
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
3. јун 2011.

Година III
број 5

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2011. 
годину: 2.000,00 динара

101.

На основу члана 35. став 1. тачка 32. 
Статута Града Сремска Митровица (“Сл. лист 
Града Сремска Митровица” бр. 1/2008. године), 
Скупштина Града Сремска Митровица на 
седници одржаној дана 03.06.2011. године 
донела ј е

З А К Љ У Ч А К
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ 
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Одређује се ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, као орган надлежан 
за доношење Одлуке о давању на коришћење 
без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини, а у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Сл. листу Града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 0232/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

102.

На основу члана 35. став 1. тачка 32. 
Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист 
Града Сремска Митровица“ бр. 1/2008. године), 
Скупштина Града Сремска Митровица, на 
седници одржаној дана 03.06.2011. године је 
донела

З А К Љ У Ч А К
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА 

У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Одређује се Градоначелник Града 
Сремска Митровица, као орган за доношење 
Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у 
даљем тексту: Министарство), а у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта Града 
Сремска Митровица.

II

Одређује се Градоначелник Града 
Сремска Митровица, као орган надлежан за 
доношење Одлуке о давању на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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по праву пречег закупа власницима 
инфраструктуре и сточарима, а у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта Града 
Сремска Митровица и уз сагласност 
Министарства.

III

Одређује се Градоначелник Града 
Сремска Митровица, као надлежни орган, да на 
основу предлога Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања коју образује 
Градоначелник, донесе Одлуку о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, уз сагласност Министарства.

IV

Тачка I и тачка III овог Закључка односе 
се и на пољопривредно земљиште које је, у 
складу са посебним законом, одређено као 
грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу до привођења 
планираној намени, као и пољопривредне 
објекте у државној својини.

V

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Сл. листу града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 0231/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

103.

На основу члана 8 става1 Одлуке о 
локалним и некатегорисаним путевима и 
улицама у насеqеним местима града Сремска 
Митровица (“Сл.лист Општине Сремска 
Митровица бр.1/2005) и члана 35 тачка 7 
Статута Града Сремска Митровица (Сл.лист 
Града Сремска Митровица број 1/2008), 
Скупштина Града Сремска Митровица, на 
седници одржаној дана 03.06.2011.г. доноси:

П Р О Г Р А М

Одржавања локалних путева , улица ,јавних 
површина,одржавање хоризонталне 

сигнализације и одржавање семафора
за 2011.годину

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
Града Сремска Митровица у свом Годишњем 
програму пословања за 2011.годину, има 
расположива средства од  108.779.799,40 динара 
са ПДВом и 98.834.410 без ПДВа за 
одржавања локалних путева, улица, јавних 
површина, одржавање хоризонталне 
сигнализације и одржавање семафора на 
територији града Сремска Митровица.
Укупна расположива средства су распоређена:

 одржавање локалних путева, улица и јавних 
површина износи 86.831.830 дин без ПДВа

 одржавање хоризонталне сигнализације 
износи 7.442.580 дин без ПДВа

 одржавање семафора износи 4.560.000 динара 
без ПДВа

Планом одржавања локалних путева,
улица,јавних површина, одржавање 
хоризонталне сигнализације и одржавање 
семафора предвиђен је обим радова у дужини  
од око 100 км градских саобраћајница и радова 
у дужини око100 км на локалним 
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путевима.Предвиђено је одржавање 11 
семафора у граду Сремска Митровица који се 
налазе у пречнику од 5км.

Радови одржавања локалних путева,
улица ,јавних површин обухватају следеће: 
крпљење ударних рупа асфалтбетоном и 
ризлом, пресвлачење лоших деоница, поправка 
бетонских тротоара и ригола, прочишћавање 
путних јаркова, нивелација и насипање банкина,
набавка и депоновање вертикалне саобраћајне 
сигнализације, поправка и насипање постојећег 
коловоза шљунком, уградња и набавка 
недостајућих сливних решетки и поклопаца  
шахтова, одржавање набавка и уградња 
недостајућих делова саобраћајне опреме као и 
зимску службу.

Радови одржавања хоризонталне 
сигнализације обухватају обележавање: 
пешачких прелаза ,острва, лежећих полицајаца; 
средишње линије ширине 0.12 м;ивичне линије; 
стрелица; линија за паркирање; ознака П,
ТАКСИ, БУС, ШКОЛА.

Радови на одржавању семафора 
обухватају :редован дневни обилазак и 
благовремене мање интервенције на уређају;
набавку и замену семафорских сијалица; замена 
и набавка пешачких и возачких латерни Ф210 и 
300 мм; набавка и замена пешачких и возачких 
латерни са свелтећим диодама класе Футур лед 
3.

Овим програмом су предвиђена 
средства за одржавање локалних путева, улица,
јавних површина, одржавање хоризонталне 
сигнализације и семафора, и распоређена на:

 одржавање локалних путева, градских 
саобраћајница и обележавање 
хоризонталне сигнализације у износу од 
94.274.410 динара без ПДВа

 одржавање семафора у износу од 
4.560.000 дин без ПДВа

Планиране врсте и количине радова 
утврђене су у укупном износу од 98.834.410
динара без ПДВа и од 108.779.799,40 динара са 
ПДВом и распоређено по позицијама 
исказаним у даqем тексту.

II

Овај Програм ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Сл. листу града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02334/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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104.

На основу члана 38.Закона о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама („Службени 
гласник РС“ бр.73/2010), члана 146. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
бр. 72/2009 и 81/2009) члана 20.тачка 14. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/2007), члана 16. тачка 16. и члана 35. 
тачка 7. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“ 
бр. 1/2008) и прибављеној сагласности 
Министарства за инфраструктуру бр.34201
00007/201106 ОД 16.05.2011.године и 
Дирекције за водне путеве бр.60/7 од 29.априла 
2011. године, Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној 
03.06.2011.године, донела је

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА 
ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА РЕЦИ 

САВИ НА КОЈИМА СЕ МОГУ ГРАДИТИ 
ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И 

ПОСТАВЉАТИ ПЛОВИЛА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређују се делови обале 
и воденог простора на реци Сави (у даљем 
тексту: делови обале и воденог простора)  у 
граду Сремска Митровица, градском насељу 
Мачванска Митровица и приградском насељу 
Лаћарак на којима се могу градити хидро
грађевински oбјекти и постављати пловила, 
одређује намена обале и воденог простора и 
уређује постављање и уклањање плутајући 
објеката и других објеката на водном земљишту 
(форланду) .

Члан 2.

Плутајући објекат у смислу ове одлуке 
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. 

Члан 3.

Под другим објектима у смислу ове 
одлуке подразумевају се објекти сојеничког 
типа намењени за угоститељску делатност, 
спорт, рекреацију и сл. (у даљем тексту: 
сојенице), мањи монтажни објекти привременог 
карактера, специфични монтажни објекти,
монтажни камп, објекти спортске намене и сл.
(у даљем тексту: други објекти)

Специфични монтажни објекти у смислу 
ове одлуке су комбинација киоска, летње баште 
и тенде у оквиру јединствене монтажне 
констукције и функције .

Под мањим монтажним објектима 
привременог карактера у смислу ове одлуке, 
подразумевају се мањи монтажни објекти 
утврђени посебном одлуком о постављању 
мањих монтажних објеката на површинама 
јавне намене, с тим што се исти у складу са 
овом одлуком постављају на водном земљишту
(форланду).

II НАМЕНА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ 
ПРОСТОРА 

Члан 4.

Делови обале и воденог простора на 
левој обали реке Саве деле се на зоне,  према 
њиховој намени, и то:

1). Зона сојеничког насеља “Генерални 
канал“ и сплав кућица за одмор између 
стационажа км 145+300 км 144+600 (Лаћарак);

2) Зона забране градње између 
Генералног канала и канала Манђелос км 144
600 –км 144+400;  

3) Зона плаже „Лаћарак“ између 
стационажа км 144+400 – км 144+100;

4) Зона депонија шљунка, пристаништа 
Варда, депо старих бродова, шлепова и 
сплавова км 142+600км 144+100;

5) Зона рибарског насеља „Варда“ 
између стационажа км 142+100 – км 142+600;

6) Зона постављања сплавова км 
142+100км 142+000;

7) Зона пристаништа за сопствене 
потребе „Митрошпер“ стационажа км 142+000 
– км 141+800;

8) Зона оперативне обале поред камене 
облоге, забрана градње км 141+800 – км 
141+300;
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9) Зона екокампа„Митрошпер“ између 
стационажа км 141+300 – км 141+100;

10) Зона сојеничког насеља „Босутски 
пут“ км 141+100 – 140+300;

11) Зона градске плаже „Стари мост“, 
између стационажа км 140+300 – км 140+150;

12) Зона градске марине„Сремска 
Митровица“ између стационажа км 140+150 –
км 140+000;

13) Зона угоститељских објеката 
односно сплав ресторана( у даљем тексту: сплав 
ресторани) „Стари мост“  између стационажа км 
140+000 – км 139 + 600;

14) Зона Високе обале и кеја, забрана 
постављања било каквих објеката стационажа 
км 139+600 – км 139+350;

15) Зона пешачког моста, стационажа км 
139+350 – км 139 + 150;

16) Зона оперативне обале (за јавно 
путничко пристаниште и за стајање бродова 
који се снабдевају или чекају наставак 
пловидбе) стационажа км 139+150км 139+050;

17) Зона пристаништа Капетанија, 
Царине и Полиције и других услужних 
институција везаних за делатности уз реку , 
стационажа км 139+050 – 138+700;

18) Зона кампа „Сремово“између 
стационажа км 138+700 – км 138 + 400;

19) Зона КК „Вал“ пристан за сопствене 
потребе за спортске чамце, стационажа км 
138+400 –км 138+300;

20) Зона „Градске плаже“између 
стационажа км 138+300 – км 138 + 000;

21) Зона „Камп риболовац “ стационажа 
км 138+000 – км 137 + 800;

22)Зона„Рибарско насеље“ са сплав 
кућицама за одмор, угоститељских објеката 
односно сплав ресторана  стационажа км 
137+800 – км 136 + 800; 

23) Зона колски мост између 
стационажа км 136+800  – км 136 + 600  и

24) Зона пристана за сопствене потребе 
„Индустријска зона“ између стационажа км 
136+600 – км 134 + 500.

Члан 5.

Делови обале и воденог простора на 
десној обали реке Саве деле се на зоне, према 
њиховој намени,  и то:

1) Зона потребе бродоградилишта 
„Засавица“ између стационажа км 143+700 – км 
143 + 100;

2) Зона сплав кућица за одмор између 
стационажа км 143+100 – км 142 + 100;

3) Зона сојеница и сплав кућица на 
приватним парцелама км 142+100 – км 141+100;

4) зона  забране постављања пловила  и 
инсталација, сидрења и с. између стационажа 
км 141+100 – км 140 + 400;

5) Зона привременог привеза за потребе 
привреде км 140+400  км 140+150 ;

6) Зона мини марине између стационажа 
км 140+150 – км 139 + 900;

7) Зона сплав кућица за одмор између 
стационажа км 139+900 – км 139 + 600;

8) Зона плаже „Вејкина“ између 
стационажа км 139+600 – км 139 + 500;

9)Зона сплав кућица за одмор и зона 
угоститељских објеката односно сплав 
ресторана између стационажа км 139+500 – км 
139 + 350 ;

10) Зона пешачког моста км 139+350–
км 139 + 150;

11) зона сплав кућица за одмор км 
139+150км 138+850;

12) зона плаже„Тошина“ између 
стационажа км 138+950 – км 138 + 800;

13) зона уставе „Модран“ км 138+800 –
км138 +600;

14) Зона  кућица за одмор  и сплав 
кућица км 138+600 – км 137 + 300;

15) Зона сојеница и сплав кућица на 
приватним парцелама  км 137+300 –км 136+800;

16) Зона колског моста км 136+800– км 
136 + 600;

17) зона кућица за одмор и сплав кућица 
за одмор км 136+600–км 136+000; и

18) зона сидришта км 136+000 – км 134+
000.

Члан 6.

Објекти који се постављају или граде у 
кориту реке могу излазити на воду 30 м 
рачунајући од уреза воде који одговара ниском 
пловидбеном нивоу.

На делу обале и воденог простора од км 
140 до км 138,50 не може се применити сидрени 
вез пловила и тај део мора да буде адекватно 
обележен у складу са прописима који уређују 
пловидбу на унутрашњим пловним путевима.

Акваторије за пристајање и сидрење 
пловила морају бити обележене у складу са 
посебним прописима.
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III ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА 
ПЛУТАЈУЋИХ  И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

Члан 7.

Плутајући објекти и други објекти могу 
се постављати на деловима обале и воденог 
простора у зонама из члана 4. и 5. ове одлуке на 
основу Програма за постављање плутајућих и 
других објеката на деловима обале и воденог 
простора (у даљем тексту: Програм).

Програмом се одређује место унутар 
зона из члана 4. и 5. ове одлуке, намена, врста, 
величина и изглед плутајућег објекта и другог 
објекта, правила постављања у складу са 
посебним прописима и одговарајућим условима  
надлежних органа (органа надлежног за 
безбедност пловидбе, ЈВП“Воде Војводине“, 
противпожарне заштите, електродистрибуције, 
Завода за заштиту споменика културе, градске 
управе надлежне за саобраћај, надлежних 
јавних предузећа која обављају комуналне 
делатности одржавања чистоће, пречишћавања 
и дистрибуције воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних и атмосферских вода и др.) 
у зависности од врсте и намене објекта  водећи 
рачуна о безбедности објекта, заштити природе, 
заштити животне средине и противпожарној 
заштити.

Програм садржи и графички приказ 
места за постављање плутајућих објеката и 
других објеката.

Програмом  се дефинише и место за 
одлагање уклоњених објеката.

Члан 8.

Програм доноси Скупштина Града на 
период од годину дана, на предлог 
ЈП“Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица“( у даљем тексту: Дирекција) и исти 
се објављује у „Службеном листу Града 
Сремска Митровица“.

Члан 9.

Програмом одређено место за 
постављање пловила и другог објекта мора бити 
удаљено од:

 рени бунара у пречнику 120м;
 цевастих бунара у пречнику од 50м;
 од водозахвата 800м узводно и 50м 
низводно односно у зависности од 

услова надлежног јавног комуналног 
предузећа;
 најмање од моста узводно 100м и 
низводно100м;
 градске плаже 50 м узводно и 50м 
низводно, с тим да се мора обезбедити 
одвођење отпадних вода;
 обалних рампи узводно и низводно 
50м;
 од другог пловног објекта 1015м.

Члан 10.

На месту постављања плутајућег објекта 
мора да постоји довољна дубина при сваком 
водостају, у складу са наутичкотехничким 
условима органа надлежног за безбедност 
пловидбе. 

Члан 11.

Дирекција је дужна да на захтев лица 
заинтересованог за постављање плутајућег 
објекта и другог објекта, изда информацију о 
зони и месту за постављање плутајућег и другог 
објекта у складу са Програмом и овом одлуком, 
која обавезно садрже:

податке о подносиоцу захтева; 
податке о Програму на основу кога се 

издаје;
 зону и локацију на коју се може 

поставити плутајући објекат и други објекат;
намена, врста, величина и изглед 

плутајућег објекта или другог објекта;
услови и правила за постављање;
које сагласности треба прибавити,
коју техничку документацију треба 

израдити, као и
друге податке од значаја за 

прибављање одговарајуће документације у 
зависности од врсте објекта.

IV ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ И 
ДРУГОГ ОБЈЕКТА

Члан 12.

Плутајући и други објекти у зонама из 
члана 4. и 5. ове одлуке постављају се на основу 
решења о одобрењу за постављање( у даљем 
тексту: одобрење), које у складу са Програмом, 
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издаје градска управа надлежна за урбанизам и 
стамбено комуналне послове( у даљем текст: 
Надлежна управа) по захтеву заинтересованог 
лица.

Подносилац захтева је дужан да уз 
захтев поднесе:

 за плутајући објекат важећу плутајућу 
дозволу издату у складу са законом од стране 
надлежног органа и наутичке услове 
прибављене од органа надлежног за безбедност 
пловидбе;

 одговарајућу пројектну документацију 
(идејни пројекат, главни пројекат, скицу, 
проспект са гаранцијом и лиценцама 
произвођача, односно извођача радова на 
постављању и сл.) и фотографију плутајућег
објекта и другог објекат у складу са овом 
одлуком и другим прописима у зависности од 
врсте објекта;

 услове за постављање прибављене од 
Дирекције са роком важности у зависности од 
врсте објекта;

 сагласности односно услове 
надлежних јавних предузећа и других 
надлежних органа у складу са овом одлуком и 
другим прописима, у зависности од врсте 
објекта;

 регулисане имовинскоправне односе 
за коришћење обале и акваторије;

 доказ о уплати комуналне таксе;
 као и друге доказе у зависности од 

врсте плутајућег објекта и другог објекта и 
других околности.

Лицу које није измирило обавезе према 
Граду, везано за постављање плутајућег и 
другог објекта, не може се одобрити 
постављање плутајућег и другог објекта.

Уколико има два или више подносиоца 
захтева за исту локацију, при једнаким 
условима, предност има подносилац захтева 
који је први поднео захтев.

Дирекција оверава да је пројектна 
документација из става 2. овог члана  урађена у 
складу са Програмом.

Члан 13.

Одобрење, поред места за постављање, 
садржи податке о подносиоцу захтева, врсти 
плутајућег односно другог објекта који се 
поставља, документацији на основу које се 
издаје одобрење, року важења одобрења, као и 
друге потребне податке.

Одобрењем за постављање плутајућег 
објекта, одређује се рок у коме је ималац 
одобрења (у даљем тексту: корисник) дужан да 
исти постави, који не може бити дужи од 30 
дана.

Одобрење за плутајући објекат се 
доноси за период до једне године, а за други 
објекат најдуже до пет година односно док траје 
закуп водног земљишта. 

На захтев имаоца одобрења за плутајући 
објекaт, у зависности од других околности, 
важност одобрења се може продужити. 

У случају продужења одобрења из 
предходног става, подносилац захтева   прилаже 
само важећу плутајућу дозволу и доказ о уплати 
комуналне и друге таксе.

Захтев из става 4. подноси се 15 дана 
пре истека времена утврђеног решењем о 
одобрењу.

Лицу које није измирило обавезе према 
Граду не може се продужити одобрење.

Члан 14.

На одобрење може се поднети жалба 
Градском већу, у року 15 дана од дана уручења.

Члан 15.

Надлежна управа је дужна да води 
евиденцију о издатим одобењима и да један 
примерак сваког издатог одобрења достави 
комуналној инспекцији.

Члан 16.

Надлежно јавно предузеће не може 
прикључити плутајући објекат на одговарајућу 
мрежу, без одобрења, а када су у питању други 
објекти и без доказа о подобности за употребу у 
складу са овом одлуком.

Плутајући објекaт се не сме директно 
прикључити на објекте градске канализације.

Члан 17.

Изузетно, одобрење за постављање 
плутајућих и других објеката на делу обале и 
воденог простора чија намена није одређена 
овом одлуком, издаје Надлежна управа на 
захтев заинтересованог лица, а на основу 
прибављене сагласности надлежног јавног 
предузећа и других надлежних органа у складу 
са посебним прописима којима се уређује 
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коришћење обале, воденог простора и 
безбедност пловидбе и овом одлуком.

V ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА
ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА

(СПЛАВ РЕСТОРАНА)

Члан 18.

Власник плутајућег објекта (сплав 
ресторана) из члана 4. тачка 13. и члана 5. тачка 
9. ове одлуке је дужан да одмах, а најкасније у 
року од15 дана од постављања:

 прикључи објекат на електронергетску 
и водоводну мрежу сагласно условима 
надлежног јавног предузећа;

 обезбеди контејнер за чврсте отпатке и 
закључи уговор са надлежни предузећем за 
одношење тих отпадака;

 обезбеди водонепропусни танк за 
сакупљање санитарно фекалних отпадних вода 
уграђен у плутајући објекат, сагласно условима 
надлежног јавног предузећа или прикључи на 
канализацију у складу са овом одлуком.

Члан 19.

Ако власник сплав ресторана не испуни 
обавезе из члана 18. ове одлуке у прописаном 
року, издато одобрење престаје да важи.

Испуњеност услова из предходног става 
утврђује комунални инспектор, који је дужан да  
записник о контролном прегледу достави 
Надлежној управи.

У случају из става 1. овог члана
Надлежна управа решењем утврђује  да је 
одобрење којим којим се одређује место за 
постављање плутајућег објекта престало да 
важи.

Члан 20.

Власник сплав ресторана је обавезан да 
га редовно одржава у исправном стању, да 
уклања отпатке и нанос реке око њега и да 
обезбеди да прилаз плутајућем објекту и 
плутајући објекат буде осветљен тако да извор 
светлости, својим положајем и јачином не 
угрожава пловидбу реком.

