  

 

Такође због задовољења фотометријских захтева, као и због дотрајалости постојећих стубова 

неопходно је заменити део постојећих стубова. Овде се већим делом ради о дотрајалим дрвеним 

стубовима које би требало заменити армирано-бетонским стубовима. Обзиром да су ово нешто 

једноставнија решења расвете, самим тим су и јефтинија.  

 

5. Изградња јавне расвете у улици 15.мај                                                          1.500.000,00 

Планиране површине за изградњу јавне расвете обухватају целокупан потес у улици 15.мај у Сремској 

Митровици  и целокупна средства су обезбеђена из бзџета Града. 

6. измештање телекомуникациони водова у зони подвожњака                      3.000.000,00                                       
                                                                       
 

 

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНИКАЦИОНИХ И  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА:                                                       4.500.000,00                            
       

          

УКУПНО ЗА ОПРЕМАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА :                                                            614.551.724,20                                             

 

 

III 
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ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

- ради изградње објеката - 

 

 

1. ПРОИЗВОДНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ   

 

  За потребе изградње производних и комерцијалних објеката у 2016.г. ће се обезбедити 

грађевинско земљиште на следећим локацијама у Граду Сремска Митровица: 

 

1. Индустријска зона „потес Језеро“                 

■ парцела бр. 8928/1         површина 43.099 м2 

■ парцела бр. 8928/2         површина 30.314 м2 

■ парцела бр. 8928/3         површина 20.610 м2 

■ парцела бр. 8928/6         површина 61.660 м2  

 

2. Радна зона „Север“                                          

 парцела бр.7409/2          површина   36.752 м2 

 парцела бр.7423/5          површина   47.444  м2 

 парцела бр.7423/2          површина   18.829 м2 

 парцела бр.7424             површина     5.678 м2 

 

 

1. Вишњевачка  
           *      парцела бр.8210/18      површина      342 м2 

           *      парцела бр.8210/19      површина   1.200 м2 
 

2. Јарачки пут - код Провамина - пут Сремска Митровица - Јарак  

                *      парцела бр.5910/1         површина   5.035 м2 

 

- Јанка Веселиновића  
      *      парцела бр.7829/320    површина   1.283 м2 

 

-     Др. Милана Костића -Расадник 

           *      парцела  бр. 129/30       површина  6.771 м2 

           

 

-     Радна зона „Растик“ к.о. Дивош 

           *     парцела бр.1825/1        површина  15.303 м2 
 

-     Радна зона „Гргуревци“ к.о. Гргуревци 

           *     парцела бр.2791/18        површина  4.358 м2 

           *     парцела бр.2791/19        површина  5.047 м2 

           *     парцела бр.2791/20        површина  3.452 м2 

           *     парцела бр.2791/21        површина  7.304 м2 

           *     парцела бр.2791/22        површина  5.721 м2 

           *     парцела бр.2791/23        површина  4.085 м2 

           *     парцела бр.2791/24        површина  6.770 м2 
 

-     Просторни блок између улица Арсенија Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина  и Светог 

Димтрија - ПСЦ "Пинки" к.о. Сремска Митровица 
           *     парцела бр.4493             површина  257 м2 

           *     парцела бр.4496             површина  443 м2 

           *     парцела бр.4499             површина  389 м2 
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           *     парцела бр.4502/1          површина  608 м2 

           *     парцела бр.4515/2          површина  536 м2 

           *     парцела бр.4518/2          површина  485 м2 

           *     парцела бр.4525/2          површина  1.112 м2 

       *     парцела бр.4528              површина   509 м2 

       *     парцела бр.4534/1          површина    761м2 

 

     

-као и друге грађевинске парцеле предвиђене планским актима а за чијим се отуђењем  искаже у 

потреба у 2016 - ој години. 

 

2. СТАМБЕНИ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ  

 

  У току 2016. године обезбедиће се 25 грађевински парцела за изградњу породичних 

стамбених објеката и пословно стамбених објеката  и то на следећим локацијама: 

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

3. новоформирана улица у Јалији                                                          6 парцела 

 парцела бр.5276/54          у површини од       0.04.79 ха 

 парцела бр.5276/75          у површини од       0.05.46 ха 

 парцела бр.5276/89          у површини од       0.08.15 ха 

 парцела бр.5276/90          у површини од       0.07.89 ха 

 парцела бр.5276/91          у површини од       0.07.89 ха 

 парцела бр.5276/92          у површини од       0.07.45 ха 

 - улица Арсенија Чарнојевића                                                             1 парцела 

 парцела бр.4453/2          у површини од       0.06.00 ха 

4. Мачванска Митровица                            3 парцеле 

1. парцела бр.1126/10         у површини од          0.05.28 ха 

2. парцела бр.1126/17          у површини од         0.05.58 ха 

3. парцела бр.916/5              у површини од         0.04.60 ха 

5. стамбено насеље „Ледине“ Лаћарак                                                    8 парцела 

