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На основу члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 32. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 35 став 1. тачка 6. Статута 
Града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.02.2015. године, д о н е л а је

  

ОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I - ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се мерила за утврђивање висине доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за територију Града Сремска Митровица (у даљем тексту: Град) и 
 комунално уређивање грађевинског земљишта средствима физичких и правних лица.

Члан 2.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу следећих 
критеријума: просечнe ценe квадратног мет ра станова новоградње у Граду Сремск а Митровица, 
степена комуналне опремљености, средњорочног и годишњег програма з а уређивање грађевинског 
земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта.

Члан 3.

Просечна цена квадратног метра станова новоградње подразумева просечну цену према 
последњим објављеним подацима органа надлежног за послове статистике. Ако за јединицу 
локалне самоуправе нису објављени подаци о просечној цени квадратног метра станова новоградње, 
допринос из става 1. биће утврђен на основу просека износа просечних цена квадратног метра 
станова новоградње у свим јединицама локалне самоуправе истог степена развијености у складу 
са законом којим се уређује регионални резвој, за које су ти подаци објављени.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
20. фебруар 2015.

Година VII
број 2

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2015.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Члан 4.

Средњорочни и годишњи програм уређивања грађевинског земљишта доноси Скупштина 
Града на предлог ЈП «Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица» (у даљем тексту: 
Дирекција ).

Члан 5.

Степен комуналне опремљености подразумева степен изграђености мреже комуналне 
инфраструктуре.

Члан 6.

Подручје Града Сремска Митровица у смислу ове одлуке дели се на девет урбанистичких 
зона (у даљем тексту: зоне), које су основ за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта.

За парцеле које припадају различитим зонама основ за утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта је зона вишег ранга.

Саставни део ове одлуке је списак подручја које обухватају поједине зоне.

Члан 7.

Намена објеката за које се утврђује допринос з а уређивање грађевинског земљишта може 
бити: становање, комерцијална делатност, производна делатност и остале намене.

Члан 8.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта по овој одлуци плаћа инвеститор.
Допринос из става 1. овог члана утврђује се решењем о издавању грађевинске дозволе 

и решењем о одобрењу за извођење радова које издаје надлежна Градска управа, а на основу 
обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: обрачун) који врши 
Дирекција.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа и инвеститор (власник) мањег 
монтажног објекта, односно објекта привременог карактера, који нема закључен уговор о закупу 
грађевинског земљишта са Градом, ради постављања мањег монтажног објекта, односно објекта 
привременог карактера.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, допринос за уређивање грађевинског земљишта не 
обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, 
производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за 
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне 
етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечја игралишта, отворене спортске 
терене, атлетске стазе и објекте с оцијалног становања код којих је инвеститор Република Србија, 
Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
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IIУРЕЂИВАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА

Члан 9.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: допринос) обухвата 
трошкове припремања грађевинског земљишта (у даљем тексту: трошкови припремања) и 
трошкове опремања грађевинског земљишта (у даљем тексту: тро шкови опремања) зависно од 
степена комуналне опремљености, зоне, намене и површине објекта, а према средњорочном и 
годишњем програму уређења грађевинског земљишта.

Члан 10.

Трошкови припремања обухватају трошкове за:
- истражне радове, израду геодетс ких, геолошких и других подлога, израду планске и 

техничке документације, израду програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друг е радове.

Члан 11.

Трошкови опремања обухватају трошкове за изградњу објеката: електроенергетских, 
фекалне канализације, атмосферске канализације, водоводне мреже, коловоза, тротоара и 
изградњу и уређење јавних зелених површина са пратећим садржајем.

Трошкови опремања грађевинског земљишта обухватају и трошкове за изградњу паркинга 
места на површинама јавне намене, ако је планским актом утврђено да је паркирање за појединачну 
парцелу или врсту објеката, могуће организовати и на површини јавне намене, односно да се 
мора организовати у блоку.

Трошкови уређивања грађевинског земљишта не обухватају трошкове инфраструктуре, 
које инвеститор посебно уговара са надлежним предузећем (ТТ објекти и мрежа, кабловски и 
дистрибутивни систем, топлификација, гасификација и др.).

Трошкови опремања се утврђују према функционалном рангу мреже за чије финансирање 
служе и односи се на:

- магистралну и примарну мрежу и
- секундарну мрежу.
Обрачун трошкова из става 4. овог члана се врши према функционалном рангу, и то:
- трошкови изградње магистралне и примарне мреже (објекти и радови који су од 

непосредног утицаја на укупни капацитет и функцију одговарајућег комуналног система и имају 
значај за подручје Града, као и објекти и радови који опслужују два или више стамбених блокова, 
постојећих или планираних, или ужих просторних целина друге намене и имају значај само за 
подручје Града);

- трошкови изградње секундарне мреже (делови комуналних система који опслужују два 
или више објеката у једном стамбеном блоку или ужој просторној целини друге намене и од 
значаја су само за тај стамбени блок или ужу просторну целину).

Радови на изградњи комуналних објеката, у делу који служи само појединим стамбеним 
зградама или објектима друге намене, у циљу повезивања тих објеката са одговарајућим системима 
градске комуналне инфраструктуре (прикључци), сматрају се саставним деловима објеката којима 
служе, не исказују се у оквиру радова на уређивању грађевинског земљишта и нису садржани у 
доприносу за уређивање грађевинског земљишта.

Извођење и финансирање радова, из претходног става, сноси инвеститор.
Ако се због изградње и доградње објекта укаже потреба за реконструкцијом, односно 

проширењем секундарних мрежа комуналних објеката трошкове ће сносити инвеститор у 
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стварном износу, с тим што се за објекте инфраструктуре који се граде или реконструишу неће 
обрачунавати трошкови секундарне мреже.

Члан 12.

Допринос се обрачунава тако што се основица коју чини просечна цена квадратног метра 
станова новоградње у Граду Сремска Митровица,  према последњим објављеним подацима органа 
надлежног за послове статистике, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет 
градње, израженом у метрима квадратним, и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене 
објекта.

Члан 13.  

Нето површина површине објекта - простора се утврђује, на основу техничке документације 
на основу које се издаје решење о грађевинској дозволи, односно решење о одобрењу за извођење 
радова, а према ЈУС U.C2.100: 2002 (“Службени лист СРЈ”, број 32/2002).

Нето површину у смислу става 1. овог члана, чине површине свих простора између зидова 
и преграда, и то:

- корисна површина (представља делове нето површине који одговарају намени и функцији 
зграде) и оне се класификују према намени и функцији зграде;

- површина под инсталацијама, техничке просторије (представља делове нето површине у 
којима су смештене техничке инсталације објекта за: канализацију, водовод, грејање и потрошњу 
топле воде, гасне инсталације, снабдевање електричном енергијом, генераторе, вентилацију, 
климатизацију, хлађење, телекомуникације, лифтове, ескалаторе и транспортере, као и остале 
услужне инсталације);

- површина за комуникацију (представља делове нето површине који служе за комуникацију 
у објекту, као што су: степеништа, коридори, унутрашње рампе, холови, ходници, лифтовски 
отвори, инсталације за општи промет и слично).

Члан 14.  

Коефицијенти зона на основу које се утврђује допринос утврђују у складу са чланом 6. ове 
одлуке и исказани су у табели 1 која је саставни део ове одлуке.

Члан 15.

Намене објекта-простора, за које се утврђују кофицијенти намене, у смислу ове одлуке су:
1. Стамбени објекти (породични стамбени објекти на засебним парцелама и економски 

објекти на тим парцелама, стамбени простори у стамбено-пословним објектима, стамбени 
простори у стамбеним објектима за колективно становање и помоћни објекти уз наведене објекте).

Под економским објектима се подразумевају следећи објекти: летње кухиње, амбари, 
пушнице, објекти за смештај пољопљивредне механизације, магацини хране и објекти намењени 
исхрани стоке, товилишта, штале и сл..

Под помоћним објектима подразумевају се следећи објекти: гараже, котларнице, оставе 
и сл.

2. Објекти друштвеног стандарда и објекти привредно-производне делатности (школе, 
факултети, дечије установе, установе социјалне заштите, здравствени објекти, објекти културе, 
објекти спорта и верски објекти, производно занатство, индустрија, грађевинарство, комунални 
објекти, пијаце, саобраћајни и пратећи објекти, гараже, пратећи складишни, стоваришни и 
магацински простор уз привредно-производне објекте, као и пратећи пословно-канцеларијски 
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простор у привредним, односно производном објекту и пратећи гаражни простор у овим објектима, 
колске ваге и пољопривредни објекти и објекти за прераду пољопривредних производа).

3. Објекти пословно-услужне делатности и пословно-комерцијалне делатности 
(угоститељски објекти, хотелијерски објекти, банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, 
атељеи, галерије, изложбени салони, спортски терени и пословни садржаји у објектима спорта 
за комерцијалну употребу, услужно занатство и пратећи гаражни простор, административни, 
комерцијални, трговински објекти, тржни центри, трговина на велико, дисконти, шопинг молови, 
складишта, стоваришта, магацини, објекти забаве и разоноде (кладионице, коцкарнице, видео 
клубови), остали објекти комерцијалног карактера и прат  ећи гаражни простор);

Намена објекта - простора, који нису наведени у ставу 1. овог члана утврђују се према 
најсличнијој намени. 

Намена објекта утврђује се на основу техничке документације на основу које се издаје 
решење о грађевинској дозволи, односно решење о одобрењу за извођење радова. 

Коефицијенти намене исказани су у табелама 2, 2а, 3 и 4 које су саст авни део ове одлуке.

Члан 16.

Допринос за реконструкцију, адаптацију, као и промену намене стамбеног у пословни 
простор, плаћа се за разлику у цени и површини у зависности од намене објекта, односно простора.

Допринос за реконструкцију, адаптацију, као и промену намене пословног простора у 
пословни простор друге намене, плаћа се за разлику у цени и површини у зависности од намене 
простора.

Допринос за доградњу и изградњу стамбеног простора, на катастарској парцели на којој 
има или је био изграђен објекат у складу са законом, за површину са већ изграђеним или срушеним 
стамбеним простором до 200 m2 нето површине, обрачунава се по осн ову трошкова примарне и 
магистралне мреже, а за преостали део површине објекта који се гради, преко површине од 200 
m2 плаћа се пун износ доприноса.

Допринос за реконструкцију таванског у стамбени простор и доградњу поткровља на 
објектима са равним кровом до висине надзитка дозвољене важеђим планским актом за предметну 
локацију, накнада се обрачунава само по основу трошкова примарне и магистралне мреже.

Члан 17.