Члан 21.

Када истекне рок за који је донето 
одобрење или одобрење престане да важи пре 
истека рока за који је донето, власник сплав 
ресторана је дужан да одмах, а најкасније у 
року 15 дана да:

 делове обале и воденог простора 
доведе у првобитно стање;

 престане да користи водоводне и 
канализационе инсталације, приступни пут и 
омогући њихово несметано коришћење. 

Уколико власник плутајућег објекта не 
поступи у складу са одредбама става 1. алинеје 
2. овог члана, надлежно јавно предузеће ће по 
налогу комуналног инспектора  искључити 
сплав ресторан са водоводне и канализационе 
мреже.

Члан 22.

Одредбе члана 18.,19., 20. и 21. ове 
одлуке сходно ће се примењивати и на друге 
плутајуће објекте и друге објекте у зависности 
од врсте објекта. 

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ СОЈЕНИЦА

Члан 23.

За потребе прибавања одобрења за 
постављање сојенице израђује се главни пројект 
сходном применом одредаба прописа о 
планирању и изградњи, а према водним 
условима надлежног органа издатим у складу са 
посебним прописима. 

Подносилац је дужан да на главни 
пројект прибави, у складу са посебним 
прописима  водну сагласност, као и сагласности 
надлежних јавних предузећа.

Дирекција оверава да је главни пројекат 
урађен у складу са Програмом из члана 7. ове 
одлуке. 

Главни пројект подлеже техничкој 
контроли.

Члан 24.

Подобност за употребу сојеница 
утврђује се техничким прегледом. 
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Технички преглед објеката из става 1. 
овог члана врши Комисија за технички преглед 
образована по прописима о планирању и 
изградњу.

О свом налазу Комисија за технички 
преглед сачињава извештај .

На основу извештаја Комисије за 
технички преглед, Надлежна управа доноси 
решење о употребној дозволи.

На решење из преходног става може се 
изјавити жалба Градском већу у року од 8 дана 
од дана достављања.

Члан 25.

Објекат који не добије решење о 
употребној дозволи не може се прикључити 
електроенергетску, телекомуникациону мрежу, 
водовод и канализацију и сл.

Члан 26.

Одредбе ове одлуке које се односе на 
технички преглед сходно се примењују на 
специфичне монтажне објекте, монтажни камп 
и објекте спортске намене.

VII. УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ И 
ДРУГОГ ОБЈЕКТА

Члан 27.

Власник плутајућег или другог објекта 
дужан је да објекат уклони по налогу 
комуналног инспектора, ако:

 нема одобрење,

 је постављен супротно одобрењу,

 се користи супротно одобрењу, а у 
остављеном року не отклони утврђене
недостатке.

У случајевима из става 1. алинеје 2 .и 3. 
овог члана комунални инспектор ће, најпре 
одредити рок у коме је  корисник  објекта 
дужан да отклони утврђене недостатке, а 
уколико утврди да у остављеном року није 
поступио по датом налогу, наложиће уклањање 
објекта.

Члан 28.

Уколико власник плутајућег објекта или 
другог објекта исто не уклони у складу са 

чланом 27. ове одлуке, плутајући објекат или 
други објекат ће уклонити комунална 
инспекција. о трошку његовог корисника.

Уклоњени плутајући објекат измешта се 
у зону предвиђену Програмом.

Члан 29.

Уколико власник плутајућег објекта или 
другог објекта ни после два узастопна писана 
обавештења не преузме принудно уклоњени 
плутајући објекат или други објекат, сматраће 
се да је напуштен у смислу прописа о 
својинскоправним односима. 

Члан 30.

Власник плутајућег или другог објекта
обавезан је да исти уклони у року од пет дана од 
дана добијања писаног обавештења од 
Надлежне управе, када се привремено изводе 
неодложни радови на том делу обале и воденог 
простора.

Уколико власник не уклони плутајући 
или друго пловило у року из става 1. овог члана, 
комунална инспекција ће исти уклонити о 
трошку корисника.

Члан 31.

Власник је дужан да на захтев ЈВП“Воде 
Војводине“ привремено или потпуно уклони 
плутајући  или други објекат, који је  у време 
плављења или сличним околностима  сметња 
протоку воде, без права на надокнаду било 
какве штете и трошкова. 

VIII. ЗАБРАНЕ

Члан 32.

Забрањено је:

 постављање плутајућег или другог 
пловила без одобрења односно супротно 
одобрењу;

 прљање воденог тока и дела обале 
испред плутајућег и другог објекта;

 испуштање отпадне воде у реку;
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привезивање плутајућег објекта за 
камен, дрво, клупу или неки други предмет;

 оштећивање обале испред и око 
плутајућег или другог објекта;

 кретање моторног возила власника 
плутајућег или другог објекта одбрамбеним 
насипом поред плутајућег или другог објекта;

 паркирање возила власника и
посетиоца плутајућег или другог објекта мимо 
паркинг површина.

IX. НАДЗОР

Члан 33.

Надзор над спровођењем одредаба ове 
одлуке врши Надлежна управа.

Инспекцијски надзор над применом 
одредаба ове одлуке врши комунална 
инспектор.

Члан 34.

На решење комуналног инспектора 
донето по одредбама ове одлуке може се 
уложити жалба Градском већу, у року од осам 
дана од дана пријема решења.

Жалба изјављена на решење комуналног 
инспектора не задржава извршење решења.

Члан 35.

Одржавање комуналног реда и контролу 
у овој области обавља комунална полиција, 
изриче новчане казне на лицу места (мандатне 
казне) и стим у вези покреће прекршајне 
поступке. 

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:

1) не прикључи плутајућег објекат на 
електро и водоводну мрежу (члан 18. став 1. 
алинеја 1);

2) не обезбеди контејнере за чврсте 
отпатке односно не закључи уговор са 
надлежним јавним предузећем за одношење тих 
отпадака (члан 18. ст. 1. алинеја 2.);

3) не обезбеди танк за отпадне воде 
односно не закључи уговор са са надлежним 
јавним предузећем за одношење тих отпадака 
(члан 18. ст. 1. алинеја 3.);

4) не доведе делове обале и воденог 
простора у првобитно стање (члан 21. став 1. 
алинеја1.);

5) не престане да користи инсталације и 
приступни пут (члан 21. ст. 1. алинеја. 2.);

6) не уклони плутајућег објекат у 
прописаном року у случају предвиђеном чланом 
30. ове одлуке;

7) постави плутајући објекат без 
решења односно супротно решењу о одобрењу ( 
члан 32. алинеја 1.);

8) не поступи по налогу комуналног 
инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од 2500,00 до 75.000,00
динара.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном од 
5.000,00 до 250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. тачке 4.,6., 7. и 8. 
овог члана казниће се физичко лице новчаном 
казном од 2500,00 до 75.000,00 динара.

Члан 37.

Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
надлежно јавно предузеће које одобри 
прикључење на електро или водоводну мрежу 
кориснику плутајућег објекта који нема 
одобрење за постављање плутајућег објекта
(члан 16. ове одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у јавном предузећу 
новчаном казном од 2500,00 до 75.000,00
динара.



03.06.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 5

25

Члан 38.

Новчаном казном од 20.000,00 динара
на лицу места, казниће се за прекршај правно 
лице и предузетник, ако:

1) плутајући објекат не одржава у 
исправном стању, не уклања отпатке око 
објекта и нанос реке и не обезбеди одговарајуће 
осветљење прилаза и пловног објекта (члан 20),

2) прља водени ток и припадајући део 
обале (члан 32. алинеја 2.),

3) испушта отпадне воде у реку (члан 
32. алинеја 3),

4) плутајући објекат привеже за камен, 
дрво, клупу или други предмет (члан 31. алинеја 
4.),

5) оштећује обалу испред и око 
плутајућег објекта (члан 32. алинеја 5.),

6) моторним возилом саобраћаја на 
одбрамбеном насипу поред плутајућег (члан 32. 
алинеја 6.);

7) моторно возило паркира мимо 
паркинг површина (члан 32. алинеја 7).

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се на лицу места  новчаном казном од 
5000,00 динара и одговорно лице у правном 
лицу.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се на лицу места физичко лице 
новчаном казном од 5000,00 динара.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Скупштина Града донеће Програм из 
члана 7. ове одлуке у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 40.

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о одређивању намене 
појединих делова обале и воденог простора на 
реци Сави („Службени лист општина Срема“ 
бр.12/1994).

Члан 41.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:  352432/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

105.

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. 4/2011) Скупштина 
Града Сремска Митровица седници одржаној  
03.06.2011. године, донела је

ПРОГРАМ

ПОСТАВЉАЊА ПЛУТАЈУЋИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА ДЕЛОВИМА ОБАЛЕ И 

ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗА 2011.ГОДИНУ

А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Увод

Град Сремска Митровица се налази на 
обали реке Саве  међународног пловног пута, 
која поред овог саобраћајног има и велики 
туристички значај. Постоји велика 
заинтересованост за активности пословања и 
рекреације на простору приобаља реке Саве, те 
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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:

Лева обала Саве:

1) Зона сојеничког насеља „Генерални 
канал” и сплав кућица за одмор између 

стационажа  km 145+300 – km 144+600 
(Лаћарак);

2) Зона забране градње између 
Генералног канала и канала Манђелос km 
144+600 – km 144+400;

3) Зона плаже „Лаћарак” измежу 
стационажа km 144+400 – km 144+100;

4) Зона депонија шљунка, пристаништа 
Варда, депо старих бродова, шлепова и 
сплавова km 142+600 – km 144+100;

5) Зона рибарског насеља „Варда” 
између стационажа km 142+100 – km 142+600;

6) Зона постављања сплавова km 
142+100 – km 142+000;

7) Зона пристаништа за сопствене 
потребе „Митрошпер” стационажа km 142+000 
– km 141+800;

8) Зона оперативне обале поред камене 
облоге, забрана градње km 141+800 – km 
141+300;

9) Зона екокампа „Митрошпер” између 
стационажа km 141+300 – km 141+100;

10) Зона сојеничког насеља „Босутски 
пут” km 141+100 – km 140+300;

11) Зона градске плаже „Стари мост”, 
између стационажа km 140+300 – 140+150;

12) Зона градске марине „Сремска 
Митровица” између стационажа km 140+150 –
140+000;

13) Зона сплав ресторана и сојеница 
ресторана „Стари мост” између стационажа km 
140+000 – km 139+600;

14) Зона  Високе обале и кеја, забрана 
постављања било каквих објеката стационажа 
km 139+600 – km 139+350;

15) Зона пешачког моста, стационажа 
km 139+350 – 139+150;

16) Зона оперативне обале (за јавно 
путничко пристаниште и за стајање бродова 
који се снабдевају или чекају наставак 
пловидбе) стационажа km 139+150 – km 
139+050;

17) Зона пристаништа Капетанија, 
Царине и Полиције и других услужних 
институција везаних за делатности уз реку, 
стационажа km 139+050 – km 138+700;
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18) Зона кампа „Сремово” између 
стационажа km 138+700 – km 138+400;

19) Зона КК „Вал” пристан за сопствене 
потребе за спортске чамце, стационажа km 
138+400 – km 138+300;

20) Зона „Градске плаже” између 
стационажа km 138+300 – km 138+000;

21) Зона „Камп риболовац” стационажа 
km 138+000 – 137+800;

22) Зона „Рибарско насеље” са сплав 
кућицама за одмор, пловних ресторана и 
клубова, стационажа km 137+800 – km 136+800;

23) Зона колски мост између 
стационажа m 136+800 – km 136+600;

24) Зона пристана за сопствене потребе 
„Индустријска зона” између стационажа km 
136+600 – km 134+500.

Десна обала Саве:

1) Зона потребе бродоградилишта 
„Засавица” између стационажа km 143+700 –
km 143+100;

2) Зона сплав кућица за одмор између 
стационажа km 143+100 – km 142+100;

3) Зона сојеница и сплав кућица на 
приватним парцелама km 142+100 – km 
141+100;

4) Зона забране постављања пловних 
објеката и инсталација, сидрења и с. између 
стациоанажа km 141+100 – 140+400;

5) Зона привременог привеза за потребе 
привреде km 140+400 – km 140+150;

6) Зона мини марине између стационажа 
km 140+150 – km 139+900;

7) Зона сплав кућица за одмор између 
стационажа km 139+900 – km 139+600;

8) Зона плаже „Вејкина” између 
стационажа km 139+600 – km 139+500;

9) Зона сплав кућица за одмор и зона 
сплав ресторана између стационажа km 139+500 
– km 139+350;

10) Зона пешачког моста km 139+350 –
km 139+150;

11) Зона сплав кућица за одмор km 
139+150 – km 138+850;

12) Зона плаже „Тошина” између 
стационажа km 138+950 – km 138+800;

13) Зона уставе „Модран” km 138+800 –
km 138+600;

14) Зона кућица за одмор и сплав кућица 
km 138+600 – km 137+300;

15) Зона сојеница и сплав кућица на 
приватним парцелама  km 137+300 – km 
136+800;

16) Зона колског моста km 136+800 – km 
136+600;

17) Зона кућица за одмор и сплав кућица 
за одмор km 136+600 – km 136+000;

18) Зона сидришта km 136+000 – km 
134+000.

3.2. Типологија плутајућих објеката

За коришћење делова обале и воденог 
простора планирани су следећи  типови 
објеката:

 марине,

 пристани,

 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:

 базенска марина (није предмет овог 
Програма),

 марина у току (површине дуж речног 
тока немењене везивању мањих пловних 
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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 плутајући објекат који служи 
за пристајање и ограничено задржавање 
бродова.

Ресторан на води је плутајући објекат 
који има првенствено угоститељску 
(туристичку) немену у оквиру које се могу 
одвијати и различите културне манифестације.

Спортски клубови на води су објекти 
који имају намену окупљања спортиста који се 
баве спортовима на води. У оквиру ових 
објеката могу се обављати утститељске, 
туристичке и допунске делатности мањег 
обима.

Сплав кућице на води су плутајући 
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 приоабљу и 
директно имају везе са делатностима и 
активностима везаним за водени простор.

3.3. Величина и положај плутајућих и других 
објеката

Општа правила

Објекти који се постављају или граде у 
кориту реке могу излазити на воду највише 30m
рачунајући од уреза воде који одговара ниском 
пловидбеном нивоу.

На делу обале и воденог простора km 
140+000 – km 138+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 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

Усидрени плутајући објекат са групом 
основних садржаја марине може бити:

 Максимална површина коју усидрени 
плутајући објекат заузима на води је 

450m2.

 Максимална површина затвореног дела 

плутајућег објекта је 250 m2.

 Објекат може бити висине максимално 
6m 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.
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Пристани

Максимална површина коју пристан 

заузима на води је 50m2. 
Минимална удаљеност између пристана 

и суседних низводних и узводних објеката је 
20m.

Ресторани на води

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

 Максмилна површина коју објекат на 

води  заузима је 450m2.

 Максимална површина затвореног дела  

објекта је 250m2.

 Објекат може бити висине максимално 
6m 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 15m, а 
међусобни осовински размак је 30m. 
Максимална дужина објекта је 30m
(паралелно са обалом).

 Објекат се не може поставити уколико 
локација није предходно опремљена.

Спортски клубови на води

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

 Максмилна површина коју објекат на 

води  заузима је 450m2.

 Максимална површина затвореног дела  

објекта је 250m2.

 Објекат може бити висине максимално 
6m 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 30m, а 
међусобни осовински размак је 45m. 
Максимална дужина објекта је 30m
(паралелно са обалом).

Рекреативни сплавови кућице

Објекат рекреативне сплав кућице може 
бити:

 Максмилна површина коју објекат на 

води  заузима је 80m2.

 Максимална површина затвореног дела  

објекта је 40m2.

 Објекат може бити висине максимално 
4,5m 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 15m. Максимална дужина 
објекта је 15m (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 

70m2, спратност на платформи П, кровни нагиб 
до 200, са препуштеном стрехом л=1,0m.
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3.3. Архитектонско и естетско обликовање 
плутајућих и других објеката

Сви објекти треба да буду једноставних 
линија, са елементима традиционалне 
архитектуре, без примене материјала као што су 
цреп, опека, класична столарија и сл. 
Архитектура и естетика пловних објеката 
условљена је уређењем приобалне зоне.

Објекти архитектонски треба да буду 
обликовани да омогуће визуелну комуникацију 
са реке и на реку. У том смислу објекти треба да  
су доминантно транспарентни фасадама 
паралелним са обалом. Помоћни простори 
(санитарни чвор, кухиња и магацини) треба да 
буду од непровидног материјала.

3.4. 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.

Плутајући 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.

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).

3.5. Услови за заптиту културних 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 „Сава”).

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 1300m узводно и око 
300m 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 
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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;

3.6. 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 4,5m), 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 
колскопешачких 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.

3.6. Услови прикључење објеката на 
инфраструктурну мрежу

Водовод

Прикључак пловног 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.

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 
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до оштећења подземних водова, исте поставити 
у кабловску канализацију или кроз заштитне 
цеви.

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 
ЈКП "Комуналије" надлежним комуналним 
предузећем за одношење смећа.

3.7. 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.гл. 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.гл.РС, бр.19/97) се налази у режиму другог 
степена заштите.

Приликом постављања плутајућих 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 20m 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.

3.8. 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.
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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.

3.9. Мере заштите од пожара

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 
6м 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.

3.10. 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'' – km
142+500 – km 143+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.

3.11. Спровођење

Процедура за постављање плутајућег 
објекта дефинисана је Oдлуком. 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 ће се објавити у „Сл. 
листу града Сремска Митровица“, а 
примењиваће се 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.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 3256/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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106.

На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010УС и 24/2011),
члана 25. и 26. Закона о оглашавању(„Службени 
гласник РС“ бр. 79/2005), члана 16. Закона о 
комуналној полицији(„Службени гласник РС“ 
бр. 51/2009), члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
бр.129/2007) и  члана 35. тачка 7. Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица" број 1/2008), Скупштина 
града  Сремска Митровица, на седници 
одржаној 03.06.2011.године, донела је

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ И 
УКЛАЊАЊУ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ,ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступак, 
начин и услови за  постављање и уклањање 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера (у даљем тексту: монтажни објекти) 
на површинама јавне намене (у даљем тексту: 
јавна површина), огласних објеката на 
отвореном простору (у даљем тексту: огласни 
објекти), надстрешница за склањање људи у 
јавном саобраћају, балон хала спортске намене 
(у даљем тексту: други објекти), као и 
заузимање јавне површине на други начин, на 
територији Града Сремска Митровица.

Монтажни  објекти 

Члан 2.

Под монтажним објектима у  смислу ове 
одлуке, подразумевају се објекти монтажне или 
монолитне конструкције, који служе за 
обављање привредних и других делатности и за 
задовољавање других потреба грађана, и то:

1) киосци;
2) летње баште;
3) зимске баште;

4) слободно стојеће витрине;
5) изложбени пултови;
6) тенде, перде;
7) објекти за извођење забавних 
програма;
8) расхладни уређаји;
9) апарати за кокице и друге печењарске 
производе;

10) тезге за излагање и продају књига, 
часописа, других публикација, компакт дискова 
и слично;

11) тезге за излагање продају цвећа, 
честитки, украсних предмета, уметничких  
сувенира, еко производа, уметничких слика и 
сл. предмета;

12) телефонске говорнице и поштански 
сандучићи;

13) објекти за одржавање политичких 
манифестација;
14) објекти за одржавање сајамских 
манифестација;
15)објекти за одржавање културних, 

спортских и образовних манифестација 
16) други објекти и уређаји односно 

покретни мобилијар (јарболи, држачи за 
бицикле, жардињере, објекти на дечијим 
игралиштима, стубови, кугле, ограде и сл).

Огласни објекти

Члан 3.

Под огласним објектом, у смислу ове 
одлуке, подразумева се огласно средство помоћу 
кога се пословно име, личност, активност или 
услуга правног лица, предузетника или 
физичког лица препоручује или чини доступном 
примаоцу, као што су: огласни пано, 
транспарент, билборд, светлећa и другa
рекламнa ознакa, који се постављају на 
отвореном простору, ради рекламирања.  

Заузимање јавне површине на други начин

Члан 4.

Под заузимањем јавне површине на 
други начин у смислу ове одлуке подразумева се 
обезбеђивање несметаног функционисања 
градилишта, постављање скела, смештај огрева, 
грађевинског или другог материјала и други 
случајеви постављања предмета или ствари на 
јавној површини.



Број 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 03.06.2011.

80

Јавне површине

Члан 5.