1. парцела бр.3703/89          у површини од       0.08.43 ха 

2. парцела бр.3703/92          у површини од       0.08.53 ха 

3. парцела бр.3703/93          у површини од       0.08.56 ха 

4. парцела бр.3703/94          у површини од       0.08.59 ха 

5. парцела бр.3703/96          у површини од       0.08.65 ха 

6. парцела бр.3703/97          у површини од       0.08.67 ха 

7. парцела бр.3703/99          у површини од       0.08.73 ха 

8. парцела бр.3703/123        у површини од       0.06.23 ха 

6. насељено место Дивош                                                                           3 парцеле 

1. парцела бр.6303/2         у површини од         0.10.13 ха 

2. парцела бр.6303/3         у површини од         0.09.86 ха 

3. парцела бр.6303/4         у површини од         0.09.59 ха 

7. насељено место Шуљам                                                                         2 парцеле 

- парцела бр.65/4             у површини од          0.10.20 ха 

- парцела бр.620/3           у површини од          0.12.00 ха 

 

8. насељено место Сремска Рача                                                              2 парцеле 

- парцела бр.385/2          у површини од          0.02.73 ха 
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- парцела бр.386/2          у површини од          0.04.16 ха 

Наведене парцеле чине једну грађевинску парцелу. 

-као и друге грађевинске парцеле предвиђене планским актима а за чијим се отуђењем  искаже у 

потреба у 2016 - ој години. 

 

                    Грађевинско земљиште се отуђује ради изградње објеката у складу са планским 

документом. 

         Грађевинско земљиште предвиђено овим Програмом отуђује се по тржишним ценама. 

                    Изузетно грађевинско земљиште – парцеле у индустријској зони "Север" и  индустријској 

зони "Језеро" могу бити предмет отуђења и по нижој цени, у ком случају, на иницијативу 

заинтересованог лица, Градско веће доноси Закључак којим покреће поступак отуђења грађевинског 

земљишта по цени нижој од тржишне. 

 

 

3. ОТУЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА  

    ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 
 

                 По захтеву заинтересованог лица, уколико су испуњени услови прописани Законом и 

Одлуком, грађевинско земљиште у јавној својини Града, отуђује се путем непосредне погодбе у 

случајевима прописаним чланом 100. Закона о планирању и изградњи. 

 

4. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

Основни носилац организације извршења Програма је ЈП "Дирекција за изградњу Града Сремска 

Митровица" која је  и носилац појединих стручних послова који су карактеристични за највећи број 

локација (обезбеђење геодетских подлога, израда детаљних урбанистичких планова као и носилац 

обавезе благовременог прикупљања и достављања података о извршењу Програма на појединим 

локацијама. 

 

Редовни извештај о извршењу Програма се Скупштини Града Сремска Митровица најмање једном 

годишње а најкасније до децембра месеца текуће године  

Скупштина Града Сремска Митровица разматра извештај о извршењу Програма и предлаже 

одговарајуће мере у циљу његове ефикасније реализације.  
 

IV 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу  Града Сремска 

Митровица. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 463-9/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица   

                                       

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                          Милан Ковачевић, с.р. 
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36. 
 

 

          На основу члана 35. тачка 33. Статута 

града Сремске Митровице, („Службени лист 

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

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној  04.02.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

одржавања локалних путева, улица, јавних 

површина, одржавање хоризонталне 

сигнализације и вертикалне сигнализације, 

зимска служба за 2016.год., усвојен на седници 

Надзорног одбора одржаној 02.02.2016.год. 

 

 

 

 

 

II 

 

 Саставни део овог Решења је Програм 

одржавања локалних путева, улица, јавних 

површина, одржавање хоризонталне 

сигнализације и вертикалне сигнализације, 

зимска служба за 2016.год. 

 

III 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 344-46/2016-I  

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица   

      

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                  Милан Ковачевић, с.р 
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37. 

 

 
          На основу  члана 14. став 1. Закона о 

локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) члана 35. тачка 21. 