Допринос се не плаћа за изградњу породичних стамбених објеката у VII и VIII зони, 
осим трошкова секундарне мреже објеката фекалне канализације и водовода, уколико постоји 
изграђена мрежа.

Допринос за изградњу породичних стамбених објеката у VI зони обрачунава се по основу 
трошкова магистралне и примарне мреже и трошкова секундарне мреже објеката фекалне 
канализације и водовода, уколико постоји изграђена мрежа.

За објекте из члана 15. став 1. тачка 2), и 3) у насељеном месту Лаћарак и у VII и VIII зони, 
обрачунава се допринос за уређивање грађевинског земљишта по основу трошкова магистралне 
и примарне мреже и трошкова секундарне мреже за објекте фекалне канализације и водовода, 
уколико постоји изграђена мрежа.

Члан 18.

Висина доприноса, утврђена на начин из члана 12-17 ове одлуке, умањује се на следећи 
начин:

1) за 25%:
- површине отвореног простора
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2) за 50%:
- гараже (сем слободно стојећих);
- помоћни простори у оквиру објекта за становање из члана 15. става 1. тачка 1. ове одлуке 

(гаражни простор, ајнфорти, вешернице и оставе у колективном и стамбено пословном објекту, 
шупе за огрев и сл.,);

- отворени базени уз породичну индивидуалну стамбену зграду;
- површине у сутерену и подрумским етажама;
- површине склоништа;
3) за 75%:
- економски простори из члана 15. став 1. тачка 1. ове одлуке.
4) за 80%:
- хотелијерски објекти чија је минимална корисна површина 300 m2 и који располажу са 

минимално 10 соба и минимално 20 лежајева.
Отворени простор из става 1. овог члана представља површину која конструкционо и 

функционално припада згради и има једну или више непосредних веза са спољним простором 
(лођа, балкон, тераса, галерија, трем, веранда и слично).

Отворени простори могу да буду:
- покривени простори који нису затворени са свих страна до пуне спратне висине (нпр. 

покривени балкони);
- непокривени простори али ограничени парапетним зидовима, венцима, рукохватима 

(нпр. непокривени балкони).
Умањење се примењује само по једном основу и то оном који је најповољнији за инвеститора.
Износ доприноса за паркинг места, уколико паркирање није решено у целости на сопственој 

парцели, умањује се за проценат паркинг места обезбеђених на сопственој парцели. 
Број паркинг места из претходног става утврђује се на основу техничке документације на 

основу које се издаје решење о грађевинској дозволи, односно решење о одобрењу за извођење 
радова.

Износ доприноса за трошкове изградње секунадарних мрежа се умањује за објекте који 
нису изграђени на предметној локацији, а средњорочним и годишњим програмима нису планирани 
за изградњу. 

Износ доприноса се умањује за вредност земљишта које инвеститор уступа јединици 
локалне самоуправе за изградњу инфраструктурних објеката. Процена вредности врши се на 
основу података надлежне државне институције.

За мање монтажне објекте, односно објекте привременог карактера, за које се по овој 
одлуци плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта, висина доприноса се обрачунава 
на месечном нивоу и то тако што се укупна вредност накнаде подели са бројем 1.188 (99 година 
х 12месеци).

Члан 19.  

Инвеститор који руши или је срушио објекат изграђен у складу са законом у циљу 
изградње новог објекта на истој локацији у складу са планским актом, плаћа допринос за разлику 
у површини и намени између објекта који гради и објекта који се руши.

Да је објекат из претходног става изграђен у складу са законом инвеститор доказује: 
изводом из земљишне књиге или листа непокретности, копијом плана, грађевинском дозволом, 
употребном дозволом, техничком документацијом, другом документацијом којом се може утврдити 
статус објекта и увидом на лицу места уколико је то потребно, што ће обавити овлашћено лице 
Дирекције.

Уколико је инвеститор, за парцелу на којој се гради објекат, у ређивање финансирао на 
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други начин и има склопљен уговор о уређивању грађевинског земљишта допринос се умањује за 
објекте за које је плаћено уређивање.

Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од технишке документације на основу које 
је издато решење о грађевинској дозволи, односно решење о одобрењу за извођење радова и у 
складу са законом поднео захтев за измену истог, инве ститору се утврђује нов обрачун доприноса 
који је саставни део новог решења.

За употребу објекта утврђује се коначан обрачун који је саставни део решења о употреби.

Члан 20.

Допринос за прикључење објеката на секундарне мреже водовода и фекалне канализације, 
који су изграђени у складу са законом, а нису плаћени трошкови секундарне мреже, а мањи су 
од 100 m2 накнада трошкова секундарне мреже фекалне канализације и водовода плаћа се за 
минималну нето површину од 100 m2.

У случају из претходног  става коефицијент намене за VII и VIII зону утврђује се на нивоу 
VI зоне.

Члан 21.

Плаћање доприноса обрачунатог по овој одлуци инвеститор врши: једнократно или у ратама.
Уколико се плаћање доприноса утврди једнократно, износ доприноса обрачунат по 

одредбама ове одлуке умањује се за 30%, а инвеститор је дужан да уплату у целости изврши 
најкасније до подношења пријаве радова.

Уколико се као начин плаћања утврди плаћање у ратама, исто се врши у једнаким месечним 
ратама до 36 месеци, а и нвеститор је дужан да уплати прву рату и достави средство обезбеђења 
плаћања пре пријаве радова.

Члан 22.

Код плаћања накнаде у ратама, инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања 
доприноса, до момента пријаве радова, надлежној Градској управи достави:

1) неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на 
укупан износ недоспелих рата  и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана 
доспећа последње рате, или

2) успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата, у корист јединице локалне самоуправе.

Члан 23.

Изузетно од одредаба члана 20. ове одлуке инвеститор који гради објекат чија укупна 
бруто развијена  грађевинска површина не прелази 200 m² и који не садржи више од две стамбене 
јединице као и застамбене просторе до 200 m2 нето површине, када је инвеститор физичко лице, 
инвеститор није у обавези да достави средство обезбеђења плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта.

Члан 24.

Уколико се накнада плаћа у ратама, неисплаћене рате подлежу усклађивању једанпут 
годишње (по истеку календарске године) стопом раста потрошачких цена у Републици Србији за 

предходну годину, уколико раст потрошачких цена пређе 5% од последњег усклађивања.
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II КОМУНАЛНО  ОПРЕМАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 
СРЕДСТВИМА  ФИЗИЧКИХ  И  ПРАВНИХ  ЛИЦА

Члан 25.

Грађевинско земљиште, које није уређено у складу са законом и овом одлуком, а налази се 
у обухвату важећег планског ак та, може се комунално опремити средствима физичких и правних 
лица.

Предлог финансирања изградње комуналне инфраструктуре лице из става 1. овог члана 
подноси Дирекцији.

Ако Дирекција утврди да је предметно неизграђено грађевинско земљиште у обухвату 
важећег планског акта и да је подносилац предлога власник грађевинског земљишта сачиниће 
услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре у складу са законом.

Ако власник грађевинског земљишта прихвати услове из претходног става, Дирекција 
доставља Градском већу предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре, са 
предлогом уговора на одлучивање.

IV ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 26.

 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о мерилима за утврђивање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 
4/2010).

Члан 27.

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

ТАБЕЛА 1
КОЕФИЦИЈЕНТ ЗОНЕ 

ЗОНА I E I II III IV V VI VII VIII
КОЕФИЦИЈЕНT 0,100 0,080 0,050 0,045 0,040 0,038 0,035 0,030 0,025
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ТАБЕЛА 2
КОЕФИЦИЈЕНТ НАМЕНЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

ОБЈЕКТИ
ПРИМАРНА И 
МАГИСТРАЛНА 

МРЕЖА

СЕКУНДАРНА МРЕЖА
УКУПНОЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГЕТСКИ
ФЕКАЛНА 

КАНАЛИЗАЦИЈА
АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВОДОВОД КОЛОВОЗ ТРОТОАР ПАРКИНГ 

МЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ 0,216 0,076 0,053 0,052 0,043 0,162 0,014 0,224 0,840

НАПОМЕНА: табела 2 се односи на породичне стамбене објекте на засебним парцелама и 
економске објекте на тим парцелама, станове у стамбено-пословним објектима и помоћне 
објекте уз наведене објекте.

ТАБЕЛА 2.А
КОЕФИЦИЈЕНТ НАМЕНЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

ОБЈЕКТИ
ПРИМАРНА И 
МАГИСТРАЛНА 

МРЕЖА

СЕКУНДАРНА МРЕЖА

УКУПНОЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИ

ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВОДОВОД КОЛОВОЗ ТРОТОАР ПАРКИНГ 

МЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ 0,357 0,126 0,088 0,085 0,071 0,269 0,023 0,371 1,392

НАПОМЕНА: табела 2.А се односи на станове у стамбено-пословним објектима са више 
стамбених јединица, станове у стамбеним зградама за колективно становање и помоћне 
објекте уз наведене објекте.

ТАБЕЛА 3
КОЕФИЦИЈЕНТ НАМЕНЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА И ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБЈЕКТИ
ПРИМАРНА И 
МАГИСТРАЛНА 

МРЕЖА

СЕКУНДАРНА МРЕЖА

УКУПНОЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИ

ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВОДОВОД КОЛОВОЗ ТРОТОАР ПАРКИНГ 

МЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ 0,193 0,068 0,048 0,046 0,039 0,145 0,013 0,200 0,750

НАПОМЕНА: Табела 3 се односи на школе, факултете, дечије установе, установе социјалне заштите, 
здравствене објекте, објекти културе, објекти спорта и верски објекти, производно занатство, 
индустрија, грађевинарство, комунални објекти, пијаце, саобраћајни и пратећи објекти, гараже, 
пратећи складишни, стоваришни и магацински простор уз привредно-производне објекте, као и 
пратећи пословно-канцеларијски простор у привредном, односно производном објекту и пратећи 
гаражни простор у овим објектима, колске ваге и пољопривредни објекти и објекти за прераду 
пољопривредних производа и наведени пословни простори у стамбено-пословним објектима и сл.
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ТАБЕЛА 4
КОЕФИЦИЈЕНТ НАМЕНЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ПОСЛОВНО-УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБЈЕКТИ
ПРИМАРНА И 
МАГИСТРАЛНА 

МРЕЖА

СЕКУНДАРНА МРЕЖА

УКУПНОЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИ

ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВОДОВОД КОЛОВОЗ ТРОТОАР ПАРКИНГ 

МЕСТА

КОЕФИЦИЈЕНТ 0,385 0,136 0,095 0,092 0,077 0,290 0,025 0,400 1,500

НАПОМЕНА: Табела 4 се односи на угоститељске објекте, хотелијерске објекте, банке, 
осигуравајућа друштва, мењачнице, атељее, галерије, изложбене салоне, спортске терене и 
пословне садржаје у објектима спорта за комерцијалну употребу, објекте услужног занатства и 
пратећи гаражни простор, административне, комерцијалне, трговинске објекте, тржне центре, 
трговине на велико, дисконте, шопинг молове, складишта, стоваришта, магацини, објекти забаве 
и разоноде, кладионице, коцкарнице, видео клубови, остали објекти комерцијалног карактера и 
пратећи гаражни простор и наведени пословни простори у стамбено-пословним објектима и сл.