Под јавним површинама у смислу ове 
одлуке подразумевају се:

1)изграђено грађевинско земљиште које 
је у општој употреби и то:
-коловози, тротоари, пешачке и 

бициклистичке стазе и траке, пешачка острва, 
тргови, мостови и кеј; 

аутобуска и такси стајалишта и 
паркиралишта; 
површине испред и око аутобуских и 

железничких станица, бензинских пумпи; 
јавне зелене површине, као и зелене 

површине између и око зграда, улични 
травњаци, паркови, скверови;

пијаце, гробља и простор испред  улаза 
у гробља и

друге изграђене површине намењене за 
јавно коришћење,

2) неизграђено грађевинско земљиште, 
које је одговарајућим планским актом одређено 
за уређење или изградњу јавних објеката или 
јавних површина, до привођења овог земљишта 
планираној намeни.

Отворени простор

Члан 6.

Под отвореним простором у смислу 
ове одлуке подразумева се јавна површина и 
друга површина са које се могу упућивати 
визуелне огласне поруке (фасада, кров зграде, 
ограда, површина која се додирује са јавном 
површином и сл.).

II. НАЧИН И УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП 
ЈАВНE ПОВРШИНЕ РАДИ 

ПРИВРЕМЕНОГ ПОСТАВЉАЊА 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ОГЛАСНИХ 

ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

Програм 

Члан 7.

Локације за постављање одређених 
монтажних објеката (киоска, објекта за 
извођење забавних програма, објеката за 
одржавање политичких манифестација, објеката 
за одржавање сајамских манифестација, 

објеката за одржавање културних, спортских и 
образовних манифестација), огласних објеката 
(билборада) и других објеката  на јавним 
површинама за град Сремска Митровица, 
градско насеље Мачванску Митровицу и 
приградско насеље Лаћарак утврђују се 
Програмом за постављање мањих монтажних и 
других објеката на јавним површинама.  (у 
даљем тексту: Програм).

Програм из става 2.овог члана доноси 
Скупштина Града на предлог ЈП"Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица" (у даљем 
тексту: Дирекција) на период од једне године.

Давање у закуп локација

Члан 8.

Давање у закуп локација на јавној 
површини у јавној својини Града Сремска
Митровица за постављање монтажних објеката 
(киоска) и огласних објеката( билборда)врши се 
јавним надметањем..

Локације из става 1. овог члана дају се у 
закуп на одређено време, по правилу, на период 
од три године.

Непосредна погодба

Члан 9.

Локације на јавној површини ради 
привременог  постављања монтажних, објеката 
из члана 8. став  1. ове одлуке, могу се дати у 
закуп и непосредном погодбом, ако се 
постављање ових објеката врши за потребе 
државних органа и организација, органа и 
организација територијалне аутономије и 
локалне самоуправе и организација које 
обављају јавну службу и послују средствима у 
државној својини, као и у другим случајевима 
кад је то у општем интересу.

Време трајања закупа и услове давања у 
закуп локације на јавној површини у случају из 
става 1. овог члана одређује Градско веће  на 
прелог градске управе надлежне за урбанизам и 
стамбено комуналне послове (у даљем тексту: 
Надлежна управа).

Оглас за јавно надметање

Члан 10.

Одлуку о расписивању јавног огласа за 
јавно надметање ради давање у закуп локација 
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из члана 8. став 1. ове одлуке, доноси Градско 
веће, у складу са Програмом.  

Оглас о јавном надметању из става 1. 
овог члана садржи, нарочито:

 опис и ближе податке о локацији;

 врсту монтажног, огласног и другог 
објекта који се може поставити на конкретној 
локацији и врсту делатности која се у истом 
може обављати;

 рок трајања закупа;

 почетни износ закупнине;

 обавезу учесника да уплати депозит, 
који представља шестомесечни износ почетне 
закупнине за конкретну локацију,

 место и време јавног надметања;

 рок за подношење пријава и 

 друге услове.

Лице које није измирило своје обавезе 
(по основу закупа и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта) према Дирекцији и 
Граду, не може бити учесник јавног 
надметања.Учесник јавног надметања не може 
бити ни лице са којим је раскинут односно коме 
је отказан уговор о закупу локације због 
неизвршавања обавеза из уговора и то у року од 
5 година од дана раскида, односно отказа.

Одржавање јавног надметање

Члан 11.

Јавно надметање се може одржати 
најраније 8 дана по објављивању огласа. 

Поступак јавног надметања спроводи 
Комисија за спровођење поступка располагања 
грађевинским земљиштем (у даљем тексту: 
Комисија), коју образује Градско веће у складу 
са посебном одлуком.

Стручне и административне послове 
везане за давање у закуп локација из члана 8. 
став 1. ове одлуке  врши Дирекција. 

Поступак јавног надметања

Члан 12.

Поступак јавног надметања спроводи 
се сходном применом одредаба oдлуке којом је 

уређено давање у закуп грађевинског земљишта 
јавним надметањем. 

Записник о раду и предлог решења

Члан 13.
По обављеном поступку јавног 

надметања Комисија је дужна, да у року од 5 
дана, достави Градском  већу  Записник о раду и 
предлог решења о давању у закуп наведене 
локације.

Решење о давању у закуп локације

Члан 14.

Решење о давању у закуп локације из 
члана 8. став 1. ове одлуке доноси Градско 
веће и оно је коначно.

Решење из става 1. овог члана садржи:

 податке о закупцу;

 опис и ближе податке о локацији;

 врсту монтажног, огласног објекта и 
другог објекта, који се може поставити на 
конкретној локацији и врсту делатности која се 
у истом може обављати;

 рок трајања закупа;

 утврђени износ закупнине и

 обавезу закупца да, у року од 15 дана 
од дана доношења одлуке о давању у закуп, 
закључи са Дирекцијом уговор о закупу.

Решење Градског већа је коначно.

Уговор о закупу локације

Члан 15.

На основу решења Градског већа, 
Дирекција у име Града, закључује уговор о 
закупу са лицем коме се даје у закуп локација на 
јавној површини, ради постављања монтажног, 
огласног објекта и другог објекта. 

Уговор из става 1. овог члана садржи 
нарочито:

 податке о конкретној локацији која се 
даје у закуп;

 врсту монтажног, огласног објекта 
односно другог објекта,  који се може поставити 
на конкретној локацији и врсту делатности која 
се у истом може обављати;
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 рок трајања закупа;

 висину закупнине, рок и начин 
плаћања и

 остала права и обавезе.

Уступање објекта другом лицу

Члан 16.

Лице које је са Дирекцијом закључило 
уговор о закупу локације у смислу члана 15. ове 
одлуке и на основу истог прибавило 
одобрење/дозволу за постављање монтажног, 
огласног објекта односно другог објекта, може 
свој монтажни, огласни објекат односно други 
објекат уступити другом лицу на коришћење до 
истека рока на који је уговор о закупу локације 
закључен.

Уколико лице које је закључило уговор о 
закупу локације у смислу члана 15.ове одлуке, и 
поставило монтажни, огласни односно други 
објекат, правним послом пренесе на друго лице 
свој монтажни, огласни  односно други објекат, 
лице које је постало нови власник монтажног, 
огласног односно другог објекта, може 
наставити са коришћењем локације на којој се 
објекат налази под условима садржаним у 
уговору о закупу са претходним власником 
монтажног, огласног односно другог објекта.

У случају из претходног става нови 
власник монтажног,   огласног   односно другог 
објекта дужан је да са Дирекцијом закључи 
нови уговор о закупу локације. 

Постављање објекта ван града Сремска 
Митровица, градског насеља Мачванска 

Митровица и приградског насеља Лаћарак 

Члан 17.

Уколико се монтажни објекати и огласни 
објекти из члана 8. става 1. ове одлуке 
постављају на  јавној површини која се налази  
ван града Сремска Митровица, градског насеља 
Мачванска Митровица и приградског насеља 
Лаћарак, а земљиште је у јавној својини Града, 
давање у закуп локација врши се, сходном 
применом одредаба ове одлуке којом се уређује 
поступак јавног надметања односно непосредне 
погодбе, с тим што поступак спроводи Савет 
месне заједнице, који доноси одлуку о додели 
локације и закључује   уговор о закупу локације. 

III. ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ 
МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА 

Правилник 

Члан 18.

Монтажни и други објекти могу се 
привремено постављати на јавним површинама 
односно огласни објекти на отвореном простору, 
под условом да се обезбеди сигурност пешака, 
моторних возила и других учесника у 
саобраћају, заштита културноисторијских 
споменика и добара од општег интереса и 
очување и унапређење изгледа града, а нарочито 
доминантне и карактеристичне визуре  града 
односно насељеног места.

Ближи технички услови за постављање 
објеката из става 1. овог члана утврђују се 
Правилником о техничким условима за 
привремено постављање  монтажних, и других 
објеката на јавним површинама и огласних 
објеката на отвореном простору (у даљем 
тексту: Правилник), а нарочито: намену објекта 
који се поставља, врсту материјала од којих се 
израђује објекат, тип, величину и изглед објекта, 
потребна техничка документација и 
одговарајуће дозволе и сл. 

Правилником се посебно утврђују  
ближи услови за поставање огласних објеката 
на фасади, крову, огради и другим површинама 
на отвореном простору, које нису јавне.

Правилник доноси Градско веће уз 
претходно прибављену сагласност Завода за 
заштиту споменика културе.

Стручне послове на припреми 
Правилника обавља Дирекција.

Одобрење/дозвола

Члан 19.

Решење којим се одобрава привремено 
постављање монтажних и других објеката, а за 
огласне објекте дозвољава( у даљем 
тексту:одобрење/дозвола), доноси Надлежна 
управа на основу писменог захтева за издавање 
одобрења/дозволе за постављање монтажног 
објекта, огласног и другог објекта (у даљем 
тексту: захтев), a на предлог Стручне комисије 
(у даљем тексту: Комисија).

Комисију из става 1. овог члана 
образује Надлежна управа, а задатак Kомисије 
је да утврђује услове за постављање монтажних, 
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огласних и других објеката на одређеној 
локацији у складу са Програмом, Правилником, 
овом одлуком  и правилима урбанистичке 
струке.

Пре утврђивања предлога из става 1. 
ове одлуке, у зависности од врсте објекта који 
се поставља, поносилац захтева је дужан да 
прибави услове Дирекције.  

Захтев

Члан 20.

Подносилац захтева уз захтев подноси:
1) доказ о регистрованој делатности на 

начин утврђен важећим прописима;
2)пројекат, проспект са гаранцијом и 

лиценцама произвођача, односно извођача 
радова на постављању, скицу или фотографију 
са мерама које дефинишу  величину објекта, у 
зависности од врсте објекта који се поставља;

3) уговор о закупу локације на јавној 
површини за мање монтажне и огласне објекте 
из члана 8. став 1. ове одлуке закључен са 
Дирекцијом, месном заједницом односно са 
другим корисником јавне површине;

4) уговор о накнади за уређивање 
грађевинског земљишта закључен са 
Дирекцијом  за подносиоце захтева који нису 
закључили уговор о закупу локације са 
Дирекцијом, већ са другим корисником односно 
власником;

5) доказ о плаћеној комуналној  и другој 
такси;

6) услове Дирекције за постављање у 
зависности од врсте објекта који се поставља и

7) друге доказе у зависности од врсте 
монтажног, огласног или другог објекта.

Уколико се постављање монтажних, 
огласних и других објеката врши заузимањем 
саобраћајне површине, подносилац захтева 
мора да изради саобраћајни пројект, према 
условима Дирекције и да прибави решење о 
давању сагласности на саобраћајни пројект 
градске управе надлежне за саобраћај и исто 
приложи уз захтев.

Потребу израде саобраћајног пројекта 
из предходног става утврђује Дирекција 
приликом издавања услова за заузимање јавне 
површине.

Ако се постављање огласних и других 
објеката врши на  површини која није јавна, 
поред услова утврђених овом одлуком потребан 
је доказ о власништву односно сагласност 
власника односно корисника те површине.  

Захтев из става 1. овог члана, обавезно 
садржи време на које се тражи постављање  
мањег монтажног објекта, огласног и другог 
објекта.

Подносилац захтева који  има одобрење 
за постављање монтажног објекта из члана 2. 
тачка 3), 4), 5), 6),7) 8), 9), 10),11),13),14), 15) и 
16) ове одлуке, а тражи постављање истог 
објекта на истој локацији и у наредној години, 
уз захтав подноси само доказ из става 1. тачке 5. 
овог члана.

Захтев из предходног става подноси се 
15 дана пре истека времена утврђеног решењем 
о одобрењу.

Уколико се захтев из става 4. овог члана 
подноси после истека времена утврђеног 
одобрењем, уз захтев се подносе сви доказе из 
става 1. овог члана. 

Захтев за постављање летње баште

Члан 21.

Захтев за постављање летње баште, 
слободно стојеће витрине, изложбеног пулта и 
расхладног уређаја, испред пословног простора 
у ширини објекта, односно дела објекта који 
захвата пословни простор у коме се обавља 
регистрована делатност, подноси се од 1. марта 
до 15. марта текуће године.

Захтев за постављање, односно 
проширење летње баште у смислу ове одлуке, 
подноси се од 1.априла до 15.априла и од 1. маја 
до 15.маја текуће године.  

После истека последњег рока из 
предходног става 2. овог члана, могу се 
подносити захтеви за постављање монтажних 
објеката из става 1. овог члана уколико постоје 
услови, у смислу ове одлуке, за њихово 
постављање.

Ако се захтев из става 1. и 2. овог члана 
односи на период од 1. априла до 30. септембра 
текуће године, постављање монтажних објеката 
може се одобрити само у континуитету за 
наведени период.

Време на које се одобрава/дозвољава 
постављање

Члан 22.

Време на које се одобрава/дозвољава 
постављање монтажног објекта, огласног 
објекта и другог објекта утврђује се у 
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зависности од врсте објекта и оно, по правилу, 
не може бити дуже од три године.

Изузетно од става 1. овог члана локације 
за постављање балон хала спортске намене могу 
се дати на период до пет година.

Уколико је уговором о закупу локације 
на јавној површини утврђен други рок на који је 
локација дата у закуп,  постављање монтажног, 
огласног и другог објекта одобрава/ дозвољава 
на време које одговара дужини трајања закупа 
јавне  површине, али не дуже од пет година.

Изузетно од одредаба става 1. овог 
члана, монтажни и други објекти који нису 
посебно набројани у овој  одлуци, а имају 
карактер привременог објекта или је њихово 
постаљање дозвољено одлукама надлежних 
органа, могу се поставити и на дужи период 
зависно од њихове намене.

Одредбе става 3. овог члана односе се и  
на телефонске говорнице, које у складу са овом 
одлуком поставља надлежно јавно предузеће. 

У случајевима из става 3. и 4. овог члана 
рок утврђује Градско веће уз прибављено 
мишљење Комисије.

Постављање мањих монтажних објеката 
из члана 2. тачке 3), 4), 5), 6), 8),9).и10) ове 
одлуке одобрава се на период  до 12 месеци, а за 
објекте из члана 2.  тачке 4),5) и 8) који су 
постављени испред пословног простора у 
ширини објекта, односно дела објекта који 
захвата пословни простор у коме се обавља 
регистрована делатност до 31. децембра текуће 
године.

Жалба

Члан 23.

На решење Градске управе може се 
изјавити жалба Градском  већу  у року од 8 дана 
од дана пријема решења.

Овлашћење месне заједнице – уговор о 
закупу

Члан 24.

Постављање мањих монтажних објеката 
из члана 2. тачка 2),3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11) и 
16) ове одлуке ван града Сремска Митровица, 
градског насеља Мачванска Митровица и 
приградског насеља Лаћарак одобрава се  
уговором, који се закључује  са месном 
заједицом( у даљем тексту:уговор).

Уговором из предходног става уређује се 
постављање наведених монтажних објеката на 
јавну површину, одређује време на које се 
одобрава постављање у складу са одредбама 
члана 22. ове одлуке, висина закупа и начин 
плаћања, услови за раскид уговора и сл.

Постављање мањих монтажних објеката 
из става1. овог члана врши се у складу са
Правилником.

Уклањање са јавне површине и отвореног 
простора

Члан 25.

По истеку времена утврђеног 
одобрењем/дозволом односно уговором, 
монтажни, огласни и други објекат се мора 
уклонити, а јавна површина довести у 
првобитно стање.

Монтажни, огласни и други објекат ће се 
уклонити са јавне површине и отвореног 
простора и пре истека времена утврђеног 
одобрењем/дозволом односно уговором, ако 
власник објекта:

 не измири обавезе по уговору о закупу 
локације на јавној површини дуже од три 
месеца од дана настале обавезе;

 не постави монтажни, огласни и други 
објекат у складу са издатом одобењем/дозволом 
односно уговором;

 не добије позитиван извештај Комисије 
за технички преглед и

 монтажни, огласни и други  објекат 
користи супротно утврђеној намени.

Монтажни, огласни и други  објекат ће 
се уклонити са јавне површине пре истека 
времена утврђеног одобрењем/ дозволом 
односно уговором из члана 24.ове одлуке, у 
случају:

 када се земљиште на коме је постављен 
објекат приводи планираној намени и

 када се изводе радови на јавној 
површини.

Одобење/дозвола односно уговор 
обавезно садржи обавезу лица коме је издато, да 
по престанку заузимања јавне површине исту 
доведе у првобитно стање.

Одбијање издавања одобрења/дозволе

Члан 26.

Надлежна управа може да одбије 
издавање одобрења/дозволе из члана 19. ове 
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одлуке, ако утврди да би постављање 
монтажног, огласног или другог објекта на 
јавној површини угрозило сигурност пешака, 
моторних возила и других учесника у 
саобраћају и заштиту културноисторијских 
споменика и добара од општег интереса или 
нарушило очување и унапређење изгледа града 
односно насељеног места.

Одредбе предходног става односе се и 
на закључивање уговора из члана 24.ове одлуке.

IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Киоск

Члан 27.

Киоск је монтажно  демонтажни 
објекат површине, по правилу до 25 м2., који 
служи за обављање занатско  услужних и 
других делатности које не утичу штетно на 
животну средину.

Од правила о максималној површини 
киоска из става 1. овог члана, изузимају се 
киосци постављени на јавној површини дуже од 
20 година.

Тип односно изглед киоска који се  може 
поставити на јавној повшрини ближе је утврђен 
Правилником и Програмом.

Уклањање киоска

Члан 28.

Поред случајева предвиђених чланом 25.
ове одлуке, киоск се може уклонити и пре 
истека времена утврђеног решењем о одобењу, 
уколико се локација на којој је постављен брише 
са списка локација за постављање мањих 
монтажних објеката предвиђених Програмом.

Уступање другом лицу

Члан 29.

Лице које је на основу закљученог 
уговора о закупу локације и прибављеног 
одобрења  поставило киоск, може свој киоск 
уступити другом лицу на коришћење до истека 
рока на који је закључен уговор о закупу 
локације, под условом да делатност која ће се у 
киоску обављати није у супротности са важећим 
Програмом.

Уколико лице које је прибавило 
одобрење за постављање киоска на основу 
уговора о закупу локације на јавној површини, 
правним послом пренесе на друго лице киоск, 
лице које је постало нови власник киоска може 
прибавити одобрење за постављање киоска на 
своје име до истека рока на који је локација 
издата у закуп, под условом да са  Дирекцијом 
закључи уговор за закупу локације на којој се 
киоск налази, којим преузима обавезе 
претходног власника киоска и испуни друге 
утврђене услове.

Уколико наступи смрт или инвалидност 
лица које је закључило уговор о закупу локације 
на јавној површини, одобрење за постављање 
киоска може се издати његовом брачном другу, 
деци или родитељима под условом да та 
делатност коју ће у киоску обављати није у 
супротности са важећим Програмом. 

Летња башта

Члан 30.

Летња башта је објекат намењен 
угоститељској делатности који се поставља на 
јавној површини испред пословног простора у  
коме се делатност обавља, по правилу, у 
ширини објекта или дела објекта, који захвата  
пословни простор у коме се обавља 
угоститељска делатност.

Изузетно од става 1. овог члана, летња 
башта може се:

поставити изван ширине објекта, 
односно дела објекта који захвата пословни 
простор у коме се обавља угоститељска 
делатност, ако испред тог пословног простора 
не постоје технички услови за постављање 
летње баште, а власник, односно корисник 
пословног простора у суседном објекту, 
односно преосталом делу објекта није поднео 
захтев за прибављање одобрења у року из члана 
21.став 1. ове одлуке;

проширити и изван ширине објекта, 
односно дела објекта који захвата пословни 
простор у коме се обавља угоститељска 
делатност, ако власник, односно корисник 
пословног простора у суседном објекту, 
односно преосталом делу објекта није поднео 
захтев за прибављање одобрења из члана 
21.став 1. ове одлуке.

Летња башта не може да се постави 
испред киоска, осим на градској плажи.
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Критеријуми за постављање - проширење 
летње баште

Члан 31.