Статута Града Сремске Митровице, (“Сл.лист 

Града Сремска Митровица“ , број 13/2012) 

Скупштина Града Сремска Митровица на 

седници 04.02.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ E 
 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА СРЕМСКА  МИТРОВИЦА 

 

 

I 

 

 У Изборну комисију града Сремска 

Митровица, именују се: 

 - За председника 

 Мр ЗОРАН ЛЕВАЈАЦ  из Сремске 

Митровице, представник  

 одборничке групе ''Покренимо 

Сремску Митровицу (Српска напредна 

странка, Покрет социјалиста, Нова Србија, 

Покрет снага Србије- БК)'' 
 

- За заменика председника 

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, дипл.правник 

из Сремске Митровице, представник 

одборничке групе одборничке групе 

''Покренимо Сремску Митровицу (Српска 

напредна странка, Покрет социјалиста, Нова 

Србија, Покрет снага Србије- БК)'' 
 

 За чланове и заменике чланова 

 

1. За члана ПЕТАР САМАРЏИЋ, 

дипл.економиста из Сремске Митровице, 

представник одборничке групе 

''Покренимо Сремску Митровицу 

(Српска напредна странка, Покрет 

социјалиста, Нова Србија, Покрет снага 

Србије- БК)'' 

     За заменика члана БРАНИСЛАВА 

СПАСОЈЕВИЋ, дипл.правник из 

Сремске Митровице, представник 

одборничке групе ''Покренимо Сремску 

Митровицу (Српска напредна странка, 

Покрет социјалиста, Нова Србија, 

Покрет снага Србије- БК)'' 

2. За члана ДРАГОЉУБ ЛОНЧАРЕВИЋ, 

дипл.правник из Сремске Митровице, 

представник одборничке групе 

''Покренимо Сремску Митровицу 

(Српска напредна странка, Покрет 

социјалиста, Нова Србија, Покрет снага 

Србије- БК)'' 

     За заменика члана ВЕСНА 

ВУЈАНОВИЋ, дипл.правник из Сремске 

Митровице,  представник  одборничке 

групе ''Покренимо Сремску Митровицу 

(Српска напредна странка, Покрет 

социјалиста, Нова Србија, Покрет снага 

Србије- БК)'' 

3. За члана СПОМЕНКА КОТАРЛИЋ, 

дипл.правник из Кузмина, представник 

одборничке групе Демократска странка 

Србије 

     За заменика члана МИЛИЦА 

МИЛОВАНЧЕВИЋ, дипл.економиста из 

Засавице II, представник одборничке групе 

Демократска странка Србије 
4. За члана СНЕЖАНА БАБИЈ, 

административни радник из Сремске 

Митровице представник одборничке групе 

Коалиција СПС, ПУПС, ЈС 

     За заменика члана МАРИНА МАКСИЋ, 

дипл. правник из Сремске Митровице, 

представник одборничке групе Коалиција 

СПС, ПУПС, ЈС 

5. За члана РУЖИЦА ДОСТАНИЋ, дипл. 

правник из Сремске Митровице, 

представник одборничке групе За бољу 

Митровицу 

     За заменика члана БОЈАН ГАВРИЋ, 

дипл.правник из Сремске Митровице, 

представник одборничке групе За бољу 

Митровицу  
6. За члана ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, 

дипл.правник из Сремске Митровице, 

представник одборничке групе 

Демократска странка  

     За заменика члана МИЛУТИН 

ЊЕЖИЋ, дипл.правник из Лаћарка, 

представник одборничке групе 

Демократска странка 

 

За секретара 

ВЕРА НИКОЛИЋ, дипл.правник, 

Градска управа за опште и заједничке послове 

 

За заменика секретара 

МАРКО САРАНОВАЦ, мастер правник, 

Градска управа за опште и заједничке послове 
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II 

 

 Изборна Комисија града Сремска 

Митровица именује се на период од четири 

године. 

 

III 

 

Ступањем на снагу овог решења, 

престаје да важи  решење бр. 02-34/2012-I од 

16.11.2012. године. 

 

IV 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу  града Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 02-11/2016-I 

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица          

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

38. 

 

 
          На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 

116/2013 и 44/2014) и члана 35. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице („Сл.лист 

града Сремска Митровица“ бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 04.02.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

 ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈП ''ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА''   

У СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ 

 

 

I 

 

 ВЛАДИМИР САНАДЕР, дипломирани 

правник из Сремске Митровице,  Деспота 

Стефана 9 именује се за вршиоца дужности 

директора ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сремска Митровица“, на период од 6 месеци. 

 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-11/2016-I 

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица          

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

39. 

 

 

 
          На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 

116/2013 и 44/2014) и члана 35. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 04.02.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ  

ПРИРОДНОГ ГАСА ''СРЕМ-ГАС''   

ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 

 

 

I 

 

 ДРАГАН ВУЛИН, дипломирани 

инжењер шумарства из Сремске Митровице, 

Паробродска 39 именује се за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за 

дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ у 

Сремској Митровици, на период од 6 месеци. 
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II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу  града  Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-10/2016-I 

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица          

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

               Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

40. 

 

 

 
На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 

116/2013 и 44/2014) члана  35. став 1. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице („Сл.лист 

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

51. Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП 

Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска 

Митровица („Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.1/2014) и члана 19. Споразума о 

изградњи, управљању и коришћењу 

регионалног система за управљање чврстим 

комуналним отпадом на територијама града 

Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.2/2011 и 1/2014) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 04.02.2016.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА ЈКП РЕГИОНАЛНА  

ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ 

 

 

I 

 

 НЕБОЈША ПОПОВИЋ, дипломирани 

технолог из Сремске Митровице, Васе Стајића 

27, именује се за вршиоца дужности директора 

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“, на 

период од 6 месеци. 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-12/2016-I 

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица          

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

41. 