СПИСАК ПОДРУЧЈА ПО ЗОНАМА

ПРВА Е ЗОНА

1. У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
- УЛИЦА ДОСИТЕЈЕВА
- УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА ДО ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА
- ЖИТНИ ТРГ
- УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ДО СТАРОГ ШОРА
- УЛИЦА МАСАРИКОВА
- ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНО ДРВО
- УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
- УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ
- СОЛАРСКИ ТРГ
- ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА
- ТРГ ГРАДСКИ ПАРК
- ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА
- ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА
- ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА
- УЛИЦА ШЕЋЕР СОКАК ДО УЛИЦЕ ДР. ИЛИЈЕ БАЈИЋА И ПРОЛАЗА ЗЕЛЕНО ДРВО

ПРВА ЗОНА

1. У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА 28. МАРТА
- УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА
- УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЂА
- УЛИЦА ВОДНА
- УЛИЦА ДР. ИЛИЈЕ БАЈИЋА
- УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА ОД ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА
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- УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА
- УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА
- УЛИЦА ИЛАРИОНА РУВАРЦА
- УЛИЦА ЈЕВРЕМА ВИДИЋА
- УЛИЦА ЈУПИТЕРОВА
- УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОД СТАРОГ ШОРА
- УЛИЦА МУЗЕЈСКА
- НАСЕЉЕ ДЕКАНСКЕ БАШТЕ
- УЛИЦА ПАРОБРОДСКА
- УЛИЦА ПИВАРСКА
- УЛИЦА ПРОМЕНАДА ДО ВОДНЕ
- УЛИЦА ПУШКИНОВА
- УЛИЦА РАТАРСКА
- УЛИЦА РИБАРСКА ОБАЛА
- УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА ДО ПРОЛАЗА ЗА СПОМЕН ГРОБЉЕ
- УЛИЦА СВЕТЛА
УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
УЛИЦА СТАРИ ШОР
УЛИЦА ЦВЕТНА
УЛИЦА ШЕЋЕР СОКАК ОД УЛИЦЕ ДР. ИЛИЈЕ БАЈИЋА И ПРОЛАЗА ЗЕЛЕНО ДРВО

ДРУГА ЗОНА

1. У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА БАЈАНОВА
- УЛИЦА БАТУТОВА
- УЛИЦА БАТУТОВА НОВА
- УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО УЛИЦЕ 16. ДИВИЗИЈЕ
- УЛИЦА ВАСЕ ПЕЛАГИЋА
- УЛИЦА ВАСЕ СТАЈИЋА
- УЛИЦА ВАСЕ ЧУБРИЛОВИЋА
- УЛИЦА ВЛАДИМИРА МАТИЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
- УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА
- УЛИЦА ГОРАНА КОВАЧИЋА
- УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
- УЛИЦА ДИМИТРИЈА ФРУШИЋА
- УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА
- УЛИЦА ЖЕЉА
- УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА ДО СПОМЕН ГРОБЉА
- УЛИЦА ИРИНЕЈЕВА
- УЛИЦА ИРИШКА
- УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
- УЛИЦА ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ
- УЛИЦА ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА
- УЛИЦА КНЕЗА ЛАЗАРА
- УЛИЦА КУЗМИНСКА
- УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ
- УЛИЦА МИЛОША ЂУРИЋА
- УЛИЦА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
- УЛИЦА МИРОСЛАВА АНТИЋА
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- УЛИЦА НАСЕЉЕ М.П. КАМЕЊАР
- УЛИЦА НАСЕЉЕ МАТИЈЕ ХУЂИ
- УЛИЦА НАСЕЉЕ СТАРИ МОСТ
- УЛИЦА НОВИ ШОР
- УЛИЦА ПАЛАНКА ДО КРАЉА А. КАРАЂОРЂЕВИЋА И МАРСИЛИЈЕВЕ

- УЛИЦА ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ДО УЛИЦЕ КРАЉА А. КАРАЂОРЂЕВИЋА И ПРОЛАЗА ЗА УЛ. 
УРОША СТОЈШИЋА

- УЛИЦА ПОСАВСКА
- УЛИЦА ПРОМЕНАДА ОД ВОДНЕ
- УЛИЦА РАДИНКЕ ВИТАСОВИЋ
- УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА ОД ПРОЛАЗА ЗА СПОМЕН ГРОБЉЕ
- УЛИЦА САВЕ СОГИЋА
- УЛИЦА СРЕМСКИХ ДИВЕРЗАНАТА
- УЛИЦА СТЕВАНА СРЕМЦА
- УЛИЦА ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ
- УЛИЦА ЋУКОВАЦ
- УЛИЦА УРОША СТОЈШИЋА
- УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА
- УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА ДО УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
- УЛИЦА ШКОЛСКА

ТРЕЋА ЗОНА

1. У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА 16. ДИВИЗИЈЕ
- УЛИЦА АНТОНА СМАЖЕНКА ДО УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА

- УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ОД УЛИЦЕ 16. ДИВИЗИЈЕ ДО УЛИЦЕ МИЛИЦЕ 
СТОЈАДИНОВИЋ

- УЛИЦА ВЛАДИМИРА МАТИЈЕВИЋА ОД УЛИЦЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- УЛИЦА ДЕСПОТА БРАНКОВИЋА
- УЛИЦА ДИМИТРИЈА ПУЉЕВИЋА
- УЛИЦА ДР. ДУШАНА ПОПОВИЋА
- УЛИЦА ДРАГИЊЕ НИКШИЋ
- УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА ОД МИЛОША ОБИЛИЋА ДО ПРУГЕ
- УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА ОД СПОМЕН ГРОБЉА ДО МИЛОША ОБИЛИЋА
- УЛИЦА ИГЊАТА ЈУНГА
- УЛИЦА ИЛИРСКА
- УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 1
- УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 2
- УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 3
- УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 4
- УЛИЦА ЈУГ БОГДАНА
- УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА
- УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА
- УЛИЦА ЛЕГЕТСКА
- УЛИЦА МАЛИ СОКАК
- УЛИЦА МАРСИЛИЈЕВА
- УЛИЦА МАТОШЕВА
- УЛИЦА МИЛАНА ТЕПИЋА
- УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА
- УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.

- УЛИЦА НЕМАЊИНА
- УЛИЦА НИКОЛЕ РАДОЈЧИЋА

- УЛИЦА НОВОФОРМИРАНЕ УЛИЦЕ ИСТОЧНО И ЗАПАДНО ОД ВОЈВОДЕ СТЕПЕ (У 
НАСЕЉУ ЈАЛИЈА)

- УЛИЦА ЊЕГОШЕВА
- УЛИЦА ПАЛАНКА ОД КРАЉА А. КАРАЂОРЂЕВИЋА И МАРСИЛИЈЕВЕ
- УЛИЦА РАВАНИЧКА
- УЛИЦА РАДИВОЈА ВРХОВЦА

-
УЛИЦА ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ОД КРАЉА А. КАРАЂОРЂЕВИЋА И ПРОЛАЗА ЗА УЛИЦУ 

УРОША СТОЈШИЋА ДО УЛИЦЕ ДРАГИЊЕ НИКШИЋ
- УЛИЦА САВСКА
- УЛИЦА СРЕМСКОГ ДОБРОВОЉАЧКОГ ОДРЕДА
- УЛИЦА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- УЛИЦА ТЕОДОРА КРАЧУНА
- УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА ОД МИЛОША ОБИЛИЋА ДО ПРУГЕ
- УЛИЦА ЦЕРСКА

ЧЕТВРТА ЗОНА

1. У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА 1. НОВЕМБРА
- УЛИЦА 9. МАЈА
- УЛИЦА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
- УЛИЦА АНТОНА СМАЖЕНКА ОД УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
- УЛИЦА АУРЕЛИЈАНОВА
- УЛИЦА БОЖИЦЕ СТОЈШИЋ
- УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ОД АНТОНА СМАЖЕНКА
- УЛИЦА ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА
- УЛИЦА ВИШЊЕВАЧКА ДО МАРКА АУРЕЛИЈА
- УЛИЦА ВУКА ИСАКОВИЋА
- УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА
- УЛИЦА ГАЈЕВА
- УЛИЦА ГЛИГОРИЈА ВОЗАРЕВИЋА
- УЛИЦА ДАЛМАТИНСКА
- УЛИЦА ДЕСПОТА СТЕФАНА
- УЛИЦА ДР. НEБОЈШЕ МАЛЕТИЋА
- УЛИЦА ДР. СЛОБОДАНА МАЛЕТИЋА
- УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА ДО УЛИЦЕ БОСУТСКИ ПУТ И УЛИЦЕ ДУДАРА
- УЛИЦА ЖИВАНА МИЈАТОВИЋА
- УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА ОД УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
- УЛИЦА ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА
- УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА
- УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА
- УЛИЦА ЈОВАНА ШТОКОВЦА
- УЛИЦА ЈОСИФА РАЈАЧИЋА
- УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА
- УЛИЦА КОНСТАНТИНА ТРУМИЋА
- УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА
- УЛИЦА КРИСТЕ БАДАЊАЦ
- УЛИЦА КРУШЕДОЛСКА
- УЛИЦА ЛАЗАРА ВОЈНОВИЋА
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- УЛИЦА ЛАЗЕ ВОЗАРЕВИЋА
- УЛИЦА ЛАЗЕ КОСТИЋА
- УЛИЦА ЛИВАДСКА
- УЛИЦА ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ
- УЛИЦА ЉУТИЦЕ БОГДАНА
- УЛИЦА МАЈЕВИЧКА
- УЛИЦА МАЧВАНСКА
- УЛИЦА МИЛЕНКА ГРЧИЋА
- УЛИЦА МИРНА
- УЛИЦА МИТЕ КОСТИЋА
- УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
- УЛИЦА НУШИЋЕВА
- УЛИЦА ПАНОНСКА
- УЛИЦА ПЕТРА КРАЊЧЕВИЋА
УЛИЦА ПЕТРА РУЊАНИНА