Ако има два подносиоца захтева за 
постављање односно проширење летње баште, 
приоритет има власник односно корисник 
пословног простораподносилац захтева за 
постављање летње баште из члана 30. став 2. 
алинеја 1. ове одлуке у ширини која одговара 
ширини објекта, односно дела објекта коју 
захвата пословни простор у коме се обавља 
угоститељска делатност, а на преосталом делу 
ће се дозволити проширење летње баште 
применом следећих критеријума:

 уколико је један захтев за проширење 
летње баште мањи, а дуги већи од половине 
укупне ширине преостале локације, прво ће се 
одобрити проширење летње баште подносиоцу 
захтева за мању ширину, а преостали део ће се
дозволити другом подносиоцу захтева, 

 уколико је сваки од захтева за 
проширење летње баште већи од половине 
укупне ширине преостале локације, проширење 
летње баште ће се дозволити у једнакој ширини.

Ако има два подносиоца захтева за 
проширење летње баште у смислу члана 30. 
става 2. алинеја 2. ове одлуке за исту локацију, 
за различиту ширину, а захтевима се не може 
удовољити у целини, проширење летње баште 
ће се дозволити применом критеријума из става 
2. алинеја 1. и 2. овог члана.

Услови за постављање летње баште

Члан 32.

Летња башта мора бити постављена 
тако, да површина коју заузима, по правилу, 
представља јединствену целину.

Ближи услови за постављање летње 
баште, изглед и величина прописују се 
Правилником.

Период у коме се поставља

Члан 33.

Летње баште се постављају у периоду 
од 1. априла до 30. септембра, за сваку текућу 
годину.

Зимска башта

Члан 34.

Зимска башта је приземан објекат 
угоститељске намене постављен на јавној 
површини, наслоњен на зид објекта или дела 
објекта у коме се обавља угоститељска 
делатност, монтажно демонтажне конструкције, 
наткривен, са транспарентним зидом према 
јавној површини максимално налегајуће 
површине одређене површином зида основног 
објекта на који се наслања.

Осим зимске баште из предходног става, 
зимска башта је и летња башта затвореног типа, 
која се поставља у периоду од 1.октобра  текуће 
године до 31. марта наредне године, а коју чине 
столови, столице и одговарајући лако 
покретљиви монтажнодемонтажни елементи.

Ближи технички услови за постављање 
зимске баште, изглед и величина, као и 
потребна техничка документација прописују се 
Правилником.

Слободно стојећа витрина

Члан 35.

Слободно стојеће  витрине су објекти 
изграђени од одговарајућег материјала који се 
постављају на јавним површинама испред или у 
непосредној близини пословног простора са 
наменом за излагање робе ван пословног 
простора.

Ближи технички услови за постављање 
слободно стојеће  витрине, тип и величина 
прописују се Правилником.

Члан 36.

Подносилац захтева за издавање 
одобрења за постављање слободно стојеће 
витрине дужан је да уз захтев приложи доказ о 
власништву или праву коришћења пословног 
простора који се налази у непосредној близини 
јавне површине на којој се поставља слободно 
стојећа витрина.

Ако има више подносилаца захтева
предност има подносилац захтева чији 
пословни објекат нема улични излог.
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Изложбени пулт

Члан 37.

Изложбени пулт је монтажна 
конструкција постављена уз пословни или 
испред пословног објекта са наменом за 
излагање робе која се у пословном објекту 
продаје.

Ближи технички услови за 
постављање изложбеног пулта, изглед и 
величина прописују се Правилником.

Тенда

Члан 38.

Тенда је слободно стојећа  конструкција 
са одговарајућим застором са наменом за 
заштиту од сунца.

Одобрење за постављање тенде може се 
издати само уз одобрење за постављање летње 
баште.

Ближи технички услови за постављање 
тенде, изглед и величина прописују се 
Правилником.

Перда

Члан 39.

Перда је конструкција са одговарајућим 
застором која се поставља на фасаду објекта, 
изнад зидног отвора са наменом за заштиту од 
сунца.

Ближи технички услови за постављање 
тенде, изглед и величина прописују се 
Правилником.

Постављање перде

Члан 40.

Постављање перде може се одобрити 
правном или физичком лицу односно власнику 
или кориснику пословног простора у објекту на 
чију фасаду се поставља.

Друге врсте слободно стојећих надстрешница

Члан 41.

Друге врсте слободно стојећих 
надстрешница не могу се постављати на јавним 
површинама као самостални објекти.

Објекти за извођење забавних програма

Члан 42.

Монтажни објекат за извођење забавних 
програма у смислу одредаба ове одлуке је скуп 
конструктивних елемената, уређаја, апарата и 
друге опреме који се монтирају и постављају на 
јавну површину ради извођења забавних 
програма (циркус, забавни парк, апарати за 
забаву и сл.).

Мањи монтажни објекти из става 1. овог 
члана постављају се на јавну површину у 
складу Правилником.

Расхладни уређаји

Члан 43.

Расхладни уређаји у смислу ове одлуке 
су уређаји за продају напитака, сладоледа и  
кремова.

Ближи услови за постављање 
расхладних уређаја, прописују се Правилником, 
а ималац дозволе дужан је да уз уређај постави 
суд за смеће.

Апарати за кокице и друге печењарске 
производе

Члан 44.

Апарати за кокице и друге печењарске  
производе могу се постављати на јавним 
површинама. 

При једнаким условима предност има 
подносилац  захтева који је први поднео захтев.

Тип и величина апарата прописују се 
Правилником.

Тезге за излагање и продају књига, 
часописа и сл.

Члан 45.

Тезге за излагање и продају књига, 
часописа и других публикација, компакт
дискова и слично, је монтажна конструкција 
која може да се постави на јавној површини.

При једнаким условима предност има 
подносилац  захтева који је први поднео захтев.

Тип, односно изглед пулта ближе се 
прописује Правилником.
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Тезге за излагање и продају продају цвећа, 
честитки, украсних предмета и сл. Предмета

Члан 46.

Тезге за излагање и продају цвећа, 
честитки, украсних предмета, уметничких 
сувенира, еко производа, уметничких слика  и 
сл. предмета може да се постави на јавној 
површини поводом обележавања државних, 
верских и других празника и то:

1) божићних и новогодишњих празника 
у периоду од 15. децембра текуће године до 15. 
јануара наредне године;

2) прaзника 8. марта у периоду од 1. до 
10. марта текуће године;

3) ускршњих празника у укупном 
трајању најдуже 15 дана рачунајући време пре  
наступања празника и за време празника.

Рокови за подношење захтева за 
постављање пулта из става 1. овог члана су за:

 пулт из става 1. тачка 1.овог члана, од 
15. новембра, до истека рока на који се може 
поставити;

 пулт из става 1. тачка 2. овог члана, од 
1. фебруара до истека рока на који се може 
поставити;

 пулт из става 1. тачка 3.овог члана, од 
25 дана пре наступања празника до краја 
празника.

При једнаким условима предност има 
подносилац  захтева који је први поднео захтев.

Једном подносиоцу захтева може се 
одобрити највише два пулта.

Тип, односно изглед тезге (пулта) и 
начин постављање ближе се прописује 
Правилником .

Телефонске говорнице и поштански 
сандучићи

Члан 47.

Телефонске говорнице и поштански 
сандучићи, које на јавној површини поставља 
надлежно Јавно предузеће могу бити 
слободностојећи и зидни.

Уколико се телефонске говорнице 
односно поштански сандучићи постављају на 
јавну површину као слободно стојећи, поред 
подношења доказа предвиђених чланом 20. ове 
одлуке надлежно Јавно предузеће дужно је да уз 
захтев приложи и сагласности јавних предузећа 
која су власници осталих инсталација са којима 

се инсталације овог јавног предузећа додирују 
или укрштају.

Тип и величина, као и начин 
постављања телефонских говорница прописује 
се Правилником.

Објект за одржавање политичких 
манифестација

Члан 48.

Објекти за одржавање политичких 
манифестација су мањи монтажни објекти који 
се постављају на јавној површини ради 
одржавања политичких манифестација. 

Ближи услови за постављање ових 
објеката се прописују Правилником и 
Програмом.

Објект за одржавање сајамских 
манифестација

Члан 49.

Објекти за одржавање сајамских 
манифестација су мањи монтажни објекти који 
се постављају на јавној површини ради 
одржавања сајамских манифестација.

Постављање објеката из става 1. овог 
члана, може се одобрити подносиоцу захтева 
највише два пута у току године, с тим што 
између два постављања не може проћи мање од 
30 дана.

Време на које се одобрава постављање 
објеката из става 1. овог члана, по једном 
захтеву не може бити дуже од 15 дана.

Ближи услови за постављање ових 
објеката се прописују Правилником и 
Програмом.

Објекти за одржавање културних, спортских 
и образовних манифестација

Члан 50.

Објекти за одржавање културних, 
спортских и образовних манифестација су мањи 
монтажни објекти који се постављају на јавној 
површини ради одржавања културних, 
спортских и образовних манифестација.

Постављање објеката из става 1. овог 
члана, може се одобрити само надлежној 
Градској управи и установама чији је оснивач 
Град.
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Ближи услови за постављање ових 
објеката се прописују Правилником и 
Програмом.

Други објекти и уређаји

Члан 51.

Градска управа ће одобрити постављање 
других објеката и уређаја уколико то није у 
супротности са одредбама ове одлуке, 
Програмом и Правилником.

V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА

Огласни објекти

Члан 52.

Огласни објекти из члана 3. ове одлуке 
постављају се на отвореном простору ради 
рекламирања у складу са Правилником и 
Програмом у складу са овом одлуком.

Тип, величина и услови за постављање 
огласних објеката, као и потрбна техничка 
документација ближе се утврђује Правилником.

Огласни пано

Члан 53.

Огласни пано је огласни објекат за
слободно оглашавање, који користе грађани и 
друга заинтересована лица за истицање плаката, 
огласа, обавештења и слично, ради 
информисања и обавештавања о одржавању 
забавних, културних и спортских 
манифестација, обављању делатности и слично, 
као и посмртне плакате и друге сличне огласе и 
обавештења.

Огласни пано поставља град  односно 
месна заједница за потребе грађана и других 
заинтересованих лица.

Набавку, постављање и одржавање 
огласног паноа из става 1. овог члана  у име и за 
рачун града врши Дирекција.

Слободно лепљење плаката

Члан 54.

Слободно лепљење плаката и других 
рекламних и огласних порука није дозвољено на 

огласним објектима и местима која нису 
предвиђена за те намене.

Транспаренти

Члан 55.

Транспарент служи за рекламирање 
делатности и оглашавње манифестације 
културног, спортског или забавног карактера, 
који постављају правна лица или предузетници 
у складу са Правилником.

Транспарент за рекламирање поставља 
се најдуже до 30 дана, а транспарент за 
оглашавање манифестације културног, 
спортског или забавног карактера  до завршетка 
трајања манифестације.

Билборд

Члан 56.

Билборди су огласни објекти, који се 
постављају на отвореном простору ради 
презентовања, обавештавања и рекламирања у 
складу са Правилником и Програмом.  

Рекламне ознаке

Члан 57.

Рекламне ознаке су огласни објекти који 
се, у складу са Правилником постављају на 
отвореном простору ради рекламирања и могу 
бити неосветљене, светлеће и просветљене.

Рекламне ознаке у смислу става 1. овог 
члана су панои, писане рекламе, светлеће 
рекламе, дисплеји, рекламе са електронском 
изменом светлећих порука и сл. које се 
постављају на отвореном простору, на којима 
привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници рекламирају  делатност за 
сопствене потребе или на којима привредна 
друштва, друга правна лица и предузетници 
регистровани за обављање делатности 
рекламирања, односно маркетинга, у 
комерцијалне сврхе рекламирају  делатност, 
производе и услуге трећих лица или пружају 
услуге сервисних информација. 

Постављање рекламних ознака из става 
1. и 2. овог члана дозвољава се на период до 12 
месеци.

На постављање рекламних ознака из 
става 1. и 2. ове одлуке на истој локацији и у 
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наредној години примењују се одредбе члана 20. 
став 5, 6 и 7 ове одлуке.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

Надстрешница за склањање људи у јавном 
саобраћају 

Члан 58.

Надстрешница за склањање људи у 
јавном саобраћају се поставља на аутобуско 
стајалиште и служи као заштита од 
атмосферских прилика.

Када надстешницу поставља Град 
набавку, постављање и одржавање у име и за 
рачун града врши Дирекција.

Изглед и ближи услови за постављања 
овог објекта прописују се Правилником у 
складу са посебним прописима везаним за 
безбедно одвијање свих видова саобраћаја.

Балон хала спортске намене

Члан 59.

Балон хала спортске намене је 
монтажни привремени типски објекат лагане 
конструкције, од монтажно демонтажних 
елемената, са зидовима и кровним покривачем 
од импрегнираног или пластицифираног  платна 
или другог сличног материјала, који се 
поставља као самостални објекат у функцији 
спортских активности.

Величина, изглед, начин постављања, 
као и потребна техничка документација за овај 
објекат  ближе се прописује Правилником.

Члан 60.

Постављање и уклањање балон хала 
спортске намене на површинама које нису јавне  
врши се у складу са одредаба члана 18, 19, 21, 
22., и 23, 25. и 26. ове одлуке.

VII ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД  МОНТАЖНИХ 
И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

Технички преглед

Члан 61.

Подобност за употребу киоска, зимске 
баште, надстрешнице за склањање људи у 

јавном саобраћају и балон хале спортске намене 
утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед објеката из става 1. 
овог члана врши Комисија за технички преглед 
образована по прописима о планирању и 
изградњу.

О свом налазу Комисија за технички 
преглед сачињава извештај .

На основу извештаја Комисије за 
технички преглед, Надлежна управа доноси 
решењео употребној дозволи.

На решење из преходног става може се 
изјавити жалба Градском већу у року од 8 дана 
од дана достављања.

VIII ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА 
ДРУГИ НАЧИН

Заузимање ради обезбеђења градилишта

Члан 62.

Јавна површина се може привремено 
заузети и ради обезбеђења градилишта или 
постављања градилишних скела у циљу 
изградње, реконструкције  или одржавања  
грађевинских објеката, на основу решења   
Градске управе.

Ради прибављања решења из става 
1.овог члана, уз захтев је потребно приложити:

 решење о грађевинској дозволи (код 
изградње, доградње и реконструкције), решење 
којим се одобрава извођење радова на 
инвестиционом одржавању објекта, уклањању 
препрека за особе са инвалидитетом, 
адаптацији, санацији и промени на мене објекта 
без извођења грађевинских;

 шему организације или скицу 
заузимања са планираном површином заузете 
јавне површине;

 услове Дирекције за заузимање јавне 
површине и услове за враћање у првобитно 
стање и 

 по потреби и другу документацију. 
Пре доношења решења из става 1. овог 

члана, подносилац захтева је дужан да уплати 
комуналну таксу и новчану накнаду односно 
депонује средства за враћање јавне површине у 
првобитно стање, ако је то уређено посебном 
одлуком

Решење из става 1. овог члана обавезно 
садржи обавезу лица коме је издато, да по 
престанку заузимања јавне површине исту 
доведе у првобитно стање.
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Заузимање ради депоновања грађевинског 
материјала и др.

Члан 63.

Јавна површина се може привремено 
заузети и ради депоновања грађевинског 
материјала, огрева и других сличних предмета и 
ствари, под условом да подносилац захтева нема 
могућности да исте смести у  оквиру своје 
парцеле.

Надлежна управа може решењем 
одобрити привремено заузимање јавне 
површине у смислу овог члана, уколико 
подносилац захтева приложи услове Дирекције 
за заузимање јавне површине и враћање у 
првобитно стање и плати прописану  комуналну 
таксу и новчану накнаду односно депонује 
средства за враћање јавне површине у 
првобитно стање, ако је то уређено посебном 
одлуком

Решење из предходног става  обавезно 
садржи обавезу лица коме је издато, да по 
престанку заузимања јавне површине исту 
доведе у првобитно стање.  

Саобраћајни пројект

Члан 64.

Уколико заузимање јавне површине из 
члана 62. и 63. ове одлуке захтева промену 
режима саобраћаја, подносилац захтева мора да 
изради саобраћајни пројект и да прибави 
решење о давању сагласности на саобраћајни 
пројект Градске управе надлежне за саобраћај, 
према условима Дирекције.

Потребу израде саобраћајног пројекта 
из предходног става утврђује Дирекција 
приликом издавања услова за заузимање јавне 
површине.

IX. НАДЗОР

Надзор

Члан 65.

Надзор над спровођењем ове одлуке ове 
одлуке врши Надлежна управа, а инспекцијски 
надзор врши грађевински и комунални 
инспектор (у даљем тексту: надлежни 
инспектор).

Инспекцијски надзор

Члан 66.

Грађевински инспектор врши надзор над 
спровођењем одредаба ове одлуке којима се 
уређује постављање зимске баште, киоска, 
балон хала спортске намене и надстрешница за 
склањање људи у јавном саобраћају .

Комунални инспектор врши надзор над 
спровођењем одредаба ове одлуке којима се 
уређује постављање осталих монтажних 
објеката, огласних објеката и других објеката, 
заузимања јавне површине на други начин.

Овлашћења надлежног инспектора

Члан 67.

У вршењу инспекцијског надзора, 
надлежни инспектор је овлашћен да наложи 
отклањање утврђених недостатака и предузме 
следеће мере, ако:

1) утврди да неко лице  поставља или је 
поставило монтажни или други објекат на јавну 
површину односно огласни објекат на отворен 
простор без решења о одобрењу/дозволи, 
наложиће решењем рушење односно уклањање 
мањег монтажног или другог објекта односно 
огласног објекта и довођење јавне површине у 
првобитно стање, под претњом о принудног 
извршења, о трошку тог лица;

2) утврди да неко лице  поставља или је 
поставило монтажни објекат или други објекат 
на јавну површину односно  огласни објекат на 
отворен простор у супротности са издатим 
решењем о одобрењу или га користи супротно 
утврђеној намени, одредиће рок у коме је исто 
дужно да утврђену неправилност отклони;

3) утврди да лице из тачке 2.овог члана у 
остављеном року није поступило по датом 
налогу,  решењем ће наложити рушење односно 
уклањање мањег монтажног или другог објекта  
односно огласног објекта и довођење јавне 
површине у првобитно стање, под претњом о 
принудног извршења, о трошку тог лица;

4) ако је неко лице заузело јавну 
површину на други начин, без решења којим се 
заузимање јавне површине одобрава, решењем 
ће наложити уклањање предмета или  ствари са 
јавне површине и довођење исте у привобитно 
стање, под претњом принудног извршења, о 
трошку тог лица и

5) покренуће прекршајни поступак, ако 
се за то стекну услови.
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Решење инспектора

Члан 68.

Уколико инспектор у вршењу  
инспекцијског надзора утврди да је време 
утврђено одобрењем/дозволом,  односно 
решењем о заузимању јавне површине на други 
начин  истекло, наложиће решењем кориснику 
рушење односно уклањање монтажног, огласног 
објекта или другог објекта, ствари или предмета 
и довођење јавне површине у првобитно стање .

Уколико је наступио неки од разлога 
утврђен у овој одлуци за уклањање мањег 
монтажног, огласног или другог објекта, пре 
истека времена на које је постављање одобрено, 
инспектор ће наложити решењем кориснику да 
уклаони објекат  и доведе јавну површину у 
првобитно стање.

Уколико у случају из става 1. и 2. овог 
члана корисник не уклони мањи монтажни 
објекат, огласни објекат или други објекат у 
остављеном року, исти ће бити уклоњен 
принудним путем о трошку корисника.

Жалба на решење инспектора

Члан 69.

На решење инспектора донето по 
одредбама ове одлуке може се уложити жалба 
Градском већу, у року од осам дана од дана 
пријема решења.

Жалба изјављена на решење инспектора 
не задржава извршење решења. 

Овлашћења комуналне полиције

Члан 70.

Контролу и одржавање комуналног реда 
у овој области обавља комунална полиција, 
изриче мандатне казне прописане овом одлуком 
и с тим у вези подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

Новчаном казном на лицу места у 
износу од 20.000,00  динара казниће се за 
прекршај правно лице или предузетник ако:

 постави монтажни, огласни или други 
објекат без одобрења/дозволе односно уговора 
(члан 19. и члан 24. ове одлуке).

 заузме јавну површину на други начин 
без решења којим се заузимање јавне површине 
одобрава(члан 62. и 63. ове одлуке).

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

Члан 72.

Новчаном казном на лицу места у 
износу од 20.000,00  динара казниће се за 
прекршај  правно лице и предузетник ако лепи 
плакате и друге рекламне и огласне поруке на 
огласним објектима и местима, која нису 
предвиђена за ту намену ( члан 55. ове одлуке).