 

 

 
На основу члана 54. Закона о основама 

система  образовања и васпитања (“Сл.гласник 

РС“, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 

68/2015)  и члана  35. став 1. тачка 10. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници одржаној 

04.02.2016.године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА''  

У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ   

ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

 

I 

 

СЛОБОДАН ПАВЛОВИЋ из Сремске 

Митровице, Тицанова број 68 разрешава се 

дужности члана Управног одбора ПУ 

„Пчелица“ у Сремској Митровици, из реда 

Савета родитеља. 
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II 

 

ДАЛИБОР МАТАРУГА из Сремске 

Митровице, Црногорска број 2 именује се за 

члана Управног одбора ПУ „Пчелица“ у 

Сремској Митровици, из реда Савета родитеља. 

 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 02-9/2016-I 

Дана: 04.02.2016.године 

Сремска Митровица          

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
ИСПРАВКА 

 

 У Плану генералне регулације 

Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске 

Митровице („Службени лист Града Сремска 

Митровица“, број 11/2009), у списак 

парцела које чине јавно грађевинско 

земљиште грешком није уврштена парцела 

број 300 к.о. Мачванска Митровица. 

Како је према графичком приказу 

број 03: “План намене простора-планирана 

намена“ локација предметне парцеле 

одређена као јавна површина – улица, то се 

исправља грешка па се у списак парцела 

поглавље 14. Јавно грађевинско земљиште-

попис парцела, додаје парцела број 300 к.о. 

Мачванска Митровица. 
 

ГРАДСКЕ УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 

КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

1. 

 

 
На основу члана 20. став 3.  Одлуке о 

градским управама града Сремска Митровица 

(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр. 

15/2012, 1/2014 и 3/2014) и члана 6. Одлуке о 

начину објављивања општих аката у граду 

Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска 

Митровица'', бр. 1/2008 и 1/2012), Стручна 

служба Скупштине  града Сремска Митровица, 

уз сагласност председника Скупштине града, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА  ГРАДА  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

 

I 

 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена Службеног листа 

града Сремска Митровица у износу од 300,00  

динара по једном примерку. 

 

II 

 

 Годишња претплата износи 2000,00 

динара. Претплатници  за овај износ добијају по 

један примерак од сваког објављеног службеног 

листа током календарске године. Претплатници 

могу бити сва физичка и правна лица. 

 

III 

 

Председник Скупштине града, заменик 

председника Скупштине града, секретар 

Скупштине града, градоначелник, заменик 

градоначелника, Градско веће (укупно 11); 

Градске управе (укупно 8); Градско 

правобранилаштво; одборничке групе; Српска 

напредна странка, ''За бољу Митровицу'', 

Демократска странка Србије, СПС-ЈС-ПУПС, 

Демократска странка; Јавна предузећа: Јавно 

предузеће Дирекција за изградњу града Сремска 
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Митровица, ЈКП ''Водовод'', ЈКП 

''Топлификација'', ЈП ''Срем-гас'', ЈКП 

''Комуналије''; ЈКП Регионална депонија ''Срем-

Мачва'', Установе чији је оснивач град Сремска 

Митровица: Музеј Срема, Центар за културу 

''Сирмијумарт'', Установа за неговање културе 

''Срем'', Завод за заштиту споменика културе, 

Позориште ''Добрица Милутиновић'', 

Историјски архив ''Срем'', Библиотека 

''Глигорије Возаровић'', Галерија ''Лазар 

Возаревић'', ПСЦ ''Пинки'', Туристичка 

организација града Сремска Митровица, 

''Атлетски стадион'', Дом здравља, ПУ 

''Пчелица'', Центар за социјални рад ''Сава'' и 

Апотека Сремска Митровица – ослобађају се 

плаћања претплате и трошкова објављивања 

својих Одлука и других аката за којим постоји 

потреба за објављивањем. 

 

 

IV 

 

 Накнада за објављивање аката за лица 

која нису набројана у тачки III утврђује се у 

износу од 10.000,00 динара по једном броју 

службеног листа. 

 

V 

 

 Уплата трошкова штампања, вршиће се 

на рачун буџета града Сремска Митровица – 

приходи градских органа управе број 840-

742341843-24 број модела 97, позив на број 

одобрења 75-234. 

 

VI 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица. 

 

 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Број: 38-2/2016-IV 

Дана: 18.02.2016. године 

Сремска Митровица 

               

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Јелена Поповић, дипл.правник 
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