- УЛИЦА ПЕТРОВАРАДИНСКА
- УЛИЦА ПИОНИРСКА
- УЛИЦА ПОДРИЊСКА
- УЛИЦА ПРВОМАЈСКА
- УЛИЦА ПРОБОВА
- УЛИЦА ПРОТЕ МИЛУТИНОВИЋА
- УЛИЦА РАДНИЧКА ДО УЛИЦЕ КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
- УЛИЦА РАДНИЧКО ИГРАЛИШТЕ
- УЛИЦА ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ОД ДРАГИЊЕ НИКШИЋ
- УЛИЦА РУМСКА
- УЛИЦА РУСИНСКА
- УЛИЦА САВЕ ШУМАНОВИЋА
- УЛИЦА СИМЕОНА ПИШЧЕВИЋА
- УЛИЦА СЛАВОНСКА
- УЛИЦА СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
- УЛИЦА СТЕФАНА ШТИЉАНОВИЋА
- УЛИЦА ТЕОДОРА БЕКИЋА
- УЛИЦА ТРИВЕ ВИТАСОВИЋА
- УЛИЦА ФОРТУНА
- УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА

2. У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА 28. АВГУСТА
- УЛИЦА АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋА ЛАЛЕ
- УЛИЦА БРАЋЕ ЋУЛИБРК
- УЛИЦА ДРАГОЉУБА ВЕЉАНОВИЋА
- УЛИЦА МАЧВАНСКИ КЕЈ ДО ТРГА ЖРТАВА ФАШИЗМА
- УЛИЦА МИЛОРАДА СПАСОЈЕВИЋА БЕЛОГ
- УЛИЦА МИЛОРАДА СРЕМЧЕВИЋА
- УЛИЦА СВЕТИСЛАВА ДАМЈАНОВИЋА

ПЕТА ЗОНА

1. У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
- УЛИЦА 15. МАЈА
- УЛИЦА БАНАТСКА
- УЛИЦА БАНИЈСКА
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- УЛИЦА БАЊАЛУЧКА
- УЛИЦА БАЧКА
- УЛИЦА БЕОГРАДСКА
- УЛИЦА БОСУТСКИ ПУТ
- УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
- УЛИЦА ВЛАДИКЕ ФРУШИЋА
- УЛИЦА ВОДОВОДНА
- УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА
- УЛИЦА ДИМИТРИЈА ДАВИДОВИЋА
- УЛИЦА ДР. ЈОВАНА РАШКОВИЋА
- УЛИЦА ДР. МИЛАНА КОСТИЋА
- УЛИЦА ДРИНСКА
- УЛИЦА ДУДАРА
- УЛИЦА ЗАДРУЖНА
- УЛИЦА ЗМАЈ ОГЊЕНОГ ВУКА
- УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА
- УЛИЦА ЈОСИФА ПАНЧИЋА
- УЛИЦА КОЗАРАЧКА
- УЛИЦА КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
- УЛИЦА КРАЈИШКА
- УЛИЦА КРАЉА ТВРТКА ПРВОГ
- УЛИЦА  КУВЕЖДИНСКА
- УЛИЦА ЛАЋАРАЧКА
- УЛИЦА ЛИЧКА
- УЛИЦА МАЈКЕ ЈУГОВИЋА
- УЛИЦА МАРКА АУРЕЛИЈА ДО ВИШЊЕВАЧКЕ
- УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА
- УЛИЦА МИЛАНА ШКРГИЋА
- УЛИЦА МИЛЕВЕ МАРИЋ
- УЛИЦА НАСЕЉЕ МАЛА СЛАВОНИЈА НОВОФОРМИРАНЕ УЛИЦЕ
- УЛИЦА НОВОСАДСКА
- УЛИЦА ОЗРЕНСКА
- УЛИЦА ПАРЦЕЛЕ УЗ ПУТ ОД РАСКРСНИЦЕ РУМСКА МАЛТА ДО МАРСИЛИЈЕВЕ УЛИЦЕ
- УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА
- УЛИЦА ПЛАНИНСКА
- УЛИЦА ПОСАВСКОГ ОДРЕДА
- УЛИЦА РАВНОГОРСКА
- УЛИЦА РАДИНАЧКИ ПУТ
- УЛИЦА РАДНИЧКА ОД УЛИЦЕ КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
- УЛИЦА САВСКИ ЦВЕТ

- УЛИЦА
УЛИЦА

СЛАВКА ВОРКАПИЋА
СВЕТОГ НИКОЛЕ

- УЛИЦА СРЕМСКОГ ФРОНТА
- УЛИЦА СТЕФАНА ЛАСТАВИЦЕ
- УЛИЦА СТЕВАНА БЕШОВИЋА
- УЛИЦА СТЕВАНА МОКРАЊЦА
- УЛИЦА СТЕРИЈИНА
- УЛИЦА ТИЦАНОВА
- УЛИЦА УСТАНИЧКА
- УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА ОД ПРУГЕ
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- УЛИЦА ФРУШКОГОРСКОГ ОДРЕДА
- УЛИЦА ХАЈДУК СТАНКА
- УЛИЦА ЦРНОГОРСКА
УЛИЦА ШЕСТЕ ИСТОЧНОБОСАНСКЕ БРИГАДЕ
УЛИЦА ШИШАТОВАЧКА

2. У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

- ОБУХВАТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО ЧЕТВРТОМ ЗОНОМ У НАСЕЉЕНОМ 
МЕСТУ КО И У КО

ШЕСТА ЗОНА

1.
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРЕОСТАЛО ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО 1,2,3,4 И 5 
-ом У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

2. НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛАЋАРАК У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

СЕДМА ЗОНА

1. НАСЕЉЕНА МЕСТА:
ЈАРАК У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО КУЗМИН У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО 
И У КО МАРТИНЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО САЛАШ НОЋАЈСКИ У 
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

ОСМА ЗОНА

1. НАСЕЉЕНА МЕСТА:
БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
БЕШЕНОВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
БОСУТ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ВЕЛИКИ РАДИНЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ДИВОШ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ГРГУРЕВЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЗАСАВИЦА 1 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЗАСАВИЦА 2 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЛЕЖИМИР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
МАНЂЕЛОС У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
НОЋАЈ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
РАДЕНКОВИЋ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
РАВЊЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
СРЕМСКА РАЧА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
СТАРА БИНГУЛА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЧАЛМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ШАШИНЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ШИШАТОВАЦ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ШУЉАМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 463-10/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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 23.

 На основу члана 33. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, број 61/05 и 107/2009), 
члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи „Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 84/14), 
члана 6. Одлуке о начину управљања дугом Града Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 2/2010), и члана 35. став 1. тачка 16. Статута града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина града Сремска Митровица 
на седници одржаној 20.02.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА 

Члан 1.

Град Сремска Митровица ће се задужити за финансирање капиталних пројеката у укупном 
износу од 611.500.000,00 динара и то за реализацију следећих инвестиционих пројеката:

- Пројекат „Изградња подвожњака на пружном прелазу у насељу КПД у износу од 
490.000.000,00 динара;

- Пројекат „Изградња градског базена“ у износу од 121.500.000,00 динара.

Члан 2.

  Град Сремска Митровица ће, у циљу реализације инвестиционих пројеката из члана 1. 
ове Одлуке, спровести јавну набавку услуге финансијског кредита у свему сагласно одредбама 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12).

Члан 3.

  Град Сремска Митровица задужиће се код пословних банака под најповољнијим условима, 
с тим да рок отплате неће бити краћи од пет година, не рачунајући период мировања.

Члан 4.

  Задуживање из члана 1. Ове одлуке извршиће се закључивањем уговора са пословним 
банкама.
 Уговор из става 1. закључиће Градоначелник града Сремска Митровица.

Члан 5.

  Средства прибављена од банака на основу закључених уговора из члана 4. ове Одлуке 
користиће се наменски за финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке.

Члан 6.

  Град Сремска Митровица ће приликом доношења одлука о буџету Града Сремска 
Митровица обезбедити средства за благовремено и уредно измирење обавеза по закљученим 
уговорима.
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Члан 7.

  За реализацију ове Одлуке задужује се Градска управа за буџет и финансије.

Члан 8.

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 401-193/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                          Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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24.

На основу члана 20. став 1. тачка 12. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007) члана 2. став 1. и став 3. тачка 10. Закона о комуналним делатно-
стима („Сл.гласник РС“ број 88/2011), члана 14., 17., 46., 48., 49., 53., 61., 62., и члана 91. Закона 
о јавним путевима („Сл.гласник РС“ број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), 
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр.41/2009, 53/2010 и 
101/2011), члана 16. став 1. тачка 14. и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремске Митрови-
це („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној дана 20.02.2015.године  д о н е л а  ј е

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА

НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

 У Одлуци о општинским путевима и улицама на територији Града Сремска Митровица 
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.8/2013) мења се члан 44. тако да сада гласи:
 „Решење о давању сагласности на саобраћајни пројекат из члана 43. ове Одлуке доноси 
градска управа надлежна за послове саобраћаја на основу претходно прибављеног мишљења 
Комисије за техничко регулисање и безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

 У члану 45. мењају се став 2. и 3. тако да сада гласе:
 „Комисија се образује на период од 4 године, а чини је: председник, четири члана и 
секретар.
 У Комисију се именују: два представника Дирекције као управљача пута, један 
представник градске управе надлежне за послове саобраћаја, један представник градске управе 
надлежне за комуналне послове, један представник саобраћајне полиције.“

Члан 3.

 Мења се члан 73. тако да сада гласи:
 „Контролу и одржавање комуналног реда у овој области обавља комунална полиција, издаје 
прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу 
са одредбама ове Одлуке и Закона о прекршајима, подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка и предузима друге мере у складу са својим овлашћењима прописаним законом.“

Члан 4.

 Мења се члан 75. тако да сада гласи:
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 „Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице или предузетник ако:

1) оставља грађевински и други материјал поред јавног пута тако да умањује прегледност 
јавног пута (члан 23.);

2) поставља рекламне натписе на јавном путу или поред тог пута без решења о одобрењу 
или супротно издатом одобрењу (чл. 27);

3) испушта воду, отпадне воде и друге течности на јавни пут (чл. 28. тач. 4);
4) просипа, оставља или баца материјал, предмете и смеће на јавни пут (чл. 28. тач. 6);
5) замашћује локални пут мазивима или другим сличним материјама (чл. 28. тач.7.)
6) вуче предмете, материјале, оруђа и друге врсте терета по локалном путу (греде, балвани, 

гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.), (чл. 28. тач. 10.);
7) пали траву и друго растиње на јавном путу, као и отпадне предмете и материјале (чл. 

28. тач. 12);
8) наноси блато са прилазног пута на јавни пут (чл. 28. тач. 13.);
9) пушта стоку на локални пут без надзора, напасање и напајање стоке на јавном путу (чл. 