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

Члан 73.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара до 500.000,00  динара казниће се за 
прекршај правно лице ако:

1) монтажни објекат на јавну површину 
не постави у складу са издатим одобрењем или 
га користи супротно утврђеној намени; 

2) огласни објекат на отвореном 
простору не постави у складу са издатом 
дозволом или га користи супротно утврђеној 
намени;

3) други објекат не постави у складу са 
издатим одобрењем;

4) не поступи по решењу надлежног 
инспектора.

Новчаном казном у износу од 2500,00 
динара до 50.000,00 динара казниће се за 
прекршај из става 1. овог члана и одговорно 
лице у правном лицу и физичко лице. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара до 150.000,00 динара казниће се 
предузетник ако учини прекршај из става 1 овог 
члана.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

Поступци покренути по захтеву странке 
за издавање одобрења или по службеној 
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дужности, у којима није донето првостепено 
решење, окончаће се по одредбама ове одлуке.

Члан 75.

Предлог аката из. члана 7. и 18. ове 
одлуке  Дирекција ће израдити у року 60 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

До доношења аката из предходног члана 
примењиваће се одредбе аката донетих по 
раније важећој одлуци уколико нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 76.

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним површинама 
("Службени лист града Сремска Митровица", 
бр. 1/2008) и одредбе Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Сремска 
Митровица бр.2/2009“), које се односе на 
давање у закуп локација на јавном грађевинском 
земљишту ради привременог постављања 
монтажних објекат. 

Члан 77.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу града 
Сремска Митровица".

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 352452/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

107.

На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи( "Службени гласник РС", број 
72/2009 и 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС и 
24/2011), члана 9, став 5 Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 
88/2010 ) и члана 35. тачка 6. Статута Града 
Сремска Митровица   („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 1/2008 ), Скупштина 
града Сремска Митровица, по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове на седници 
одржаноj 03.06.2011. године, донела је

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, АРСЕНИЈА 

ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКЕ
И ПСЦ „ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради 
Плана детаљне регулације блока између улица 
Трг Светог Димитрија, Арсенија Чарнојевића, 
Кузминске и ПСЦ „ПИНКИ“ у Сремској 
Митровици  (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.

Границу планског подручја чине:

тачке 1. која се налази на источној 
регулационој линији   улице Трг Св.Димитрија 
и уједно и граници градске парцеле бр. 4404/1 
са јавном наменом. Обухват полази од тачке 1 и 
иде границом парцеле ка северу до тачке2;

тачка 2. се налази на укрштању улица Светог 
Димитрија и насељске сервисне сабраћајнице на 
источној страни регулационог појаса и припада 
парцели 4404/1. Наставља ка северу до тачке 3;

тачка 3. се налази на раскрсници улица Свети 
Димитрије и Арсенија Чарнојевића. Из тачке 3. 
граница иде ка истоку јужном страном 
регулационог појаса улице Арсенија 
Чарнојевића, до тачке 4;

тачка 4. се налази на раскрсници улица 
Арсенија Чарнојевића и Кузминске и од ње 
обухват иде ка југу западном границом 
регулационог појаса улице Кузминске до тачке 
5;

тачка 5. се налази на укрштању улице 
Кузминске и постојећег унутарблоковског 
колскопешачког пролаза на парцели бр. 4503, а 
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граница наставља западном границом 
регулационог појаса улице Кузминске до тачке 
6:

тачка 6. се налази јужној граници парцеле 
породичног становања бр.4514 (ул.Кузминска 
бр.69), и јужном  границом парцела 4514, 4515/1 
и 4515/2  затвара обухват у тачки 1.

Члан 3.

План детаљне регулације сдржи текстуални и 
графички део.

Текстуални део плана детаљне регулације
приређује се тако да садржи Полазне основе 
плана и Плански део.

Полазне основе Плана детаљне регулације 
садрже:

1) текстуални део, односно извод из
текстуалног дела усвојеног Концепта плана у 
виду закључака;

Плански део садржи Правила уређења и 
Правила грађења.

Правила уређења у Плану детаљне регулације 
осим елемената одређених чланом 30. Закона, 
садрже и:

1) концепцију уређења и типологију 
карактеристичних грађевинских зона и 
карактеристичних целина одређених планом; 

2) локације за које се обавезно ради
урбанистички пројекат;

3) правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела;

4) попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;

5) мере енергетске ефикасности изградње;

6) локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса;

7) остале елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.

Правила грађења дефинисана чланом 31. Закона 
у плану детаљне регулације израђују се за 
делове односно зоне у обухвату плана, а 
дефинишу се за појединачне грађевинске 

парцеле у мери довољној да буду основ за 
издавање локацијске дозволе на укупном 
грађевинском земљишту обухваћеном планом, 
осим за:

1) грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде урбанистичког
пројекта;

2) локације за које је планом одређена обавеза 
расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса.

Правилима грађења по правилу се дефинишу 
или дозвољени индекс изграђености или 
дозвољени индекс заузетости, а висинска 
регулација односно дозвољена висина објеката 
се одређује висинским котама.
Правила грађења у плану детаљне регулације 
осим елемената одређених чланом 31. Закона, 
могу да садрже и друге услове архитектонског 
обликовања, материјализације, завршне обраде, 
колорита и друго.

Правила уређења, чл.30. Закона зависно од 
врсте планског документа, садрже нарочито:

1) концепцију уређења карактеристичних 
грађевинских зона или карактеристичних 
целина одређених планом према морфолошким, 
планским, инсторијско  амбијенталним, 
обликовним и другим карактеристикама;

2) урбанистичке и друге услове за уређење и 
изградњу површина и објеката јавне намене и
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као 
и услове за њихово прикључење;

3) степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта по целинама или 
зонама из планског документа, који је потребан 
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;

4) опште и посебне услове и мере заштите 
природног и културног наслеђа, животне 
средине и живота и здравља људи;

5) посебне услове којима се површине и објекти 
јавне немене чине приступачним особама са 
инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности

6) попис објеката за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови за 
предузимање мере техничке заштите и других 
радова, у складу са посебним законом;
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7) мере енергетске ефикасности изградње;

8) друге елементе знечајне за спровођење 
планског документа 

Правила грађења, чл.31. Закона садрже 
нарочито: 

1) врсту и намену објеката који се могу градити
у појединим зонама под условима утврђеним
планским документом, односно врсту и намену 
објеката чија је изградња забрањена у тим 
зонама; 

2) услове за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле, као и 
минималну и максималну површину 
грађевинске парцеле;

3) положај објекта у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле;

4) највеће дозвољене индексе заузетости и
изграђености грађевинске парцеле; 

5) највећу дозвољену висину или спратност
објеката; 

6) услове за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели;

7) услове и начин обезбеђивања приступа 
парцели и простора за паркирање возила.

Графички део плана детаљне регулације
израђује се као карте у којима се представљају 
постојеће стање и планска решења 
одговарајућим цртежима и графичким 
симболима.

Постојеће стање у плану детаљне регулације
дела насеља исказује се кроз карте које 
приказују:

1) поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне 
или целине према морфолошким, планским, 
историјскоамбијенталним, обликовним и
другим карактеристикама;

2) постојећу функционалну организацију у 
обухвату плана, са претежном наменом 
простора (по правилу, по постојећим 
катастарским парцелама): за јавне потребе, 
становање, пословање, индустрију и остале 
намене.

Планска решења плана детаљне регулације 
дела насеља исказују се кроз једну или више 
карата које приказују:

1) границе плана (по правилу, по постојећим 
катастарским парцелама);

2) планиране намене површина у границама
плана (по правилу, по постојећим катастарским
парцелама), са локацијама објеката за јавну
употребу и објеката од општег интереса;

3) поделу на зоне или целине према
морфолошким, планским, историјско
амбијенталним, обликовним и другим
карактеристикама и површине и капацитете (по
правилу, по постојећим катастарским 
парцелама) за јавне функције, јавне површине и 
јавно зеленило;

4) саобраћајнице са детаљним нивелационим
котама улица и јавних површина (нивелациони 
план), са потребним карактеристичним 
профилима и са аналитичкогеодетским 
елементима за нове саобраћајнице и планиране
јавне површине;

5) регулационе линије улица и јавних површина 
и уличне грађевинске линије објеката, изузетно 
и дворишне грађевинске линије када ситуација 
на терену то захтева;

6) мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим 
решењима; 

7) локације и зоне за које је обавезно расписати 
јавни урбанистички или архитектонски конкурс.

Члан 4.

Рок за израду Нацрта Плана детаљне 
регулације износи 90 дана од дана доношења 
ове Одлуке.

Члан 5.

За носиоца израде Плана детаљне 
регулације одређује се ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица“. 

Члан 6.

Средства за израду Плана детаљне 
регулације обезбедиће се у буџету Града 
Сремска Митровица.
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Члан 7.

Предлог Плана детаљне регулације, пре 
подношења органу надлежном за његово 
доношење, подлеже стручној контроли и излаже 
се на јавни увид.

Излагање предлога Плана детаљне 
регулације на јавни увид оглашава се у дневном 
и локалном листу, при чему се оглашавају 
подаци о времену и месту излагања Предлога 
Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу 
доставити примедбе на Предлог Плана детаљне 
регулације, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Решење да се 
за План детаљне регулације блока између улица 
Трг Светог Димитрија, Арсенија Чарнојевића, 
Кузминске и ПСЦ „ПИНКИ“ у Сремској 
Митровици, не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину донето од стране 
Градске управе за урбанизам и стамбено 
комуналне послове.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 35068/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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108.

На основу члана 83., 97. и члана 185. 
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010УС и 24/2011) 
и члана 35. тачка 7 Статута Града Сремске 
Митровице („Сл.лист Града Сремска 
Митровица“ бр.1/2008), Скупштина Града 
Сремска Митровица је, на својој седници 
одржаној 03.06.2011.године, донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА У ПОСТУПКУ 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И НАКНАДИ 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Сремска Митровица у поступку легализације 
објеката и накнади за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације(„Службени 
лист Града Сремска Митровица“ бр.2/2010) у 
члану 6. став 1. бришу се речи: “који има право 
да, уколико сматра да решење није донето у 
складу са одредбама закона, пред надлежним 
судом покрене управни спор, у року од 30 дана 
од дана достављања тог решења“, а иза речи 
захтева ставља се тачка.

Став 2. се брише, а у ставу 3. 
реч:“правноснажности“замењује се 
речју:“коначности“ .

Члан 2.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта у поступцима легализације (у даљем 
тексту: накнада) за породичне стамбене објекте 
и станове у стамбеним зградама чија је нето 
корисна површина до 100 m², односно 200 m², 
без обзира на укупну површину објекта, 
утврђује се на основу следећих критеријума:

1) степена комуналне опремљености;
2) годишњих програма за уређивање 

грађевинског земљишта;
3) урбанистичке зоне;
4) положаја локације;
5) намене објекта;
6) нето корисне површине објекта;
7) времена закључења уговора којим се 

уређују међусобни односи у погледу уређивања 
грађевинског земљишта;

Накнада из става 1. овог члана умањује 
се за 99% за сваких 25 m² по члану породичног 
домаћинства до 100 m², а ако је предметни 
објекат, односно стан површине веће од 100 m², 
накнада се умањује за 60% за следећих 100 m², у 
односу на висину накнаде прописане овом 
одлуком. Ако породично домаћинство има 
мање од четири члана, умањење од 99% се 
примењује по члану домаћинства, а накнада за 
остатак површине до 100 m² се умањује у 
износу од 60% у односу на прописану висину 
накнаде.

Накнада из става 1. овог члана умањује 
се и власницима породичних стамбених 
објеката и станова у стамбеним зградама у 
износу од 60% у односу на висину накнаде 
прописану овом одлуком, за првих 100 m² нето 
површине објекта, без испуњења услова 
прописаних у члану 9б. ове одлуке, у складу са 
Законом о планирању и изградњи.

Накнада из ст. 2. и 3. овог члана се 
умањује лицу које са јединицом локалне 
самоуправе закључи уговор о уређивању 
међусобних односа у погледу накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта до 30. јуна 
2012. године, у складу са Законом о планирању 
и изградњи.

Члан 3.

Иза члана 9. додаје се нови нови 
чланови 9а.и 9б., који гласе: 

Члан 9а.

Приликом обрачуна површина за 
умањење накнаде из члана 9. ове одлуке, за 
станове у стамбеним зградама, обрачунава се 
нето корисна површина стана, без обзира на 
укупну површину стамбене зграде у којој се 
стан налази.

Умањења накнаде из члана 9. ове одлуке 
не примењује се на породичне стамбене објекте 
и станове, када су изграђени у екстра или првој 
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урбанистичкој зони, у складу са Законом о 
планирању и изградњи.

Члан 9б.

Умањење из члана 9. став 2. ове одлуке
може остварити лице које је поднело захтев за 
легализацију објекта који је изграђен до 11. 
септембра 2009. године, као и лице које је на 
том објекту стекло право својине до 5. априла 
2011. године и које је трајно решавало своје 
стамбено питање, под условом да он или 
чланови његовог породичног домаћинства 
(брачни друг, деца рођена у браку или ван 
брака, усвојена или пасторчад, који живе са 
подносиоцем захтева у заједничком 
домаћинству) немају другу непокретност на 
територији града.

Испуњеност услова за умањење накнаде 
из става 1. овог члана, утврђује посебна 
Комисија, коју образује надлежна управа на 
основу приложених доказа, у складу са Законом 
о планирању и изградњи и Законом о општем 
управном поступку (исправе, искази сведока, 
изјаве странака и др.).

Члан 4.

У члану 10. иза става 2., додаје се нов 
став 3., који гласи:
“ Власник објекта, који није платио део накнаде 
за изградњу линијске комуналне 
инфраструктуре (водовод, канализација, јавни 
пут) до добијања грађевинске дозволе, односно 
одобрења за изградњу, може исту да плати по 
изградњи исте, односно пре прикључења 
објекта на линијску комуналну 
инфраструктуру.“

Став 3. постаје став 4.

Члан 5.

У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Висина накнаде у поступку 

легализације, утврђена је у табелама: 1, 1а, 2, 3, 
4 и 5, које су саставни део ове одлуке. “

Члан 6.

У члану 12. став 3. мења се и гласи:
„Уколко се као начин плаћања накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта утврди 

плаћање у ратама, плаћање се врши на следећи 
начин:

 за легализацију објекта у I E и I зони 
прва рата у висини 20 % од обрачунате 
накнаде плаћа се у року 7 дана од дана 
обрачуна , а преостали износ плаћа се у 
једнаким месечним ратама до 36 месеци;

 за легализацију објеката почев од II
закључно са VIII –зоном – у једнаким 
месечним ратама на 120 месеци;

 накнада са умањењем из члана 9.став 2. 
у једнаким месечним ратама до 240 
рата.“

Члан 7.

Члан 13. мења се и гласи:

„Уколико се накнада за уређивање 
грађевинског земљишта плаћа у ратама, 
неисплаћене рате подлежу усклађивању 
једанпут годишње (по истеку календарске 
године) стопом раста потрошачких цена у 
Републици Србији за предходну годину.

Одредба из предходног става 
примењиваће се на све до сада закључене 
уговоре у којима је остатак дуга коригован 
стопом раста цена на мало.“

Члан 8.

Власник објекта односно инвеститор 
који је закључио уговор о накнади за уређивање 
грађевинског земљишта на рате до ступања на 
снагу ове одлуке, може поднети захтев за 
отплату преосталог дуга у целости уз могућност 
умањења дуга за 20%.

Захтев из става 1. овог члана подноси се  
Дирекцији најкасније у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 9.

Поступци давања у закуп односно 
отуђења грађевинског земљишта у постуку 
легализације у којима није донето решење 
Градског већа наставиће се по одредбама ове 
одлуке.
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Члан 10.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 46338/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

109.

На основу члана 35 став 10  Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/2009 и 81/2009 –исправка и 64/2010 
УС ) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града 
Сремска Митровица   („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 1/2008 ),   
Скупштина Града Сремска Митровица на 
седници одржаној 03.06.2011. године донела је

О Д Л У К У
О ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКА  ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, 2010.

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације блока  градске пијаце у Сремској 
Митровици, 2010.( у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.

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

А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 

ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ, 2010.
01. Опште одредбе
02. Граница планског подручја
03. Оцена постојећег стања
04. Предвиђено грађевинско подручје са 

предлогом одређивања јавне намене
05. Концепција планиране урбанистичке 

организације и пропозиције развоја 
простора у обухвату плана

06. Подела на урбанистичке целине
зоне према урбанистичким 
показатељима и другим 
карактеристикама

07. Елементи за регулацију површина у 
јавној намени, правила уређења и 
правила градње за остало 
грађевинско земљиште

08. Мреже јавних комуналних 
инфраструктурних системапрема 
условима надлежних градских ЈП

09. Посебни услови за заштиту и 
уређење просторапрема условима 
надлежних институција

10. Фазе реализације

2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
УСВОЈЕНОГ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА

1. 02 – постојеће стање
2. 03 – план поделе на блокове
3. 04  планирана организација 

простора
4. 05 – план поделе на јавно и остало 

грађевинско земљиште
5. 06   план инфраструктуре

Б. ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.Концепција уређења и типологија 
карактеристичних грађевинских зона и 
карактеристичких целина
1.2. Разрада локације урбанистичким 
пројектом
1.3. Правила парцелације, 
препарцелације и исправке границе
1.4. Попис парцела и опис локација за 
јавне површине, садржаје и објекте
1.5. Мере енергетске ефикасности
1.6. Правила уређења за саобраћајне и 
зелене површине и инфраструктурне 
системе

1.6.1. Саобраћајне површине
1.6.2. Правила уређења зелених 

површина
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1.6.3. Правила уређења 
инфраструктурних система
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1.1. планиране претежне и 
комбиноване намене

2.1.2. грађевинске парцеле
2.1.3. објекти
2.1.4. становање и стамбено 

ткиво
2.1.5. правила грађења за 

блокове
2.1.6. правила грађења за 

парцеле
2.1.7. правила грађења за зграде
2.1.8. надзиђивање и доградња 

објеката
2.2. УСЛОВИ ЧУВАЊА, 
ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА 
КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕДХОДНУ 
ЗАШТИТУ – ИЗВОД
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И 
ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ 
СЕКТОРА
4. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ДЕО
А – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. подела обухвата плана на зоне
2. функционална организација са 

наменом простора
Б – ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. границе плана
2. планирана намена површина 

са организацијом простора
3. подела на зоне и целине
4. саобраћајнице са уређењем 

јавних површина
5. хоризонтална регулација са 

планом парцелације
6. мреже и објекти 

инфраструктуре
7. приказ оријентационе физичке 

структуре

Члан 3.

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

Све примерке Плана детаљне регулације 
у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица“  као 
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
председник Скупштине Града.

Потписане примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику оверава ЈП 
„Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица“, одговорни урбаниста и 
Скупштина Града Сремска Митроваца.

Члан 4.

Један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине Града.

Два примерка донетог, потписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику чувају се у Градском органу управе
надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику  чува се у 
Министарству надлежном за послове урбанизм.

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

Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне 
регулације стараће се Градска управа за 
урбанизам и стамбено комуналне послове Града 
Сремска Митровица.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:  35054/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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А.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, 2010.

01. Опште одредбе:
Циљ израде Плана детаљне регулације је, да се у новонасталим околностима (нови  Закон о 

планирању и изградњи, Сл.гласник РС, бр.72/2009 и нови План генералне регулације Града Сремска 
Митровица, Сл. лист града СМ, бр. 11/2009.) поново дефинишу просторна решења јавних површина и 
градње на осталом грађевинском 
земљишту датим у садашњем ПДРу 
("Сл. лист Општине Сремска 
Митровица" бр. 1/2005.), у блоку 
између улица Паробродска, Променада, 
28.марта и Пушкинова у самом центру 
Сремске Митровице. 

Непосредни задатак новог ПДР
а, а за исти обухват, је да се формирају 
просторноинвестициони захвати којим 
се дефинише завршетак урбанистичког 
обликовања површина у јавној намени 
централне градске пијаце и пратећих 
саобраћајних површина и објеката 
колског и мирујућег саобраћаја за 
краткорочни и средњорочни рок 
реализације, као и урбанистичке 
показатеље и друге урбанистичко
техничке карактеристике  објеката на 
осталом грађевинском земљишту.

Простор Блока између улица 
Паробродске, Пушкинове, 28.марта и 
Променаде дефинисан је као Типична 
градска целина 1 - Компактни 
блокови старог града и лоциран је у самом историјском језгру града, а јужном страном излази на 
Савски кеј  и има површину од  око 3,30 ха. 

Имајући у виду чињеницу да историјско језгро града има континутет од више векова, урбано 
планирање предметног Блока подразумева перманентну урбанистичку реконструкцију, константну
замена просторних функција и објеката у дужем временском периоду са прелазним (никад коначним) 
решењима. 

У задње  четири деценије просторна организација Блока је доживела изразите промене
изградњом савске вертикалне обалоутврде (са укидањем саобраћајнице дуж савског кеја), изградњом 
вишеспратница и уклањањем производноскладишног комплекса ''Кулпин''. Главна градска пијаца, која 
је лоцирана у Блоку, комплетно је реконструисана уз ивичну изградњу објеката локала. Изграђен је 
комлекс мегамаркета ''Макси'' и део унутарблоковског саобраћајног решења са паркиралиштем и 
објектом гаража (ивично постављен).

Планом Генералне регулације града из 2009. године створене су реалне претпоставке за урбану 
реконструцију целог Блока планирањем примарне градске саобраћајнице дуж савског кеја, која отвара 
могућности  разграничења постојећих урбаних функција новом унутарблоковском саобраћајном шемом 
као и ангажовањем неизграђеног грађевинског земљишта за садржаје који допуњују главну градску 
пијацу као доминантну одредницу овог блока у целокупној слици града.  
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02- Граница планског подручја: Обухват Плана подразумева простор од 
 Тачке 1. која се налази на 

раскрсници улица Променаде и 28. 
марта. Из те тачке граница полази на 
север западном страном улице 28. 
марта, до тачке 2. 

 Тачка 2. се налази на 
раскрсници улица 28. марта и 
Пушкинове. Из тачке 2. граница 
полази на исток, прелази преко јужне 
стране Соларског Трга па затим 
северном страном улице Пушкинове 
до тачке 3. 

 Тачка 3. се налази на 
раскрсници улица Пушкинове и 
Паробродске. Из тачке 3. граница
иде источном страном улице 
Пароброске на југ, до тачке 4.

Тачка 4. се  налази у
раскрсници те улице и ул. Променада. 
Из тачке 4. граница наставља јужном
страном улице Променада и иде до 
тачке 1. и тако затвара планирани 
обухват ПДР.

У простору обухвата ПДР налазе се следеће катастарске парцелле:

4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4, 4728/5, 4728/6, 4728/7, 4728/8, 4728/9, 4728/11, 4728/1, 4729/2, 
4730/1, 4730/2, 4731, 4732/1, 4732/2, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738/1, 4738/2, 4739/1, 4739/2, 4739/3, 
4739/4, 4739/5, 4739/6, 4739/7, 4739/8, 4739/9, 4739/10, 4739/11, 4739/12, 4740/1, 4740/2, 4740/3, 4740/4, 
4740/5, 4740/6, 4741/1, 4741/2, 4741/3, 4741/4, 4741/4, 4741/5, 4741/6, 4741/7, 4741/8, 4742/1, 4742/2, 
4742/3, 4742/4, 4742/5, 4742/6, 4742/7, 4742/8, 4742/9, 4742/10, 4742/11, 4743/1,4744/1, 4744/2, 4744/3, 
4744/4, 4744/5, 4744/6, 4744/7, 4744/8, 4744/9, 4744/10, 4744/11, 4744/12, 4744/13, 4744,14, 4744/15, 
4744/16, 4744/17, 4744/18, 4744/19, 4744/21, 4744/22, 4744/23, 4744/24, 4744/25, 4745/1, 4745/2, 4745/3, 
4746/1, 4746/2, 4746/3, 4746/4, 4747 и делови парцела 4748 (улица Паробродска), 4727 (улица 
Пушкинова), 4715/1 и  4715/2 ( улица 28 марта), 5979/2, 5979/1 и 5844 (улица Променада). 

03- Оцена постојећег стања:
Анализом постојећег стања може се констатовати да простор Блока, поред реализованих урбаних 

функција и објеката, садржи и неизграђено грађевинско земљиште као и урбано недефинисане границе 
између постојећих просторних целиназона. 

Такође, може се констатовати да постоје реалне просторне и друге претпоставке за неопходну 
урбану реконструкцију блока планирањем завршетка новог саобраћајног решења и нових објеката 
компатибилних са постојећим окружењем.

04- Предвиђено грађевинско подручје са предлогом одређивања јавне намене:
Статус земљишта обухваћеног Планом  Положај предметног  Блока у Историјском језгру града 

и са тим у вези намена простора (постојећих и планираних) детерминише цео простор Блока као јавно 
грађевинско земљиште из кога се издвајају габарити постојећих и планираних слободностојећих 
објеката као остало грађевинско земљиште. 

Јавне површине на простору Блока по намени могу се определити као примарна градска 
саобраћајница поред савског кеја, унутарблоковске саобраћајнице у функцији планираних објеката, 
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колскопешачке површине пијаце и простори у функцији слободностојећих вишеспратница. Сви услови 
за урбанистичко дефинисање и димензионисање јавних површина дати су у графичким прилозима 
Плана.

У простору Блока лоциран је јавни објекат Центра за социјални рад који је неодговарајуће 
грађевинске структуре за ову намену. Услови локације  дозвољавају проширење габарита објекта, или 
ће се евидентна потреба за повећањем расположивог простора добити надоградњом   на постојећи 
објекат. 

05- Концепција планиране урбанистичке организације и пропозиције развоја простора у обухвату 
плана:

У складу са, до сада реализованим урбаним решењима на предметном простору и опредељењима 
исказаним у Плану Генералне регулације Града 2009. (примарна градска саобраћајница поред савског 
кеја и регулативне одредбе за Типичну градску целину 1 - Компактни блокови старог града у 
простору обухвата Плана остварује се завршно урбано обликовање Блока између улица Паробродске, 
Пушкинове, 28.марта и Променаде, што подразумева :

 планирање простора за примарну градску саобраћајницу дуж савског кеја и интегрисање 
саобраћајног решења  Блока у целовит градски систем (дугорочни хоризонт планирања);

 на слободном простору у средишњем делу Блока се планира локација двоетажног пиовршинског 
паркиралишта или паркинг гараже у циљу решавања простора за мирујући саобраћај; 

 планирање завршетка система унутарблоковских саобраћајница и нових пословних, односно, 
стамбенопословних објеката. У просторном склопу унутарблоковског саобраћаја формира се 
заокружена целина Главне градске пијаце са тржним центром и Зона становања са делатностима 
средњих густина.

Планира се потпуно инфраструктурно опремање унутрашњег простора Блока.
Реалне могућности решавања имовинскоправних односа треба да имају приоритетан значај код 

планирања урбаних решења. Такође, неопходно је да  елементи планирања буду тако конципирани да 
њихова укупна реализација буде могућа  у краткорочном и средњорочном периоду и независна од 
реализације примарне градске саобраћајнице дуж савског кеја (дугорочни хоризонт планирања и 
реализације).

Статус земљишта обухваћеног Планом: Положај предметног  Блока у Историјском језгру града 
и са тим у вези намена простора (постојећих и планираних) детерминише цео простор Блока као јавно 
грађевинско земљиште из кога се издвајају габарити постојећих и планираних слободностојећих 
објеката као остало грађевинско земљиште (компактна целина парцела становања са делатностима 
средњих густина у севроисточном делу блока). 

Да би се реализовало планирано саобраћајно решење, неопходна  је промена  имовинскоправног 
статуса постојећих парцела у зони планираних јавних  површинасаобраћајница. 

06- Поделу на урбанистичке целине-зоне према урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама:

Просторном концепцијом намене површина Блока планира се формирање пет функционалних 
зона:

1 Зона градске пијаце са  тржним центром (око 1,44ха) захвата средишњи простор Блока и 
представља заокружену функционалну целину постојеће пијаце и нових садржаја: нова собраћајница 
правца северјуг,  уз коју су сконцентрисане локације  два неизграђена пословна објекта (запад –
слободностојећи композитни објекат локала и истокпословни објекат на углу ул.Пушкинова) као и 
простор за објекат спратне паркинг гараже. 

2  Зона становања са делатностима, средњих густина (око 0,70ха) је постојећа зона која са западне 
стране излази на новопланирану саобраћајницу где је планирана изградња стамбено пословних објеката 
на појединачним парцелама који заокружују ову зону као компактну просторну целину.

3  Зона мешовите намене великих густина  запад (око 044ха) је постојећи завршени просторни 
склоп слободностојећих објеката и унутрашњег дворишта.
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4  Зона мешовите намене великих густина  исток (око 0,43ха) представља формирани просторно
функционални склоп слободностојећих објеката  и околног  простора. Са северне стране се планира, уз 
нову саобраћајницу  приступ пијаци, слободностојећи пословностамбени објекат (П+1+П) чиме ова 
зона добија просторнофункционалну компактност.   

5  Зона примарне градске саобраћајнице уз савски кеј (око 0,27ха) са јужне стране дефинише целину 
просторног Блока, а намена овог простора подразумева искључиво изградњу објеката нискоградње.

07- Елементи за регулацију површина у јавној намени, правила уређења и правила градње за 
остало грађевинско земљиште:

Дефинисана правила у Плану Генералне регулације Града 2009 за Типичну градску целину 1 -
Компактни блокови старог града за регулације површина у јавној намени, правила уређења и 
правила градње за остало грађевинско земљиште важе у целини, а елементи општих правила уређења и 
градње проширују се специфичним елементима неопходним за дефинисање планиране градње.

Врсте и намена објеката
Врста и намена планираних објеката високоградње директно је одређена локацијом унутар 

планираних зона и дефинисана Планом намене и Планом организације простора. У Зони пијаце планира 
се изградња Пословног објекталокала и Објекта спратне гараже. У Зони становања са  делатностима 
планира се градња стамбенопословних објеката спратности  П+1+П. 

Услови за образовање грађевинских парцела
Дефинисањем  јавног грађевинског земљишта врло хетерогене намене и Планом организације 

простора неопходно је остварити предуслове за образовање грађевинских парцела за слободностојеће 
објеката планираних  намена у зависности од зоне у којој су лоцирани.

Хоризонтална регулација
Елементи хоризонталне регулације за постављање планираних објеката високо и нискоградње 

на терену, односно дефинисање регулационих и грађевинских линија ће се дефинисати  у Плану 
хоризонталне регулације.

Вертикална регулација
У Плану вертикалне регулације дефинисане су планиране коте саобраћајница као и максимална 

спратност објеката.

Услови за саобраћајнице и  паркирање возила
На основу Саобраћајне студије и Плана генералне регулације за Сремску Митровицу, планирана 

саобраћајница поред реке Саве је интегрални део планиране примарне мреже саобраћајница. Примарна 
Градска саобраћајница поред Саве  у целини биће обрађена посебним планом детаљне регулације .

У поступку трасирања саобраћајнице и осталих елемената попречног профила од улице 28. марта 
до улице Паробродска знатан утицај имају просторна и урбанистичка ограничења. Новопројектованим 
решењем овог дела саобраћајнице је предвиђено максимално померање саобраћајнице од насипа према 
брањеном подручју. 

Новим решењем планиран је завршетак интерне саобраћајнице правцу северјуг у зони улице 
Пушкинова. Планираном организацијом простора детерминисане су остале унутарблоковске 
саобраћајнице које су у функцији саобраћајног повезивања  и сервисирања функционалних садржаја 
унутар комплекса.

Саобраћајнице планирати са асфалтним коловозним застором.
Паркирање возила може да се обавља у планираној паркинг гаражи и на паркиралишту на 

отвореном простору. Планом ће бити дефинисани капацитети јавних паркиралишта на отвореном 
простору и у паркинг гаражи.
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08- Мреже јавних комуналних инфраструктурних система- према условима    надлежних градских 
ЈП:

Водоснабдевање:
Простор предметног Блока снабдеваће се водом, изградњом секундарне мреже водовода који ће 

бити спојен у прстен на савском насипу и у  улици Пушкиновој. 
Противпожарне хидранте за гашење пожара поставити надземно.
Водоводну мрежу пројектовати као хидрантску водоводну мрежу према Правилнику о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", број 30/91).

Фекална канализација:
Фекална канализација предметног Блока  ће се прикључити на постојећу канализациону мрежу 

у улици Паробродска.
Ревизионе шахтове и сливнике фекалне канализације нивелационо ускладити са 

саобраћајницама, манипулативним платоима и околним тереном.

Атмосферска канализација:
Подужним и попречним падовима саобраћајница, манипулативних платоа и паркинга 

предметног просторног блока  атмосферске воде са коловоза, манипулативних платоа и паркинга одвести 
до сливника атмосферске канализације, а потом затвореном  атмосферском канализацијом, воде одвести 
до постојећег колектора атмосферских вода који пролази поред савског насипа.

Ревизионе шахтове и сливнике атмосферске канализације нивелационо ускладити са 
саобраћајницама, манипулативним  платоима и околним тереном.

Снабдевање електричном енергијом:
Планирани објекти у Блоку између улица Паробродске, Пушкинове, 28.марта и Променада у 

Сремској Митровици снабдеваће се електроенергијом, у првој фази изградње, из постојеће МБТС 20/04 
кВ, 400 кВА “Паробродска”. У том циљу потребно је у наведеној МБТС променити постојећи 
трансформатор снаге новим трансформатором снаге од 630 јединица.

Нови објекти повезаће се на ТС новим кабловским водовима 0,4 кВ типа ПП ОО –У , односно 
ПП ООУАСЈ одговарајућег пресека који ће се полагати у ров димензија 0,8 х 0,4 м. У исти ров са 
кабловским водовима положиће се и гвоздена поцинкована трака пресека 30 х 4 мм која се увезује за 
узмељење за ТС и своди у све дистрибутивне ормаре на објектима.

Динамика градње планираних објеката одредиће и потребу за градњом нове МБТС 20/0,4 кВ, 2 х 
630 кВА која ће се градити у непосредној близини постојеће ТС и која ће по изградњи преузети 
комплетно конзумно подручје ТС “Паробродска”, а ова се демонтира и односи са постојеће локације 
ради изградње спратне гараже. Са уклањањем ТС “Паробродска” и постојећи ВН и НН кабловски 
рсплет се своди у нову ТС 20/0,4 кВ, 2 х 630 кВА.

Јавну расвету простора овог Блока извести светиљкама са натријумовим сијалицама стандардне 
производње и снаге које се уграђују на челичне цевасте стубове висине 5 м.
Расвету комплекса пројектовати као целоноћну и полуноћну.

ТТ мрежа:
Планирани објекти повезаће се на постојећу ТТ мрежу, кабловским путем.

Да би се то остварило потребно је од постојеће резерве у ТТ парицама па до ТТ ормарића у 
објектима положити ТТ подземне кабловске водове и то трасама које ће накнадно бити одређене 
приликом прикључења објеката на ТТ мрежу.

Потребно је да се Инвеститори обрате Предузећу “Телеком Србија” АД Београд, Филијала у 
Сремској Митровици и да у директном контакту реше проблем прикључења на ТТ мрежу, број 
директних ТТ линија и финансијске обавезе према Предузећу “Телеком Србија”.

Гасификација: 
Снабдевање предметног Блока гасом планира се са постојеће гасне  мреже. Гасна инсталација 

ће до потенцијалних потрошача бити спроведена   уличном мрежом од постојеће ПЕ ДМГ (ул. 
Паробродска) и планиране ПЕ ДМГ. 
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Систем зелених површина
Блок градске пијаце на Сави има мало слободних површина које се могу уредити озелењавањем, 

што је последица карактера и функције овог Блока. Слободне зелене површине, око стамбених и 
пословних објеката, уредити у слободном пејсажном стилу . За озелењавање користити  групе 
зимзеленог и листопадног шибља које имају најпре заштитну , потом и декоративну функцију , а не 
заклањају визуре .

Посебно треба обратити пажњу на озелењавање паркинг места. За њихово уређење користити 
врсте са широком крошњом које стварају засену током летњих месеци  и поседују позитивне 
микроклиматске особине као што су разне форме високих лишћара : јавора, јасена, каталпе и др . 

09- Посебни услови за заштиту и уређење простора – према условима надлежних институција:
Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара у простору Блока  Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица
Противпожарни услови за објекте и инсталације  СУП Сремска Митровица су интегрални део 

Плана и у целини су дати у Прилогу.
Потврда о веродостојности приложене Копије плана објеката и подземних инсталација  Службе 

за катастар непокретности Сремска Митровица је интегрални део Плана и дата је у Прилогу.
Мишљење у поступку издавања водопривредних услова за Простор планиране примарне градске 

саобраћајнице уз савски кеј  ЈВП “Воде Војводине”.

10- Фазе реализације:
Постојеће стање на терену и планирани садржаји, како површина у јавној употреби тако и површине 

слободностојећих пословних објеката на осталом грађевинском земљишту, подразумевају фазну 
реализацију елемената Плана у засебним функционалним целинама.

2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА

1.      02- постојеће стање 

2.    03- план поделе на блокове 

3.      04- планирана организација простора 

4.      05- план поделе на јавно и остало грађевинско земљиште

5.      06- план инфраструктуре
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B.  ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1.  КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ 
ЗОНА И КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 

У  Планом обухваћеном простору, према  намени површина и планираној организацији 
простора, формирано је седам функционално раздвојених целина (графички прилог ПЛАНСКО 
РЕШЕЊЕ бр.3 – подела на зоне и целине) :

БЛОК 1

Блок Градске пијаце представља централну зону Плана и заузима највећу површину  (0,97 ha) 
укупног обухвата (4,13 ha). Овим Планом се дефинише површина Главне градске пијаце и њена 
функционална организација као и изграђеност објеката по ободу.  Концепцијски овај простор је 
дефинисан па је у планском решењу испоштована постојећа организациона  шема као и начин 
коришћења простора у оквиру зоне:

· мрежа пешачких стаза   и колско пешачки пролази,
· одвођење атмосферских вода и спровођење комуналних мера,
· начин изградње објеката по ободу зоне  и формирања унутарблоковског простора 

Градске пијаце.
Нова, унутарблоковска саобраћајница северјуг дефинише простор блока  са источне стране и 

физички га раздваја од блока стамбенопословних објеката  на углу улица Паробродске и Пушкинове.
На северозападној  страни блок Градске пијаце обухвата  угао улица Пушкинова и 28. марта па 

преко центаралног простора у обухвату протеже се све до планиране саобраћајнице уз шеталиште 
Градски кеј.

Коначно обликовање овог простора представља планирана  изградња пословних објеката 
максималне спратности до П+1 и степеном саузетости од 80 до 100%:  

1. A1 објекат  наткривања дела Градске пијаце, у другој фази реализације плана ; 
2. B1 пословни објекат оријентисан ка планираној  унутрблоковској саобраћајници , са могућом 

фазном реализацијом објакта. Слободностојећи објекат  спратности од П до П+1 и висином 
кровног венца усклађеном са суседним пословним објектом. Степен заузетости парцеле до 80% 
у свему према граф. прилогу бр.2;

3. C1 замена постојећег, девастираног објекта (спратности П) новим (одговарајуће спратности 
П+1) у циљу коначне реализације планиране архитектонске целине,  композитног објекта локала 
у улици 28. марта.

Сви планирани објекти  у зони Градске пијаце су мање спратности, од П до П+1, а висина кровног венца 
дефинисана је у односу на постојеће објекте у блоку:

§ објакат под претходном заштитом (Ерарни магацин соли 
– данас тржница) у Пушкиновој улици; 

§ постојећих, новореализованих објеката на југоистоку 
блока, непрекинутог низа локала са тремом и акцентом  
у виду спрата на углу  и пословног обекта –
супермаркета са пратећим садржајима .
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Начин покривања, тип градње и завршно архитектонско 
обликовање морају бити усклађени са новоизграђеним 
објектима у блоку. Могућа је фазна изградња објеката како у 
блоку тако и код изградње појединачних објеката.

БЛОК 2

Зона унутарблоковских саобраћајница са паркинг простором са  укупном површином око 0,66ha. 
Паркинг простор планиран је  у првој фази изградње, а паркинг гаража (А2 двоетажно паркиралиште) 
у другој фази. Планирана саобраћајница северјуг дели простор у обухвату  на зону  затвореног блока  
стамбенопословних објеката у ужем центру града  и  простор Градске пијаце са  искључиво пословном 
наменом објеката.
Услед велике саобраћајне фреквенције  и  краткотрајног задржавања возила у овој зони, планирана је 
окретница у северном делу у виду мање кружне раскрснице како би се омогућило континуално кретање  
возила  у унутарблоковској саобраћајној мрежи .  