28. тач. 14);
10) окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа на јавном путу 

(чл. 28. тач. 15.);
11) кочи запрежна возила спречавањем окретања точкова (чл. 28. тач. 16.);
12) укључује возила на пут и искључује са јавног пута ван прикључка или укрштаја и 

наноси блато на пут (чл. 28. тач. 17.);
13) зауставља или оставља возила којима се омета коришћење јавног пута (чл. 28. тач. 18.);
14) отпочне раскопавање јавног пута, односно, друге јавне површине супротно чл. 51. и 52. 

ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
  За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од 
5.000,00 динара казниће се физичко лице.
 

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 344-43/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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25.

 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  
20.02.2015. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ Програм одржавања, паркова, зелених и рекреационих површина са планом 
санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града 
Сремској Митровици у 2015. години.

II

 Саставни део овог Закључка је Програм одржавања, паркова, зелених и рекреационих 
површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације 
на територији града Сремској Митровици у 2015. години.

III

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 352-184/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                 Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.
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34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



45

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



49

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



51

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



53

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



55

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



57

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.



59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



60

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.
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26.

 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  
20.02.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања локалних путева, улица, јавних површина, 
одржавање хоризонталне сигнализације, вертикалне сигнализације и зимска служба за 2015.год., 
усвојен на седници Надзорног одбора одржаној 11.02.2015.год.

II

 Саставни део овог Решења је Програм одржавања локалних путева, улица, јавних 
површина, одржавање хоризонталне сигнализације, вертикалне сигнализације и зимска служба 
за 2015.год.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 344-44/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                        
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                 Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.



68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.
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27.

 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  
20.02.2015. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ Програм одржавања и уређења градске плаже у Сремској Митровици за 
2015. годину.

II

 Саставни део овог Закључка је Програм одржавања и уређења градске плаже у Сремској 
Митровици за 2015. годину.

III

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 352-185/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                        
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                 Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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28.

 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  
20.02.2015. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ Програм постављања пловних и других објеката на деловима обале и 
воденог простора на територији града Сремској Митровици.

II

 Саставни део овог Закључка је Програм постављања пловних и других објеката на 
деловима обале и воденог простора на територији града Сремској Митровици.

III

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 325-10/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                        
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                 Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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На основу члана 8. Одлуке о одређивању делова обале и воденог простора на реци Сави на 
којима с могу градити хидрограђевински објекти („Сл.лист Града Сремска Митровица“, бр.5/2011) 
Скупштина Града Сремска Митровица седници одржаној 20.02.2015.год., донела је 

ПРОГРАМ

ПОСТАВЉАЊА ПЛОВНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
НА ДЕЛОВИМА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ЗА 2015. ГОДИНУ

А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Увод

Град Сремска Митровица се налази на обалама реке Саве - међународног пловног пута, 
км118+000 до км191+000 на левој-сремској обали и км127+700 до км163+562 на десној мачванској 
обали. Река Сава је међународни еколошки коридор. Поред свог саобраћајног има и велики 
туристички значај. Постоји велика заинтересованост за активности пословања и рекреације на 
простору приобаља реке Саве, те је сврха овог Програма да се општим и посебним правилима 
регулише постављање плутајућих и других објеката на деловима обале и воденог простора на 
територији Града Сремска Митровица.

Према Одлуци о одређивању делова обале и воденог простора на реци Сави на којима се 
могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловила (у даљем тексту: Одлука), циљ овог 
Програма је одређивање места унутар зона дефинисаних Одлуком на којима се може поставити 
плутајући и други објекат, његову намену, врсту, величину, изглед и правила постављања у складу 
са прописима и условима надлежних институција.

2. Дефиниције плутајућег и другог објекта

 Плутајући објекат је пловило без сопственог погона, које по намени није предвиђено за 
често премештање са једног места на друго, нити за вршење посебних радова на унутрашњим 
водама, као што су: купатило, хангар, воденица, рибарска тиквара, кућа за одмор, понтон, 
понтонски мост, стамбена лађа, угоститељски објекат, сплав кућица, плутајућа радионица и сл.
Под другим објектима, у смислу Одлуке, подразумевају се објекти сојеничког типа намењени за 
угоститељску делатност, спорт, рекреацију и сл. (сојенице), мањи монтажни објекти привременог 
карактера, специфични монтажни објекти, монтажни камп, објекти спортске намене и сл. 

3. Правила за постављање плутајућих и других објеката

3.1. Подела на зоне
У складу са Одлуком, делови обале и воденог простора на обали реке Саве, деле се на зоне, 

према њиховој намени, и то:
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Лева обала Саве:
1.  Зона сојеничког насеља „Генерални канал“ и сплав кућица за одмор између стационажа
  км145+300 - км144+600 (Лаћарак);
2. Зона забране градње између Генералног канала и канала Манђелос
  км 144+600 - км144+400;
3. Зона плаже „Лаћарак“ измежу стационажа
  км 144+400 - км144+100;
4. Зона депонија шљунка, пристаништа Варда, депо старих бродова, шлепова и сплавова
  км142+600 - км144+100;
5. Зона рибарског насеља „Варда“ између стационажа
  км142+100 - км142+600;
6. Зона постављања сплав кућица
  км142+100 - км142+000;
7. Зона пристаништа за сопствене потребе „Митрошпер“ стационажа
  км142+000 - км141+800;
8. Зона оперативне обале поред камене облоге, забрана градње
  км141 +800 - км141 +300;
9. Зона екокампа „Митрошпер“ између стационажа
  км141+300 - км 141+100;
10. 3она сојеничког насеља „Босутски пут“
  км141+100 - км140+300;
11. Зона градске плаже „Стари мост“, између стационажа
  км140+300 - км140+150;
12. Зона градске марине „Сремска Митровица“ између стационажа
  км140+150 - км140+000;
13. 30на сплав ресторана и сојеница ресторана „Стари мост“ између стационажа
  км140+000 - км139+600;
14. Зона Високе обале и кеја, забрана постављања било каквих објеката стационажа
  км139+600 - км139+350;
15. Зона пешачког моста, стационажа
   км139+350 - км139+150;
16. Зона оперативне обале (за јавно путничко пристаниште и за стајање бродова који се 

снабдевају или чекају наставак пловидбе) стационажа
  км139+150 - км139+050;
17. Зона пристаништа капетанија, царине и полиције и других услужних институција 

везаних за делатности уз реку, стационажа
  км139+050 - км138+700;
18. Зона кампа „Сремово“ између стационажа
  км138+700 - км138+400;
19. Зона КК „Вал“ пристан за сопствене потребе за спортске чамце, стационажа
  км138+400 - км138+300;
20. 3она „Градске плаже“ између стационажа
  км138+300 - кт 138+000;
21. Зона „Камп риболовац“ стационажа
  км138+000 - км137+800;
22. Зона „Рибарско насеље“ са сплав кућицама за одмор, пловних ресторана и клубова, 

стационажа
  км137+800 - км136+800;
23. Зона колски мост између стационажа
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  км136+800 - км136+600;
24. Зона пристана за сопствене потребе „Индустријска зона“ између стационажа
  км136+600 - км134+500.

Десна обала Саве:
1. Зона потребе бродоградилишта „Засавица“ између стационажа
  км143+700 - км143+100;
2. Зона сплав кућица за одмор између стационажа
  км143+100 - км142+100;
3. Зона сојеница и сплав кућица на приватним парцелама
  км142+100 - км141 +100;
4. Зона забране постављања пловних објеката и инсталација, сидрења и с. између 

стациоанажа
  км141+100 - км140+400;
5. Зона привременог привеза за потребе привреде
  км140+400 - км140+150;
6. Зона мини марине између стационажа
  км140+150 - км139+900;
7. Зона сплав кућица за одмор између стационажа

 км139+900 - км139+600;
8. Зона плаже „Вејкина“ између стационажа
  км139+600 - км139+500;
9. Зона сплав кућица за одмор и зона сплав ресторана између стационажа
  км139+500 - км139+350;
10. 3она пешачког моста
  км139+350 - км139+150;
11. Зона сплав кућица за одмор
  км139+150 - км138+850;
12. Зона плаже „Тошина“ између стационажа
  км138+950 - км138+800;
13. Зона уставе „Модран“
  км138+800 - км138+600;
14. Зона кућица за одмор и сплав кућица
  км138+600 - км137+300;
15. Зона сојеница и сплав кућица на приватним парцелама
  км137+300 - км136+800;
16. Зона колског моста
  км136+800 - км136+600;
17. Зона кућица за одмор и сплав кућица за одмор
  км136+600 - км136+000;
18. Зона сидришта
  км136+000 - км134+000.

3.2. Типологија плутајућих објеката
За коришћење делова обале и воденог простора планирани су следећи објеката:

-  марине,
-  пристани,
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-  ресторани на води,
-  спортски клубови на води,
-  рекреативни сплавови кућице,
-  остали објекти (докови, хангари за чамце, купатила и слично).

Марина је основни објекат наутичког туризма и специјализована туристичка лука на 
обали са садржајима намењеним пловним објектима за рекреацију и потребе
наутичких туриста, са скупом објеката, уређаја и опреме на воденој и копненој површини.

Постоје два типа марина:
- бавенска марина (није предмет овог Програма),
- марина у току (површине дуж речног тока немењене везивању мањих пловних објеката и 
њихова реализација регулише се Законом о планирању и изградњи
Основни елемент марине је усидрени пловни објекат са групом основних садржаја (управа, 

чување, одржавање чамаца и мотора, санитарни чвор) око којих се формирају зоне за организовано 
сидрење са одговарајућим воденим прилазима и пролазима, а у непосредној вези су и остали 
објекти и делатности проширених функција марине. У оквиру усидреног пловног објекта марине, 
поред наведених садржаја као допунске делатности мањег обима могу се обављати и делатности 
из области угоститељства, културе и туризма.

Ранг марине прописује надлежни државни орган (национална категоризација) и у 
зависности од категорије потребни су различити садржаји. Према елементима основних садржаја 
које марина испуњава, може се установити више категорија по услугама и величини.

Пристан је пловни објекат који служи за пристајање и ограничено задржавање бродова за 
превоз путника.

Ресторан на води је пловни објекат који има првенствено угоститељску (туристичку) 
немену у оквиру које се могу појавити разни културни садржаји, простори за изложбе и сл. Могу 
се одвијати и различите културне манифестације.

Спортски клубови на води су објекти који имају намену окупљања спортиста и 
рекреативаца који се баве спортовима на води. У оквиру ових објеката могу се обављати и 
делатности из области угоститељсва, културе и туризма као допунске делатности мањег обима.

Рекреативни сплавови кућице на води су пловни објекти са малим газом, који нису 
предвиђени за често премештање и садрже пре свега платформу за сунчање и кабину за смештај 
опреме и рекреацију људи.