БЛОК 3

Зона стамбенопословних објеката у непрекинутом низу , спратности до П+2+Пк  са површином око 
0,59ha.
Овакви компактни блокови су скупови појединачно изграђених зграда на одговарајућим парцелама које 
поштују услове међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором.  Објекти су 
постављени на планираној регулационој линији. По правилу двојно су узидани  без  одстојања између 
њих. 
Карактерише га висок индекс изграђености од 2 до 4,  као  и степен заусетости парцеле око 50 70%, са 
претежном спратношћу од  П+1+Пк до П+2+Пк  акцентом на углу доминантних саобраћајница .
Структура блока се  развија и унапређује као компактни блок јасно оформљеном парцелацијом и 
габаритима нових објеката и трансформише се у блок трговачких улица са обавезним пословањем у 
приземљу и становањем у вишим етажама.
Реконструција формираних, постојећих стамбених блокова вршиће се  увођењем јасних урбанистичких 
правила, а иницирана је повећаним  интересом за замену руинираних и старих објеката ободних улица  
и изградњу у унутрашњости блока. 

У том смислу, овим планом се омогућава значајна реконструкција дуж најважнијих градских 
улица  које улазе у састав централне градске зоне. Предвиђа се трансформација блокова малих густина  
у блокове нове изградње виших густина. 

Сва правила изградње за објакте у непрекинутом низу важе за планирану изградњу у овој зони. Степен 
заузетости парцеле у овој зони дозвољен је  до 70% имајући у виду  малу спратност објеката и сложену , 
затечену  геодетску матрицу.

БЛОК 4

Зона слободностојећих објеката са стамбеном и пословном наменом, спратности до П+4+Пк, укупне 
површине око 0,7ha. На југозападу обухвата Плана, заузима  угао улица 28. марта и Променаде, а на 
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југоистоку угао улица Паробродска и Променада. Слободностојећи објекти  оријентисани према 
ободним улицама сачињавају отворени  блок.

Отворенне блокове чини скуп појединачно изграђених зграда на парцелама величине претежно од 
300m² до 600m². Оивичени су улицама или другим јавним површинама. Објекти су изграђени по ободу 
блока повучени у односу на регулациону линију. 

БЛОК  4а
Заузима угао улица Променада и 28. марта са површином од око 0,43ha. У овом блоку 

доминантна су три слободностојећа објекта:

1. стамбени објекат у улици 28. марта бр.13 са припадајућом парцелом, тј. затвореним 
унутрашњим двориштем  са низом помоћних објекта гаража у залеђу. Објекат је коначно 
дефинисаног габарита, спратности П+1 и корисним простором у тавану. Могућа је 
реконструкција и санација овог објекта само у оквиру постојећег габарита. Вршена је статичка 
провера стабилности објекта као и геомеханика тла (РО „Војводинапут“ из Новог Сада, бр. 03-
833/1 од 13.05.1987.год) која је потврдила масималну постојећу спратност објекта.

2. стамбено пословни објакат на углу улица 28. марта (бр. 15 и 17) и Променаде ( бр. 7), са 
припадајућом  парцелом под габаритом објекта, спратности П+4. С обзиром на специфичан 
положај објекта уз сам Градски кеј , његова структура је прилагођена овој локацији. Високо 
подигнуто  приземље проузроковало је формирање степенишних прилаза објекту са ободних 
јавних површина, степениште за прилаз платоу испред пословног дела објекта за прилаз 
локалима , степениште испрад трема за улаз у стамбени део објекта  и степениште за терасу у 
приземљу над гаражама у сутерену објекта. Због специфичне структуре кровне ˝капе˝ објекта и 
архитектонски потпуно девинисане висине, проширење у смислу доградње или надградње није 
могуће. Дозвољена је реконструција објекта у смислу фунционалне организације простора, 
претварања помоћних просторија у корисне у сутерену и тавану, као и потпуна реконструкција 
инсталација.

3. А4а (граф. прилог бр.3, ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- план поделе на зоне и целине)- планирани 
пословно стамбени објекат, спратности П+2+Пк  са повученом грађевинскорегулационом 
линијом у правцу постојећих нових објекта (супермаркет  са магацинским простором и објекат 
на углу улица 28. марта и Променаде).  Пројектом парцелације и препарцелације, пре израде 
пројектне документације, обавезно је формирање парцеле под габаритом  планираног објекта. 
Сва правила изградње за новопланирани објекат дата су у општим правилима за изградњу 
слободностојећих објеката. Укупан број паркинг места за нови објекат  планира се на јавној 
површини.

БЛОК  4б
Блок на углу улица Паробродске и Променаде са површином око 0,16ha, а ка унутрашњости обухваћене 
зоне оивичен планираним и реализованим унутарблоковским саобраћајницама са паркинзима. Овај 
блок је у потпуности урбанистички и архитектонски дефинисан , па је постојеће стање потпуно 
идентично планираном са једним пословним , слободностојећим објектом и уређеном зеленом 
површином у склопу зоне кретања пешака.

БЛОК  4ц
Источна страна у обухвату Плана у улици Паробродској око броја 30 (0,11 ha), са слободностојећим, 
вишеспратним стамбеним објектом, гаражама оријентисаним према централном блоковском паркингу  
и планираним објектом прама унутарблоковској саобраћајници. Спратност планираног објекта са 
пословном наменом је П+1+Пк са акцентом у виду веће спратности (П+2+Пк) на углу саобраћајница. 
Низ гаража и планирани пословни објекта са северозападне стране затварају овај блок , формирају 
унутрашње двориште стамбеног објекта  и на тај начин га одвајају од фреквентне саобраћајне зоне уз 
Градску пијацу.
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БЛОК 5

Сервисна саобраћајница уз градски кеј са површином око 0,24 ha. Неопходна је разрада ове зоне новим 
Планом детаљне регулације  након израде идејног решења– пројекта саобраћајнице поред реке Саве у 
целини . 

БЛОК 6

Шеталиште – Савски кеј је потпуно архитектонски уобличено  и реализовано, а површина од 0,35ha је  у 
оквиру овог Плана . Спаја најудаљенија градска насеља уз реку. У плану вишег реда, у једној тачки 
Градски кеј се стапа са пешачком зоном  и самим тим прадставља значајну зону централног градског 
простора. Могућа је његова санација и реконструкција у смислу организације бициклистичког 
саобраћаја, и повезивања са новим, планираним пешачким токовима.

БЛОК 7

Сабирне градске саобраћајнице  са укупном површином од око 0,62ha, и то :
· јужни део Паробродске улице;
· источни део Пушкинове улице;
· улица 28. марта у целини;  и
· део улице Променада .

Улица 28. марта           Улица Пушкинова

Планирана  је  реконструкција свих ободних саобраћајница са задржавањем постојећег саобраћајног 
режима. Поред реконструкције коловоза неопходнна је и реконструкција осталих саобраћајних 
површина, изградња паркинга, као и боља организација пешачких површинна и уређеног уличног 
зеленила.

1.2.    РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ  УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

Урбанистичка правила се односе на све зграде у блоку . За изградњу на парцелама у оквиру 
овог Плана није обавезна  урбанистичко-архитектонска разрада локације израдом урбанистичког 
пројекта.

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске парцеле. 
Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.
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У унутрашњости парцеле дозвољава се изградња објеката мале спратности до П+0 или П+Пк, 
стамбених или  помоћних објеката  (гаража, остава и сл.) без претходне израде урбанистичког пројекта. 
Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за све друге објекте на 
парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност суседа на такву 
диспозицију објекта.

1.3.    ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ , ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА  
Хоризонтална регулација са планом парцелације дата је на графичком прилогу бр.5, са 

координатама тачака  регулације на основу којих се врши нова парцелација у обухвату Плана.
Обавезна је израда  Пројекта парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон о планирању и 

изградњи, Сл. Гласник РС, бр.72/2009) за  формирање парцела према планираној намени површина 
за нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на постојећим парцелама. 

1.4.    ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И 
ОБЈЕКТЕ
Јавне површине  у обухвату плана  сачињава појас регулације ободних улица са саобраћајницама, 
паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковска површина  за планирани коридор новопланиране  
улице. То је простор од општег интереса намењен за изградњу саобраћајнице, паркинга,  комуналне 
инфраструктуре и разделних зелених површина. 

грађевинско земљиште Површина hа Површина %

постојеће ЈГЗ 1,13 27,36
планирано ЈГЗ 1,2 29,05

остало ЈГЗ 1,8 43,59

Укупно у обухвату Плана 4,13 100

Табела 4. - Биланс површина ПРЕМА НАМЕНИ ЗЕМЉИШТА

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
§ парцеле реализованих (постојећих) улица:  Ул. Пушкинова бр.4727, Ул. Паробродска бр.4748, 

Ул.Променада  бр.4739/4, 4740/2, 4742/2 и делови парцела 5844, 5979/1 и 5979/2, Ул. 28. Марта 
бр. 4715/1 и 4715/2,  све к.о. Сремска Митровица;

§ унутарблоковски простор, парцеле:  део 4728/1, део 4728/2, део 4728/5, 4728/6, део 4734, део 
4735, део 4738/1, део 4738/2, део 4739/1, део 4740/1, део 4741/1, 4742/1, 4742/11, 4743/1, део 
4744/1, део 4744/2, 4744/23, део 4745/1, део 4746/1. 

1.5.    МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Повећање  енергетске  ефикасности  у производњи,  преносу,  дистрибуцији  и  коришћењу  

енергије  препознато  је  кao  један  од  пет  основних приоритета  у  Стратегији  развоја  енергетике  
Србије  до 2015.,  као  и  у Националном  програму  заштите животне средине. 

Енергетска ефикасност обезбеђује се следећим мерама за унапређење енергетске ефикасности 
и енергетских својстава објеката :
· детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената (према  структури  и  врсти енергетских 
услуга) , 
· стварно потроцењену или оцењену количину енергије која задовољава различите потребе које 
су у вези са стандардизованим коришћењем објекта (то укључује грејање, припрему топле воде, 
хлађење, вентилацију и осветљење),
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· смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње 
применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објекта,
· примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, објеката, система 
грејања, водоснабдевања, уређења зелених површина, 
· примена техничких  прописа  и  стандарда усклађених са  прописима ЕУ, који се односе на све 
секторе потрошње енергије; 
· повезивање више појединачних комплекса на  система даљинског грејања, развој гасоводне 
мреже, која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и класичних фосилних 
енергената; 
· пројектовање нових енергетски ефикасних  објеката (зграда) уз поштовање принципа енергетске 
ефикасности избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта као и одговарајућим 
избором конструктивних и заштитних материјала, 
· примена мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије и коришћење отпадне 
топлоте и обновљених извора енергије колико је то могуће.
· у планираним објектима и код јавне расвете користити тзв. штедљиве сијалице. 

1.6.    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

1.6.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

Општа правила

Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница уз формирање нових 
унутарблоковских саобраћајница. Предвиђено је дограђивање, проширење и реконструкција 
саобраћајних површина у целој ширине планиране регулације, са циљем формирања геометријских 
профила који испуњавају савремене стандарде и прописе везане за саобраћајну инфраструктуру. 
Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи нивелационог  и ситуационог плана  и 
попречни профили регулације саобраћајница приказани су на графичком прилогу број 4  " 
Саобраћајнице са уређењем јавних површина".

Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине:
а. Ободне саобраћајнице
б. Унутарблоковске саобраћајнице.

а. Ободне саобраћајнице представљају део  основне градске путне мреже и саобраћајни прстен 
у оквиру границе предметног плана. Траса ових саобраћајница се поклапа са улицама:  Променада –
примарна градска саобраћајница, Паробродска – сабирна улица и Пушкинова и 28. Марта  приступне 
улице. Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и истовремено се путем њих врши 
повезивање унутарблоковских саобраћајница са градском мрежом путева. У оквиру регулације ободних 
улица планиране су површине за мировање возила и површине за кретање пешака. 

б. Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице, односно оне представљају део 
секундарне путне мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје намењене искључиво 
стамбеном и снабдевачком саобраћају.

Планиране интервенције на саобраћајним површинама:

· Формирање саобраћајне мреже у циљу осваривања оптималне саобраћајне комуникације 
унутар   блока и саобраћајне повезаности са ободним саобраћајницама.

· Планира се изградња деонице саобраћајнице поред реке Саве од темена Т5Т7.
· Планира се крак нове саобраћајнице на правцу темена Т1Т0Т11.
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· Планира се изградња двоетажног паркиралишта за путничке аутомобиле код темена  
Т10Т11Т12Т13.

· Реконструкцијом постојећих саобраћајних површина планира се формирање 
саобраћајних профила који испуњавају услове за безбедније одвијање саобраћаја и побољшање 
саобраћајне проточности. Планираним решењем, у оквиру расположивог простора врши се ново 
димензионисање саобраћајних површина намењених за кретање пешака и мировање возила. 

Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина

Улица Променада

Улица Променада представља деоницу примарне градске саобраћајнице поред реке Саве. Сва 
правила везана за реконструкцију наведене улице биће обрађена кроз посабан план детаљне регулације 
за саобраћајницу од улице Житна пијаца до улице Светозара Милетића . Основ за израду овог плана 
биће идејни пројекат саобраћајних површина на поменутој траси саобраћајнице.

Улица Паробродска Сабирна саобраћајница

Коловоз за кретање возила
Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 м, изузетно 2,75 м; примењује се ВР ≤ 

50 км/час, изузетно ВР ≤ 40 км/час. Ширина коловоза за кретање возила димензионисана је на ширину 
од 6,0 м.

Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 тона , 
минимум 6,0 тона.

Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.

Приступне улице улице 28. Марта, Пушкинова и унутарблоковске саобраћајнице

Коловоз за кретање возила

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 м, изузетно 2,4 м ;примењује се ВР ≤ 
40 км/час. За улицу Пушкинова предвиђено је једносмерно одвијање саобраћаја ширине саобраћајне 
траке од 3,5 м. Ширина коловоза за кретање возила улице 28. Марта и унутарблоковских саобраћајница
димензионисана је на ширину од 6,0 м.

Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од минимум 6,0 
тона.

Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.

Коловоз за мировање возила , отворена паркиралишта  ( важи за све улице)

Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким прилозима: 
Графички прилог број 4  " Саобраћајнице са уређењем јавних површина", Геметријски попречни 
профили; Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за 
хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта на јавној 
површини користе се вредности из табеле П.1. које се односе на краткотрајно паркирање.

Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за истоветно 
саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.

Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у изузетним 
случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног одвођења атмосферских вода. 
У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање превиђено је са бетонским ивичњацима 
издигнутим максимално + 4цм у односу на коту коловоза намењеног за кретање возила.
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Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама или са зеленим 
површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за +10цм у односу на коту коловозног 
застора паркинга , а за подужно паркирање за +12цм у односу на коту коловозног застора паркинга.

Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При 
реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и постојећим 
колским приступима до парцеле, као и са диспозицијом планиране и постојеће инфраструктуру. 

Пешачке саобраћајне површине  ( важи за све улице)

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације 
саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним пешачким стазама вођеним уз регулациону линију. 
Димензионисање пешачких стаза приказано је на Графичком прилогу број 4  " Саобраћајнице са 
уређењем јавних површина".

Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка осовини 
саобраћајнице.

Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) +12цм   на месту контакта са  коловозом намењеном за кретање возила

 на месту контакта са подужним паркингом
б) +10цм   на месту контакта са управним и косим паркинзима.

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о условима за планирање      и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица 
("Сл. Гласник РС", број 18/97). 

Нивелациони план јавних површина

На графичком прилогу број 4  " Саобраћајнице са уређењем јавних површина" приказане су 
планиране коте саобраћајница.

Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему затворене атмосферске 
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ за 
утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена,  колских прилаза, пешачких стаза на 
регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални попречни нагиби на пешачким 
стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које испуњавају услов за 
површинско одвођење атмосферских вода и од техничкотехнолошких ограничења. 

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о условима за планирање      и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица 
("Сл. Гласник РС", број 18/97). 

1.6.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Озелењавање
Основна функција уличних зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне зграде од 

колског саобраћаја, створи  повољне микроклиматске услове и повећа естетске квалитете градског 
пејсажа. Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под зеленилом. 

Задржати постојеће улично зеленило и формирати једностране и двостране дрвореде у којима 
постоји довољна ширина уличног профила. Постојеће дрвореде треба задржати уз постепену замену 
престарелих и сувих стабала. 

У улицама које се обрађују овим планом, где је то могуће, треба проширити мрежу дрвореда.

Принципи озелењавања улица
Озелењавање улица које су у обухвату овог плана , због свог углавном, узаног габарита и 

мноштва подземних инсталација , захтева  врсте са мањом крошњом или уско пирамидалном крошњом .
Избор врста за озелењавање  прилагодити :

висини зграда,
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сагледати могућност садње у пешачким улицама и зонама,
усагласити садњу са синхрон планом,
најмање растојање између садница прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и станишним условима,
предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 м, стабло чисто од грана до висине од 

2,5 м и прсног пречника најмање 57 цм) 

На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом на сваком 
другом паркинг месту.

Око стабала у улицама и поред паркинга потребно је поставити верикалне и хоризонталне  
штитнике око дебла .Према потреби поставити инсталације за подземно наводњавање и прихрану.

Растојање између дрворедних садница је најмање 5 м, а у зависности од врсте .
Принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање
саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и 

услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
У улицама у којима се формира дрворед потребно је изабрати по једну врсту дрвећа као што су : 

јавори (Acer campestre ,Acer platanoides “Globosum”) , каталпе (Catalpa bignonioides , Catalpa bignonioides 
“ Nana”), јудино дрво (Cercis siliquastrum), златна киша ( laburnum anagiroides ), јапанска украсна 
трешња (Cerasus serulata), брезе ( Betula alba , Betula alba „ Fastigiata“ ), граб (Carpinus betulus , Carpinus 
betulus “ Fastigiata “)  магнолија (Magnilia sp), албизија (Albicia julibrisin) и тиме обезбедити 
индивидуалност сваке улице. При томе треба водити рачуна о карактеру улице и правцу доминантног 
ветра. 

При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних својстава 
саднице буду прилагођене условима раста у уличним профилима и инфраструктурним коридорима.

Озелењавање унутар постојећих блокова
Зелинило у зони становања треба да чини декоративна вегетација .
Унутар постојећих блокова максимално сачувати постојеће зеленило и допунити новим врстама.
Уколико је неопходно извршити уклањање  постојећих стабала уколико су она сува, болесна и у 

случају када то захтева општи интерес утврђен на основу закона.

1.6.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

Изградња објеката и постављање инсталација у појасу регулације јавног пута

Објекти и инсталације могу се градити у земљишном и заштитном појасу поред, испод и изнад 
јавних путева у складу са одредбама чланова 27. 28. 29. 30. 31. 33. и 34. Закона о јавним путевима ("Сл. 
Гласник РС", број 101/2005) . Претходне услове и сагласност за полагање инсталација и постављање 
објеката у регулационом појасу сабирних и приступних саобраћајница, односно на јавним површинама 
издаје ЈП "Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица".

Водоснабдевање

Простор предметног Блока снабдеваће се водом, изградњом секундарне мреже водовода који ће 
бити спојен у прстен. Прикључке секундарног водовода урадити у Улицама Паробродска и Пушкинова. 
Водоводну мрежу пројектовати као хидрантску водоводну мреже према Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, број 30/91).  Противпожарне 
хидранте за гашење пожара поставити надземно.

Фекална канализација

Фекална канализација предметног Блока ће се прикључити на постојећу канализациону мрежу у 
Улици Паробродска. Ревизионе шахтове фекалне канализације нивелационо ускладити са 
саобраћајницама, манипулативним платоима и околним тереном.
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Атмосферска канализација

Подужним и попречним падовима саобраћајница, манипулативних платоа и паркинга 
предметног просторног блока атмосферске воде са коловоза, манипулативних платоа и паркинга 
одвести до сливника атмосферске канализације, а потом затвореном атмосферском канализацијом 
одвести до постојеће атмосферске канализације код супермаркета “MAXI”. Ревизионе шахтове и  
сливнике атмосферске канализације нивелационо ускладити са саобраћајницама, манипулативним 
платоима и околним тереном.

Гасификација

Снабдевање предметног Блока гасом планира се са постојеће гасне мреже. Гасна инсталација ће 
до потенцијалних потрошача бити спроведена уличном мрежом од постојеће ПЕ ДМГ (Ул. 
Паробродска) и планиране ПЕ ДМГ.

Електромрежа

За снабдевање планираних објеката електроенергијом у обухвату ПДР предвиђа се изградња 
МБТС 20/0,4kV, 2х630kVА  ''Паробродска'' уместо постојеће од 1х630 јединица која би ометала 
изградњу двоетажног паркиралишта. У том циљу потребно је постојећи кабловски вод 20kV између 
улица Јупитерова и Краља Петра пресећи и свести у нову МБТС, као и изградити нови НН расплет. 
Преостале две МБТС 20/0,4 кВ,  ТС ''Куле'' и ТС ''Кеј''.остају у функцији

Планирана канделаберска јавна расвета  на челичном цевастим стубовима висине 5m напајаће 
се из постојећих и планиране ТС из ког ће бити могуће и њено паљење односно гашење. Паљење и 
гашење јавне расвете предвидети ручно и аутоматски (помоћу фото ћелије).