Остали објекти на води су докови, хангари, купатила и слични објекти са делатностима 
које су компаративне окружењу, односно воденом простору и приобаљу и директно имају везе са 
делатностима и активностима везаним за водени простор.

3.3. Величина и положај плутајућих и друих објеката
Општа правила
Објекти који се постављају или граде у кориту реке могу излазити на воду највише ЗОт 

рачунајући од уреза воде који одговара ниском пловидбеном нивоу.
На делу обале и воденог простора км140+000 - км138+500 не може се применити сидрени 

вез пловила и тај део мора бити обележен у складу са прописима који уређују провидбу на 
унутрашњим пловним путевима.

Посебна правила
Величина се дефинише као максимална површина коју плутајући објекат заузима на води 

и максимална површина затвореног дела плутајућег објекта, као и максимална висина изнад 
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површине акваторије, односно максималан број затворених етажа изнад платоа понтона.
Положај се дефинише осовинским растојањем између два суседна објекта.
Положај и величина су дефинисани за сваки тип објекта посебно

Марине
Прихватни и пловни објекти наутичког туризма су категорисане марине и мини марине. 

Оне представљају, у међународној и домаћој наутиочко-туристичкој тражњи врло атрактиван 
вид општинске понуде за градњу. Својом функцијом и опремљеношчу марине могу да употпуне 
туристичку понуду и промоцију подручја.
На протору планског подручја у граду Сремска Митровица градиће се, у складу са ППРС, 
категорисана марина ( разрада кроз ПДР) и мини марине у функцији туризма које треба да 
постану бренд простора поречја реке Саве. Марине морају садржати :

-  наутички део - прилаз пловилима, привез за пловила (изнајмљивање и транзит), рампу 
за извлачење пловила са дизалицом и сл.

-  услужни део - бензинска пумпа, радионице за поправку чамаца и  мотора, трговина, 
санитарни блок и сл.

-  туристички део - ресторан, информативни центар, мењачница, пошта
Категорисана марина градиће се према прописима и садржини Правилника о врстама, 

минималним условима и категоризацији објеката наутичког туризма (Сл.гласник РС, бр.69/94) 
и Правилника о врстама објеката наутичког туризма, минималне техничке опремљености, 
условима и њиховој категоризацији. Садржај марине је: гат, везови за чамце, хангари за смештај 
чамаца на сувом, паркиралишта, прикључци на воду, струју, гориво, плин, дизалице са платоом, 
техничко сервиси (механичарски, електричарски, стаклопластичарски, поправка и бојење чамаца, 
поправка мотора и уређаја на чамцима и сл.), продавница резервних делова, продавница наутичке 
опреме, продавница риболовачког прибора и мамаца, продавница воћа и поврћа, рибљи ресторан, 
кафићи, спортски терени, пословни простори, клубови, санитарни чвор, пошта, амбуланта, мотел, 
капетанија, ТТ говорница и сл.

Мини марине у функцији туризма дефинишу се у складу са Законом о туризму и 
Правилницима који прописују садржај, врсту објекта, техничку опремељеност мини марина. 
Позиција (стацинажа) биће дефинисана стварном потребом Инвеститора, атрактивношћу 
локације и могућом комуникацијом са залеђем.

За изградњу категорисаних марина неопходна је израда Плана детаљне регулације, а за 
мини марине у фукцији туризма Урбанистички пројекат.

Усидрени плутајући објекат са групом основних садржаја марине може бити:
-  Максимална површина коју усидрени плутајући објекат заузима на води је 450м2

- Максимална површина затвореног дела плутајућег објекта је 250м2

- Објекат може бити висине максимално 6м изнад површине акваторије, односно у циљу 
очувања визуелног сагледавања приобаља може имати максимално једну затворену 
етажу изнад платоа. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита пловног објекта) 
остварити једну етажу намењену помоћним просторијама.

Пристани
Максимална површина коју пристан заузима на води је 50м2.
Минимална удаљеност између пристана и суседних низводних и узводних објеката је 20м.

Ресторани на води
Објекат ресторана на води са групом основних и пратећих садржаја може бити:

-  Максмилна површина коју објекат на води заузима је 200м2.
-  Максимална површина затвореног дела објекта је 150м2.
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-  Објекат може бити висине максимално 6м изнад површине акваторије, односно у циљу 
очувања визуелног сагледавања приобаља може имати максимално једну затворену 
етажу изнад платоа. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита пловног објекта) 
остварити једну етажу намењену помоћним просторијама.

-  Минимално растојање објекта ресторана на води од других објеката је 15м, а међусобни 
осовински размак је 45м. Максимална дужина објекта је 30м (паралелно са обалом).

-  Објекат се не може поставити уколико локација није предходно опремљена.

Спортски кпубови на води
Објекат спортског клуба на води са групом основних и пратећих садржаја може бити:

-  Максмилна површина коју објекат на води заузима је 200м2.
-  Максимална површина затвореног дела објекта је 150м2.
-  Објекат може бити висине максимално 6т изнад површине акваторије, односно у циљу 
очувања визуелног сагледавања приобаља може имати максимално једну затворену 
етажу изнад платоа. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита пловног објекта) 
остварити једну етажу намењену помоћним просторијама.

-  Минимално растојање објекта спортског клуба од других објеката је 30м, а међусобни 
осовински размак је 45м. Максимална дужина објекта је 30м (паралелно са обалом).

Рекреативни сплавови кућице за одмор
Објекат рекреативне сплав кућице може бити:

-  Максмилна површина коју објекат на води заузима је 70м2.
-  Максимална површина затвореног дела објекта је 40м2.
-  Објекат може бити висине максимално 4,5м изнад површине акваторије, односно у циљу 
очувања визуелног сагледавања приобаља може имати максимално једну затворену етажу 
изнад платоа. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита плутајућег објекта) 
остварити једну етажу намењену помоћним просторијама и танку за отпадне воде.

-  Минимално растојање објекта рекреативне сплав кућице од других објеката је 15м. 
Максимална дужина објекта је 15м (паралелно са обалом).

Сојенице
Куће за одмор савског поречја су на стубовима (тип сојеница) на ниским плавним деловима 

обале, тако да платформа буде изнад нивоа стогодишњих вода. Куће за одмор савског поречја 
на високим обалама не морају бити на стубовима. Максимална површина платформе је 70м2, 
максимална површина затвореног дела објекта је 20м2, спратност на платформи П, кровни нагиб 
до 20°, са препуштеном стрехом 1=1,0м.

Димеизионисање објеката на води
Величина пловних објеката се дефинише као максимална површина коју пловни објекат 

заузима на води и максимална површина затвореног дела пловног објекта, као и максимална 
висина изнад површине акваторије, односно максимални број затворених етажа изнад платоа 
понтона. Положај пловних објеката се дефинише осовинским растојањем и растојањем између 
два суседна објекта. Пложај и величина су дефинисани за сваки тип објекта посебно.
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Тип објекта на 
води

Дужина 
обале са 
зоном 

сидрења

Макс.П. 
објекта на 

води

Макс.П. 
затвореног 
дела објекта

Макс.висина 
обј. изнад 
акваторије

Мин.међус. 
и растојање 
од других 
објеката

ПРИСТАНИ - 50м2 - - 20м
РЕСТОРАН НА 

ВОДИ
30м 200м2 150м2 1 затворена 

етажа/6.0м
1 етажа испод 
понтона за 
помоћне 
просторије

15м
(основни 

размак 45м)

СПОРТСКИ 
КЛУБОВИ

30м 200м2 150м2 1 затворена 
етажа/6.0м 

1 етажа испод 
понтона за 
помоћне 
просторије

30м
(осовински 
размак 45м)

РЕКРЕАТИВНИ 
СПЛАВОВИ 
КУЋИЦЕ

15м 70м2

са 
отвореним 
терасама

40м2 1 затворена 
етажа/4.5м 

1 етажа испод 
понтона за 
помоћне 
просторије

15м
(осовински 
размак 30м)

СОЈЕНИЦЕ - - 20м2 1 затворена 
етажа/4.5м

10м

Камп
Камп је угоститељски објекат за смештај људи и садржи уређени простор за камповање, 

снабдевен водом и електричном енергијом, санитарним чвором и приступом са копна и реке.

Приступ кампу је у одређено време преко простора градске плаже. Паркинг је на постојећем 
паркингу са небрањене стране реке.

Улаз у камп мора бити назначен и контроклисан (рецепција - кућица максималних 
димензија 2,0м х 2,0м) са планом кампа (означене парцеле).

Камп мора имати уређено зеленеило које омогућава засену смештајних јединица.
Саобраћајница унутар кампа морају бити стабилизоване, уређене очишћене од прашине и 

блата.
Минимална површина простора за камповање по камперу креће се у распону од 12м2 до 

25м2. Минимална површина камп јединице не укључује и могућност смештаја моторног возила. 
Камп јединице подлежу обавези обележавања и означавања бројем у складу са планом кампа.

Као минимална услов у камповима обезбјеђује се могућност прикључка на електричну 
енергију. Поред тога, електро снбдевање у кампу, мора да обезбиједи довољне количине енергије 
за: неометано функционисање уређаја и инсталација, електрично освјетљење свих објеката од 
чврстог материјала (рецепција, санитарне просторије и друго), оријентациона светла на свим 
саобраћајницама и интерним комуникацијама унутар кампа.

Снабдевање водом је важан елеменат техничко-технолошке опремљености кампа. 
Минимална количина воде по камперу утврђује се за дневне потребе и износи између 60 литара. 
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Санитарни простори и опрема у кампу капацитирају се према броју кампера, не рачунајући 
кориснике смештене у објекте од чврстог материјала са сопственим санитаријама, ако такви 
постоје. Основни елементи опреме обухватају умиваонике, тоалетне групе, туш кабине и праонике 
за ноге. Умиваоници су одвојени за мушкарце и жене, заштићени од погледа споља, и најмање 
једна група на сваких 20 кампера.

Захтеви у погледу обезбеђења минимума санитарно-хигијенских услова при одстрањивању 
фекалних материја, отпадних вода и осталих течних материја, који искључују могућност 
механичког или бактериолошког загађења, односе се на све категорије кампова. На ове захтеве 
надовезују се и остали минимални услови који обезбеђују одговарајући ниво сигурности и 
безбиедности у кампу. Мисли се на: опремљеност довољним бројем апарата за гашење пожара 
са упутствима за употребу, постављених на лако приступачним и видљивим местима, сталну 
расположивост средстава за пружање прве помоћи и опреме за спасавање са видно истакнутим 
упутством о начину пружања прве помоћи утопљеницима (обавеза за кампове лоциране уз водене 
површине).

Одвод и одстрањивање отпадних материја и вода, опремљеност санитарно-хигијенских 
простороија за госте, с обзиром да организација боравка у кампу превасходно упућује на њихово 
заједничко кориштење.

Камп има пристане за сопствене потребе за приступ кампу са реке.
У кампу није дозвољена изградња сојеничних објеката.

3.4.  Архитектонско и естетско обликовање плутајућих и друшх објеката
Архитектура и естетика објеката на води условљена је уређењем приобалне зоне. Они 

треба да буду обликовани тако да не угрожавају визуелно сагледавање воденог простора и друге 
обале реке.

Обликовање објекта на води извести тако да се позицијом, габаритима, материјалима, 
изгледом и начином коришћења он уклопи у околни простор и намену, тј. да не угрози или наруши 
природне вредности и пејсажне одлике простора.

Сви објекти треба да буду равних линија, без примене материјала уобичајених у стамбеној 
изградњи (опека, цреп, класична столарија). Пловни објекти морају бити усклађени по типу 
(бродови или сплавови) или по обради (боја, материјал ...).

3.5. Приступ објекту на води
Приступ објекту и начин везивања за обалу зависи од типа обале. На територији Града су 

углавном уређене обале у ужем делу насеља са обалоутврдама, кејским зидовима и насипима, 
а у приградским деловима неуређене обале, тако да пројектовање, изградњу приступне стазе и 
инфраструктурних прикључака до објекта, као и начин везивања за обалу и за плутајући објекат 
урадити у зависности од типа обале и у складу са условима надлежне институције (капетанија, ЈВП 
„Воде Војводине“). Неопходно је обезбедити и њихову сагласност на пројектну документацију и 
надзор над извођењем радова.

Пловни објекат треба да буде привезан са обалом покретним мостом, односно приступном 
стазом, тако да не омета коришћење обалоутврде. Ширина приступне стазе која повезује пловни 
објекат са обалом је минимално 1,5м.

Алати (сајле и шорпањи) и приступне стазе у објекат не смеју да ометају пешачки и 
бициклистички саобраћај на кеју, и не смеју да угрозе или изазову оштећење обале.. Приступна 
стаза мора имати подлогу од материјала које не дозвољава проклизавање, а ограда приступног 
моста мора бити стабилна и безбедна, од чврстог материјала и транспарентна.
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Уколико на простору обале постоји уређено зеленило обезбеђивањем приступа пловном 
објекту неопходно је сачувати га. Уколико не постоји зеленило, обалу уредити и оплеменити 
зеленим површинама у складу са условима надлежног предузећа (ЈП Дирекција за изградњу 
Града Сремска Митровица).

3.6. Услови за заишишу кулшурних добара
Са аспекта заштите културног наслеђа, Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица је прописао мере заштите у односу на значај појединих локација.
Зона приобаља се директно наслања на две културно историјске целине у Граду:

-  ПКИЦ Старо градско језгро - дуж улице Променада, од угла са улицом Рибарске обале до 
угла са улицом 28. Марта;

-  ПКИЦ Војарна - раскрсница улица Рибарска обала, Стари шор и Булевар Константина 
Великог.

-  Као и на целину и појединачне објекте у Мачванској Митровици: (ПКИЦ Центра насеља 
и појединачни објекти, СПЦ Светог оца Николаја и управну зграду бродоградилишта 
„Сав“).

Анализа визура са обала реке Саве ка наведеним културним добрима и целинама указује да 
постоји потреба за очувањем следећих визура:

- са десне обале реке Саве и са Пешачког моста очување визуелног сагледавања зоне 
приобаља Сремске Митровице у потезу од раскрсница улица Рибарска обала, Стари шор 
и Булевар Константина Великог до улице Паробродска;

- са леве обале реке Саве и са Пешачког моста очување визуелног сагледавања зоне 
приобаља Мачванске Митровице у потезу од око 1300т узводно и око ЗООт низводно од 
Пешачког моста.

У наведеним зонама приобаља, са аспекта заштите културног наслеђа:
-  није дозвољено подизати било какве објекте чија висина прелази изнад висине највише 
тачке коте обалоутврде;

- дозвољено је подизање привремених и пловних објеката који неће девастирати околину и 
не захтевају депоновање штетних, хемијских и запаљивих материјала;

- дозвољено је подизање привремених и пловних објеката у једном нивоу, без спратне 
конструкције;

- приступне мостове ових објеката решити једноставно, без архитектнонских детаља и 
акцената, односно тако да се састоје само од приступне платформе моста у одговарајућој 
конструкцији и обостране ограде.

У наведеним зонама приобаља, са аспекта заштите археолошког наслеђа:
- У Мачванској Митровици, десна обала реке Саве, од привеза старог понтонског моста до 
куће бр.185 забрањује се постављање пловних објеката и инсталација;

- обавезно је праћење земљаних радова под надзором стручне службе Завода за заштиту 
споменика културе,

- уколико се наиђе на архитектонске остатке, извођење земљаних радова мора се наставити 
ручно;

- инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације.
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3.7. Услови за копнени саобраћај
Колски приступ локацијама за постављање пловних објеката дозвољен је само са јавних 

саобраћајница, према условима и уз сагласност управљача јавног пута.
Приступна саобраћајница мора бити одговарајућих димензија (минимални колски прилаз 

4,5м), како би могла да омогући пролаз комуналних возила и против пожарних возила.
Снабдевање робом и материјалом као и одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака, 

врши се са јавних саобраћајница и колско-пешачких стаза, као и воденим путем.
Паркирање возила за запослене и посетиоце могуће је на постојећим јавним паркинг 

површинама, у непосредној близини пловног објекта. До саме локације треба обезбедити пешачку 
стазу, која заједно са приступом објекту мора бити адекватно осветљена и обезбеђена. Омогућити 
несметано кретање хендикепираним особама.

3.8. Услови прикључење објеката на инфраструктурну мрежу
Водовод

Прикључак пловног објекта и сојеничног објекта на водоводну мрежу извести у складу са 
условима ЈКП „Водовод“ са којим власник закључује уговор о коришћењу воде.

Канализација
Плутајући објекти се не смеју повезивати на објекте градске канализације. Није дозвољено 

директно упуштање отпадних вода у водоток. Отпадне воде из објектата потребно је евакуисати 
преко водонепропусних танкера из којих је неопходно обезбедити редовно пражњење уз приступ 
истим. Танкове треба да празни за то овлашћено ЈКП (са којим власник закључује уговор) и да 
односи на место које одреди надлежни санитарни орган.

Рекреативни сплавови кућице за санитарно упортребљене воде користе монтажне 
санитарне чворове са саморазградњом.

Обејкти сојеничког типа прикључују се на фекалну канализацију ако за то постоје услови 
- обавезно. Уколико не постоје услови важе правила као за пловне објекте.

Електроенергентска мрежа
Прикључак објеката на електро мрежу извести у складу са условима Електродистрибуције 

Сремска Митровица или Електродистрибуције Шабац, у зависности од конкретне локације, 
односно надлежности ова два предузећа. Манипулативни простор пловних објеката у приобалном 
појасу опремити инсталацијама јавног осветљења. Напајање јавног осветљења ће се вршити из 
постојеће електричне мреже јавног осветљења. Мрежу 1kV јавног осветљења извести подземно, 
у рову потребних димензија.

На местима где се очекују већа механичка напрезања тла и тамо где може доћи до оштећења 
подземних водова, исте поставити у кабловску канализацију или кроз заштитне цеви.

Снабдевање електрично енергијом је могуће и из обновљивих извора енергије (соларни 
панели и сл).

Евакуација отпада
За одлагање смећа потребно је обезбедити потребан број контејнера и поставити их уз 

завршни сегмент приступне саобраћајнице испред обалоутврде.
Власник је дужан да закључи уговор са JКП “Комуналије“ надлежним комуналним 

предузећем за одношење смећа.
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3.9. Заштита природе
Река Сава је еколошки коридор међународног значаја који омогућује одвијање сезонских 

миграција и размену генетског материјала између просторно удаљених станишта. Очување 
проходности овог коридора је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета 
ширег региона.

У складу са Уредбом о заштити природних реткости („Сл.гласник РС“, бр.50/93) на 
њиховим стаништима се уважава I степен режима заштите.

Очување биодиверзитета природних и културних предела условљено је задовољавајућим 
квалитетом средине (квалитет воде) и очуваност приобалног појаса.

На простору обухвата налази се ушће канала Модран који представља еколошки коридор 
и који је део СРП „ЗАСАВИЦА“ („Сл.гласник РС“, бр.19/97) се налази у режиму другог степена 
заштите.

Приликом постављања пловних и других објеката на свим планираним локацијама у обалном 
делу неопходно је испоштовати следеће услове заштите природе:

-  Неопходно је очувати блиско - природну физиономију обале у што већој мери. 
Поплочавање или бетонирање обале свести на најнеопходнији минимум (што краће 
деонице) и прилагодити захтевима еколошких коридора;

-  Током планирања осветљења објеката, саме обале реке и насипа применити одговарајућа 
техничка решења у складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност 
светлосних извора, минимално осветљење у складу са потребама јавних површина). 
Обезбедити могућност смањења интензитета светлости изван радног времена објекта 
односно током друге половине ноћи. Високо зеленило око осветљених делова простора 
такође може да ублажи негативне утицаје осветљења;

-  Због еколошког значаја, план озелењавања треба да буде саставни део пројеката и треба 
да се остварује паралелно са изградњом објеката. Неопходно је обезбедити континуирани 
зелени коридор ширини 20м унутар плавног подручја;

-  Учешће аутохтоних врста у зеленилу треба да буде најмање 50%. Обезбедити опстанак 
постојећих стабала у што већем броју. Објекте и простор за паркирање одвојити 
зеленилом од обале и од насипа. Паркинг прсторе равномерно покрити високим 
лишћарима;

-  Треба обезбедити очување и редовно одржавање травнате вегетације;
-  Прилазне саобраћајнице планирати на начин којим се обезбеђује проходност приобалног 
дела еколошког коридора у задовољавајућој мери;

-  На простору еколошког коридора и у зони утицаја на осетљиве екосистеме није 
дозвољено складиштење опасних материја и нерегуларно одлагање отпада;

-  Забрањено је упуштање непречишћених отпадних вода у Саву и у канал „Модран“ који 
имају улогу станишта природних реткости и еколошког коридора.

3.10.Заштита животне средине
Објекат се не може поставити уколико локација претходно није опремљена инсталацијама 

водовода, електричне енергије и инсталацијама јавног осветљења, односно без изграђене 
саобраћајне инфраструктуре (приступне саобраћајнице и паркинг простора), пејзажног уређења 
зоне приобаља и друго.

Планирати изградњу водонепропусног платоа за манипулацију са отпадним материјама 
и материјалима пореклом из уклоњених пловних објеката, са сабирним шахтом за прикупљање 
процедних вода, без могућности оцеђивања у реку.
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3.11.Мере заштите од иожара
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према техничким противпожарним 

прописима, стандардима и нормативима:
- Планираним објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, 

најдаље 25м од објекта, ширине 6т за двосмерно или 3.5м за једносмерно кретање, са кружном 
или „Т“ окретницом у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве... 
(„Службени лист СРЈ“, број 8/95).

- Предвидети хидрантску мрежу у близини пловних објеката, са удаљењем спољних 
хидраната максимум 80.0м од објеката, сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну 
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, број 30/91).

- Предвидети приступне путеве за ватрогасни брод, односно обезбедити простор од мин. 
15м између пловних објеката и 20м лево и десно од пристана за ватрогасни брод.

3.12.Зоне за одлагање уклоњених  плутајућих објеката
Зоне које се могу користити за одлагање нерегистрованих, неисправних и бесправно 

постављених плутајућих објеката су:
Лева обала: стационажа низводно од пристана за сопствене потребе “Варда“
          км142+500 - км143+500.
Процедуру уклањања плутајућих објеката дефинисана је Одлуком.
Датом стационажом дефинисана је расположива дужина обале за одлагање ових објеката, 

али тачан број места није могуће дефинисати због изражено различите величине постојећих 
пловних објеката.

3.13. Спровођење
Процедура за постављање плутајућег објекта дефинисана је Одлуком. У складу са тим 

власник објекта дужан је да за постављање објекта прибави услове и сагласности од свих 
надлежних институција.

Све акваторије које се користе за сидрење и пристајање плутајућих објеката морају бити 
обележене од стране овлашћене установе.

Сви грађевински радови на обали, неопходни за постављање и функционисање пловних 
објеката, пројектују се и изводе у складу са Законом о планирању и изградњи, на основу 
урбанистичких планова.

4. Завршне одредбе
Елаборат Програма садржи текстуални и графички део.

Текстуални део:
1. Увод
2. Дефиниције плутајућег и другог објекта
3. Правила за постављање плутајућих и других објеката

Графички део:
- Графички прикази појединачних зона за постављање плутајућих и других објеката

Овај Програм се примењује од дана ступања на снагу Одлуке о одређивању делова обале и 
воденог простора на реци Сави на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати 
пловила.
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29.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011), 
члана 20. и 21. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица, број 11/2014) и члана 35. 
тачка 17. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“,  број 
13/2012), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној дана 20.02.2015. године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К

О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ 
СА ВЛАСНИКА ЖЕГАРАЦ  ДРАГОЉУБА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

I

 Прихвата се пренос права својине на непокретности у приватној својини са власника 
Жегарац Драгољуба из Сремске Митровице, Улица Филипа Вишњића број 27 у јавну својину 
Града Сремска Митровица, и то на парцели број 1355 потес „Село“, њива 3. класе, у површини од 
0.31.43ха, уписане у лист непокретности број 3 к.о. Мартинци, без накнаде.

II

 О преносу права својине на непокретности из става 1. овог Закључка, закључиће се посебан 
Уговор.

III

 Овлашћује се Градоначелник Града Сремска Митровица да у име Града Сремска Митровица 
закључи Уговор о преносу права својине, без накнаде.

IV

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 464-55/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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30.

На основу члана  12. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013 
и 44/2014) и члана 35. тачка 10. Статута града Сремска Митровица  („Сл.лист града Сремска 
Митровица“, бр.13/12) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.02.2015. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА’’ДИРЕКЦИЈА  ЗА ИЗГРАДЊУ 

ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА’’ 

I

ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ из Сремске Митровице, Стари мост 10, разрешава се дужности 
члана Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“, из реда локалне 
самоуправе.

II

ВОЈИСЛАВ РАШИЋ из Сремске Митровице, Васе Стајића 27 именује се за члана 
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“, из реда локалне 
самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-19/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.



101

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 220.02.2015.

31.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и члана 
35. став 1. тачка 10. Статута града Сремска Митровица  („Сл.лист града Сремска Митровица“, 
бр.13/12) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.02.2015. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ‘’СРЕМ-ГАС’’  У  

СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

ДРАГАН БУДОШАН из Сремске Митровице, Железничка 37 разрешава се дужности 
члана Надзорног одбора ЈП „Срем-гас“ у Сремској Митровици, из реда запослених.

II

ЂУРО МАРЈАНОВИЋ из Сремске Митровице, Милеве Марић 23 именује се за члана 
Надзорног одбора ЈП „Срем-гас“ у Сремској Митровици, из реда запослених.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-15/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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32.

На основу члана 41. Закона о култури (“Сл. гласник РС“, број 72/2009) и члана 35. тачка 10. 
Статута града Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр. 13/2012) Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.02.2015.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  МУЗЕЈА СРЕМА У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

МАЈА ПАВИЋ из Сремске Митровице, Војводе Степе бб разрешава се дужности члана 
Управног одбора  Музеја Срема у Сремској Митровици, из реда локалне самоуправe.

II

ДАЛИБОР ДАМЊАНОВИЋ из Босута, Сремска 18  именује се за члана  Управног 
одбора  Музеја Срема у Сремској Митровици, из реда локалне самоуправe.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-48/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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33.

На основу члана 35. став 1.тачка 10. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист града 
Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 
20.02.2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  ПОСЛОВНО 
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ‘’ПИНКИ’’  У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

НАТАША ПЕТРОВИЋ из Јарка, Хајдук Вељка 13 разрешава се дужности члана 
Управног одбора ПСЦ „Пинки“  у Сремској Митровици.

II

РАНКО МАТАРУГА из Сремске Митровице, Задружна 14 именује се за члана Управног 
одбора  ПСЦ „Пинки“ у Сремској Митровици. 

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-46/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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34.

На основу члана 45. Закона о култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009) и члана  35. тачка 10. 
Статута града Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.02.2015.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА „СРЕМ“  У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ЈУЛИЈАНА ГОЛЧЕВСКИ разрешава се дужности члана Надзорног одбора Историјског 
архива „Срем“ у Сремској Митровици, из реда запослених.
 

II

МИРЈАНА ТЕОДОРОВИЋ из Мачванске Митровице, Драгољуба Вeљановића 10,  
именује се за члана Надзорног одбора Историјског архива „Срем“ у Сремској Митровици, из 
реда запослених.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-36/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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35.

На основу члана 47. став 11. Статута Града Сремске Митровице („Сл. лист  Града  Сремска 
Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници одржаној  20.02.2015.
године, донела је

                       
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И 
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ЈОВО РОЉИЋ из Сремске Митровице, Масарикова 1 разрешава се дужности члана 
Комисије за статутарна питања и прописе Скупштине града Сремска Митровица.

 II

МИЛАДИН БРОЦИЋ из Сремске Митровице, Његошева 48  именује се за члана Комисије 
за статутарна питања и прописе Скупштине града Сремска Митровица.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 02-25/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.



106

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 2 20.02.2015.

36.

На основу члана 47. став 7. Статута Града Сремске Митровице („Сл. лист  Града  Сремска 
Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници одржаној  20.02.2015.
године, донела је

                       
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ВЛАДИМИР ЖИВКОВИЋ из Сремске Митровице, Матије Хуђи 57/21 разрешава се 
дужности члана Савета за друштвене делатности Скупштине града Сремска Митровица.

 II

ЈОВИЦА ПЕТРОВИЋ из Лаћарка, Триве Витасовића 73А, именује се за члана Савета за 
друштвене делатности Скупштине града Сремска Митровица.

                                                                         III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 02-23/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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37.

На основу члана 47. став 1. Статута Града Сремске Митровице („Сл. лист  Града  Сремска 
Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници одржаној 20.02.2015.
године, донела је

                       
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ДРАГОЉУБ ИВИЋ из Сремске Митровице, Масарикова 12 разрешава се дужности 
члана Савета за финансије Скупштине града Сремска Митровица.

 II

БРАНИСЛАВ СТОШИЋ из Мачванске Митровице, Небојше Јерковића 13, именује се за 
члана Савета за финансије Скупштине града Сремска Митровица.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 02-21/2015-I 
Дана: 20.02.2015.године
Сремска Митровица  
                                          
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
                                                   Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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38.
                                                                                                               

На основу члана 46. тачка 7. и члана 56. став 2. и 3., а у вези са чланом 66. став 1. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 58. став 1. тачка 7. и члана 72. став 4. 
и 5. Статута града Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска Митровица“  бр.13/2012), члана 
39. став 1. и 2. Одлуке о градским управама („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.15/2012, 
1/2014 и 3/2014) и члана 43. Пословника о раду Градског већа Града Сремска Митровица („Сл. 
лист града Сремска Митровица“ бр.14/2012 и 3/2013), Градско веће Града Сремска Митровица на 
својој 70. седници одржаној  18.02.2015.године,  донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

  Владан Јовановић, дипломирани економиста из Сремске Митровице, поставља се 
за вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за опште и заједничке послове, 
до постављења заменика начелника по спроведеном поступку јавног огласа, а најдуже 6 
месеци.

II

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 112-2/2015- III
Датум: 18.02.2015.година
Сремска Митровица  
                                                       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
                  Бранислав Недимовић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
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 39.

На основу члана 58. тачка 11. Статута Града Сремске Митровице („Сл.лист Града Сремска 
Митровица“ бр. 13/2012) и члана 61. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 11/2009,17/2012), Градско веће Града Сремска 
Митровица, на својој 69. седници, одржаној 12.02.2015. године, донело је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ТАРИФНОГ СИСТЕМА
за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

Члан 1.
 У Тарифном систему за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, донетом од стране 
Градског већа („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 10/2014), члан 5. мења се и гласи:

Члан 5.
 Купци топлотне енергије разврставају се у групе (по намени коришћења објекта):

- I Тарифна група – за стамбени простор,
- II Тарифна група – за пословни простор,
- III Тарифна група – за пословни простор у којем делатност обављају установе чији је 

оснивач Град, установе из области образовања, црквене објекте и
- IV Вантарифна група – квалификовани купци са којима се склапа посебан уговор.“

Члан 2.
 Измена тарифног система ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-14/2015-III                                        
Дана: 12.02.2015. год.
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
      Бранислав  Недимовић с.р.
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24. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
19

25. ЗАКЉУЧАК СА ПРОГРАМОМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И 
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА 
ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2015. ГОДИНИ

21

26. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА, УЛИЦА, ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ЗИМСКА СЛУЖБА ЗА 2015.
ГОДИНУ

62
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