Динамику изградње планираних садржаја у обухвату плана, пратиће и изградња планиране 
електоромреже  као и канделаберске јавне расвете.
ТТ мрежа  

Постојећа ТТ мрежа у обухвату ПДР не поседује неку значајнију резерву у броју слободних ТТ 
парица.Међутим, кроз улицу 28. Марта пролази подземна ТТ канализација  са значајним ТТ 
капацитетима за Мачванску Митровицу.

У плану  ''Телеком Србија'' а. д. , Радна јединица ''Сремска Митровица'' Сремска Митровица је 
да ослободи ове резерве у ТТ капацитетима изградњом ТТ комуникације у Мачванској Митровици.На 
тај начин наведене значајне резерве у ТТ капацитетима ове мреже биће могуће веома брзо и једноставно 
активирати за повезивање нових објеката, чија се градња планира у близини улице 28. Марта, на 
градску ТТ мрежу. 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА  ГРАДЊЕ  КОЈА СЕ  ОДНОСЕ  НА  СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ

2.1.1. ПЛАНИРАНЕ ПРЕТЕЖНЕ И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ:

Саставни део Плана је графички приказ зона градње са планираним претежним наменама 
површина по просторним јединицама (блоковима, целинама) и постојећим јавним површинама. Све 
намене осталог грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док се поједине парцеле могу 
наменити компатибилним наменама.
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Међусобно компатибилне намене су: становање свих типова, делатности, пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања 
, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти.

2.1.2. ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 

Свака катастарска парцела која излази или има излаз на јавно грађевинско земљиште, која 
испуњава услове за градњу из овог плана и која је планом предвиђена за изградњу је грађевинска 
парцела. На истој грађевинској парцели може се вршити изградња и више објекaта према условима за 
одређену зону градње. 

Постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са правилима овог плана су 
грађевинске парцеле.

Сви нови грађевински објекти морају имати обезбеђехн колски приступ на јавну 
саобраћајну површину директно или преко прилаза. При пројектовању нових објаката  обавезно 
је планирање колског пролаза кроз или поред објекта (ајнфорт или пролаз) према планираним 
саобраћајницама.

Подела постојеће парцеле на две и више мањих парцела врши се у оквиру граница парцеле. 
Поделом се не могу формирати парцеле које не задовољавају услове у погледу величине, начина 
градње у односу на непосредно окружење, односно планирани тип изградње.

Формирање нових грађевинских парцела вршиће се тако да новоформирана грађевинска 
парцела има геометријску форму што ближе правоугаонику, као и величину прилагођену планираној 
намени и типу изградње.

2.1.3. ОБЈЕКТИ:

Урбанистичким показатељима у овом  Плану се дефинишу дозвољени индекс заузетости и 
висинска регулација и то:

· максималним и минималним бројем планираних етажа или
· висинама кровног венца према постојећим ново-изграђеним објектима или према 

објектима који су евидентиране непокретности под претходном заштитом.

Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграшеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.  

Ови урбанистички показатељи  регулишу начин употребе земљишта, тј. регулишу однос 
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта. 

Површине намењене за изградњу према специфичном начину коришћења  дефинисане су Планским 
решењем поделом на зоне и целине (граф. прилог бр.3) у оквиру којих према структури и 
преовлађујућој функцији разликујемо:
§ породичне стамбене објекте, тј. објекте за становање са највише 4 стамбене јединице;
§ вишепородичне стамбене објекте, тј. објекте за становање са више од 4 стамбене јединице;
§ пословне објекте, тј. објекте који се , углавном, користе као радни простори;  
§ пословно-стамбене објекте, тј. објекте  комбиноване намене са обавезним пословањем у 

приземним етажама и максимум 30%  површине објеката у функцији становања;
§ стамбено-пословне објекте, тј. објекте  комбиноване намене са обавезним пословањем у 

приземним етажама и максимум 30%  површине објеката у функцији пословања.
Сваки објекат мора да представља једну функционалну архитектонску целину, уклопљену у 
урбанистичкоархитектонско окружење.
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Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
§ У непрекинутом низу  објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 

парцеле;
§ У прекинутом низу  објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле ;
§ Као слободностојећи  објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.

Положај објекта на грађевинској парцели уједно одређује и однос према суседним парцелама и 
објектима, те се формирају низови парцела са објектима који дефинишу урбанистички концепт 
изградњетип просторног блока  према примењеној диспозицији објекта на парцели. 

2.1.4. СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНО ТКИВО

Ова намена простора обухвата у плану становање али и друге делатности које су са становањем 
компатибилне. То су васпитнопедагошке и здравствене установе, продавнице, мањи локали за 
различиту занатску производњу, предузећа чија делатност није опасна по суседство, услуге, 
канцеларијско пословање и сл.

Стамбена зграда је зграда која се користи за становање.
Стан је простор унутар зграде који чине груписане просторије у једну функционалну целину 

која служи за становање, по правилу, једне породице.
Дуплекс је врста стана на више од једног нивоа који се налази у згради са више станова.
Индивидуална стамбена зграда је зграда са једним станом.
Колективна стамбена зграда је зграда која има више од једног стана, са заједничком 

конструктивним и функционалним елементима зграде.
Изградња станова у формираним блоковима  биће архитектонски контролисана, што значи да ће 

бити преиспитивани програмски капацитети, инфраструктура,  паркирање, зеленило и сл. како се не би 
нарушили претходно постигнути стандарди.

2.1.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ 

Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и комуникације 
градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне површине унутар блока 
(приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта),  локалног значаја имају своју 
парцелу и налазе се унутар регулационих линија блока.

Регулациона линија је линија разграничења за површине и објекте од општег интереса, односно 
јавне намене, од парцела које имају другу намену, односно од површина предвиђених за остале намене.

Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и дефинисана је :
· ширином улице;
· висином постојећих објеката;
· степеном заузетости;
· индексом изграђености;
· капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену;
· амбијенталним и естетским критеријумима.

Максимална планирана спратност  нових објеката у обухвату Плана је П+2+Пк:
1. део објекта на углу улица Пушкинове и Паробродске (на месту постојећег објекта у ул. 

Паробродској бр.14);
2. делови  објеката на углу улице Паробродска и нове унутарблоковске саобраћајнице, лева и 

десна страна ( на месту постојећих објеката у ул. Паробродској бр.26 и 28);
3. замена постојећег објекта ( Центар за социјални рад) новим  пословностамбеним објектом ( 

Променада бр.9) . 

Највећу спратност у обухвату имају постојећи објекти :
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1. стамбенопословни објекат на углу улица Променаде и 28. марта, спратности  П+4, потпуно 
дефенисаног габарита без услова за  надоградњу уз могућност коришћења таванског простора за 
становање   (ул. 28. матра бр. 15 и17,   и ул Променада бр.7);

2. стамбени објекат у Паробродској улици, постојеће спратности П+4 уз могућност надоградње 
поткровне етаже у смислу санације равног крова, планирана спратност П+4+Пк  ( ул. 
Паробродска бр.30);

3. пословни објекат на углу улица Паробродске и Променаде, спратности П+3+Пк (ул. Променада 
бр.13).

2.1.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ 

Парцела је најмања површина  на којој се може градити , а дефинисана је приступом на 
површину са јавном наменом, границама према суседним парцелама и преломним, геодетски 
дефинисаним  тачкама.

Изградња објеката  није могућа на постојећим парецелама чији је фронт мањи од 6,5m, као и на 
парцелама у затеченом стању са  површином мањом од 150m². На затеченим парцелама наведених 
димензија могућа је само санација или реконструкција постојећих објеката због побољшања услова 
становања. За овакве парцеле  применити поступак укрупњавања са  суседним парцелама пројектом 
парцелације и препарцелације (члан 65, Закон о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС, бр.72/2009) . 

Изузетак у обухватау плана је парцела бр.4731 са мањим уличним фронтом (око 6m), на којој 
је  могућа изградња  стамбено-пословног  или пословног објекта , планиране спратности П+1+Пк,  са 
обавезним пешачким пролазом кроз објекат  у ситуацији када препарцелација са суседним парцелама 
није могућа. У случају препарцелације наведене парцеле, правила изградње на новој парцели важе као и 
за све остале парцеле у блоку. Посебна правила за изградњу на парцели бр.4731 су дата у циљу 
завршног формирања јединственог, затвореног блока централне градске зоне на регулацији ободних 
саобраћајница.

Новоформиране парцеле треба да имају правилну геометријску форму, што ближу 
правоугаонику или другом облику прилагођеном терену. Спајањем парцела важећа правила изградње се 
не могу мењати, а капацитет се одређује  у односу на нову површину.

У случају укрупњавања парцела на нивоу блока неопходна је измена и допуна овог Плана.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима при обрачуну свих 

урбанистичких параметара као и при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се 
потребан  број паркинг места умањује за једно  паркинг место на сваких, започетих 25m² 
површине дела постојеће, предметне   парцеле који је овим Планом  предвиђен за јавну употребу. 

Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је хоризонталана 
пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат изнад тла. Грађевински објекат поставља 
се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинским 
линијама.

Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта. Основа 
објекта може бити мања од максималне границе градње. Грађевинска линија је обавезујућа када се 
поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати дефинисано растојање од регулационе 
линије задато планом. 

Одступања од грађевинске линије :

Грађевинска линија подземних етажа је хоризонтална пројекција грађевинских равни у 
оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат.

За подземне објекте ( делови објекта, гараже и сл.) подземна грађевинска линија може се 
утврдити у појасу између грађевинске и регулационе линије изван габарита надземног објекта. 
Површина  подземних етажа не може  бити већа  од 85% површине парцеле. Минимум 15% 
површине парцеле мора бити незастрто. Део подземне етаже изван габарита надземног објекта, или 
дела објекта,  не сме бити виши од коте тротоара на регулационој линији уз максималну усклађеност са 
линијом терена.
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Подземна грађевинска линија не сме да прелази границу парцеле  и предњу грађевинску линију  
у случају када је грађевинска линија увучена у унутрашњост парцеле у односу на регулациону.

Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску,  односно регулациону 
линију више од 1,20 и то на нивоу првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m,  (рачунајући од 
основног габарита објекта  до хоризонталне пројекције испада), и  то:

1. на предњој  (уличној) фасади објекта или на делу објекта према предњем дворишту 
укупна површина испада не може прећи  50% уличне фасаде изнад приземља;

2. на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија објекта најмање 5,5m 
удаљена од бочне суседне границе парцеле – укупна површина испада не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља;

3. на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија објекта најмање 5,5m 
удаљена од задње  границе парцеле – укупна површина испада не може прећи 30% задње 
фасаде изнад приземља.

Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју угрожавати приватност 
суседних објеката. Хоризонталана пројекција линије испада под углом од 90º на основну фасадну раван 
може  бити удаљена од бочне, суседне границе парцеле најмање под углом од 45 степени у односу на 
грађевинско регулациону линију.

Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију максимално 
0,30m, по целој висини пословног дела приземља, када најмања ширина тротоара износи 3m, а испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња  испада излога локала у приземљу.

Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже  могу прећи грађевинску линију до 2m,  по 
целој ширини објекта на висини изнад 3m.

Однос грађевинске линије према суседним објектима :

Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу концепт изградње у блоку .
У односу на суседне парцеле објекти су постављени (граф прилог бр.3, ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ-

подела на зоне и целине):
· у непрекинутом низу (блок 3- зона стамбено- пословних објеката на углу улица 

Паробродске и Пушкинове), 
· у прекинутом низу ( блок 1- низ локала на западном ободу Градске пијаце и  блок 4c-

објекти по северо-западном ободу блока према унутарблоковским саобраћајним 
површинама) и 

· као слободностојећи (блок 1- сви објекти оријентисани на ободне саобраћајнице  , блок 
4a- сви објекти сем низа помоћних објеката у унутрашњости блока , блок 4b- пословни 
објекат на углу улица Паробродске и Променаде и блок 4c- објекат колективног 
становања у Паробродској улици)  .

Непрекинути низ
У непрекинутом низу објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у 

систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна објекта је 0m, а између два суседна 
објекта су обавезне дилатационе спојнице као  и термичка, тј. звучна изолација.

На месту контакта новог и постојећег објекта  грађевинска линија треба да буде континуалана  у 
ширини везног елемента на бочној фасади новоизграђениог, постојећег објекта  и неопходних растојања 
(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта.

У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова максимална дубина
објеката у непрекинутом низу је 15m осим локација на којима је овим  Планом другачије дефинисано:
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· максимална дубина задате спратности по ободу блока од 20m са  повлачењем дворишног 
дела преко дубине од 15m од суседне границе парцеле  (објекти на  парцелама 4734 и 
4736), у свему према графичком прилогу;

· максимална дубина објеката од 10m дата је у западној зони коју чине парцеле са мањом 
површином, уз унутарблоковску саобраћајницу;

· максимална дубина објеката од 8m у јужној зони блока и на углу улица Паробродске и 
Пушкинове како би се испоштовао услов задате заузетости парцеле.  

Планирана је  мања висина дворишних трактова П+Пк у односу на висину уличног дела 
објекта, према графичком прилогу, с тим да  изградња објеката у унутрашњости парцеле није дозвољена 
у правцу колског пролазаајнфорта.  Дозвољена је изградња дворишних објеката спратности П+Пк на 
једној бочној граници парцеле  уз минималну удаљеност  од друге бочне границе од 5,5m.

За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колскопешачког пролазаајнфорта 
кроз објекат максималне дужине 15m,  минималне  ширине 3m, минималне висине 3m, уколико 
противпожарним условима није  другачије одређено. 

Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се без могућности отварања 
прозорских отвора, без обзира на висинску разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних 
просторија или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. 

Максимални дозвољени нагиб кровних равни је  до 35 степени. Кровне равни формирати тако да 
слив воде генерално буде двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим детаљима у виду кровних баџа 
и другачијег слива. 

Прекинути низ
Када се у низу блока, осим двојно узиданих, јављају и једноструко узидани објекти, добија се 

прекинути низ. Растојања новог објекта  од бочне границе парцеле, односно од објеката на суседној 
парцели, дефинисана су у графичким прилозима нацрта Плана , то јест минималним одстојањем објекта 
од бочне суседне парцеле.

На обе суседне парцеле прекинутог низа  минимално растојање од бочне суседне границе 
парцеле је 3m, када је дозвољено на бочним фасадама отварање само отвора помоћних просторија . Ако 
је удаљеност од бочне суседне границе минимално 1/3  висине вишег објекта , а не мање од 5,5m 
дозвољено је отварање прозора стамбених просторија на бочним фасадама објекта. Прекинути низ 
БЛОКА 1- Градске пијаце је плански дефинисан, архитектонски и стилски уклопљен у окружење и у 
потпуности реализован. Сва правила прекинутог низа у БЛОКУ 4c су планским решењем  
испоштована. 

На страни налегања на суседну границу парцеле, где почиње изградња објеката у низу,   важе  
правила непрекинутог низа.

Слободностојећи објекат
Слободностојећи објекат је самостална  архитектонскограђевинска целина  на коју се не 

наслања ни један други објекат, са могућношћу формирања  сва четири фасадна изгледа са отворима. У 
зависности од планиране парцелације у блоку и положаја објекта у односу на границе парцеле, постоје 
два типа слободностојећих објеката:

· слободностојећи објекти на припадајућој парцели – чије се грађевинске линије налазе на 
задатом растојању од регулационе линије и граничних линија парцеле, а растојања од суседних 
објеката се дефинишу преко општих правила регулације и планских одредница у урбанистичкој 
целини блоку;  и 

· слободностојећи објакти на парцели испод габарита чије се грађевинске линије претежно 
поклапају са регулационим линијама  и сва прописана растојања између објеката се дефинишу 
на предметном блоку отвореног типа.
Сви планирани и  постојећи слободностојећи објакти у обухвату  ПДР блока градске пијаце  су  

на парцели испод габарита. 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмање половину висине 
вишег објекта, а не може бити мања од 10m. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на 
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, а не може бити мања од 
5,5m. 
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Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална 
удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је  5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако 
објекат на бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не може 
бити мања од 3m.

На зиду вишепородичног објекта  према суседној парцели који је од границе са њом удаљен:
· 5,5m и више    дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
· од 3m до 5,5m – дозвољени су отвори помоћних просторија  са минималним парапетом 1,8m  

као и  фиксни, непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за комуникацију;
· мање од 3m или ако је објекат на граници парцеле  – нису дозвољени никакви отвори према 

суседној парцели.

За високе објекте међусобна одстојања и одстојања од постојећих објеката дефинисана  су у 
графичким прилозима Нацрта Плана детаљне регулације (граф. прилог бр.5- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ-
хоризонтална регулација са планом парцелације).

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне 
спратности  П+1+Пк,   минимално међусобно растојање два објекта  је  3m.

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална 
удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је  2,5m, а мања удаљеност је могућа само на 
бочној фасади ако објекат нема прозорске отворе виталних стамбених  просторија и не може бити мања 
од 0,6m.

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој линији парцеле, 
до замене објекта новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са овим 
правилима. 

2.1.7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗГРАДЕ:

Под објектима се подразумевају  грађевине високо и нискоградње и то: зграде свих врста, 
саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти,  привредни објекти, елементи партерног уређења, 
јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације, комунални објекти, гробља и сл.  

Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или компатибилне 
намене  блока одређене. У преовлађујућем броју случајева ради се о функцији становања односно 
становања са пословањем.

Етажа је простор између две узастопне горње подне површине  или између горње површине 
пода и крова.

Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се може 
уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.

Габарит објекта је одеђен:
· висином зграде дефинисаној према блоковима типичних градских целина;
· у односу на суседне објекте и парцеле;
· степеном заузетости;
· капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену;
· амбијенталним и естетским критеријумима.

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске парцеле. 
Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.

За планирани стамбени простор обавезно је обезбеђење по једног паркинг места  на један стан.
Наведено правило се не односи на парцеле број 4731 и 4740/1, на којима  се  паркирање може планирати 



03.06.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 5

129

на јавној површини, уз обавезну уплату накнаде за изградњу паркинг места на јавној површини у 
односу једно паркинг место за један стан.

За сав пословни простор,  у  целокупном обухвату Плана, паркирање се може планирати на 
јавној површини, уз обавезну уплату накнаде за изградњу паркинг места на јавној површини у односу 
једно паркинг место за један пословни простор. Уколико је пословни простор већи од 70m2 , критеријум 
за утврђивање потребног броја паркинг места је, једно паркинг место на сваких целих 70м2 збира нето 
површине већих пословних јединица.

Могућа је изградња засебног објекта са гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен 
заузетости целе парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у етажи приземља 
је 240cm, са минималним потребним одстојањем завршне облоге пода и плафона од конструктивних 
елемената пода и плафона, односно међуспратних конструкција. 

Максимална дозвољена светла висина пословног  простора без галерије  је 350cm.

Висина објекта је растојање од нулте коте до коте слемена ( за објекте са косим кровом), тј. до 
коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе 
објекта.

Висинна објаката у Плану је одређена висином постојећих објеката у обухвату који су уједно и 
репери у простору. 

Висина новопланираних објеката у обухвату плана  не може прећи 20m .
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је  до 35 степени сем у случају  мансардног крова, 

уписаног у полукруг над основом објекта или двоводног сложеног тзв. лажног мансардног крова, 
претварањем вертикалне равни поткровља  у део крова (кровне капе).

. Кровне равни формирати тако да слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде 
двоводни ка улици и ка дворишту, или сложени на објектима у прекинутом низу или слободностојећим 
објектима, са могућим детаљима у виду кровних баџа и другачијег слива. 

Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања 
директног осунчања.

Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са висином кровног венца 
постојећег објекта на суседној парцели  и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани 
заштитни тротоар око објекта:

спратност објекта                                       висина кровног венца               
П+0     max. висина =   4m       min.висина =      3m

П+Пк                                                max. висина =   6m       min.висина =   4,5m
П+1                                            max. висина =   7m       min.висина =      6m
П+1+Пк                                            max. висина =   9m       min.висина =   7,5m

П+2                                                   max. висина = 10m       min.висина =      9m
П+2+Пк                                            max. висина = 12m       min.висина = 10,5m
П+3                                                   max. висина = 13m       min.висина =    12m
П+3+Пк                  max. висина = 15m       min.висина = 13,5m
( П –приземље; 1,2,3спратови; Пк поткровље)

За објекте код којих је могуће висином акцентовати угао саобраћајница планира се да 
максимална дозвољена спратност буде заступљена на делу планираног објекта према графичком 
прилогу (граф. прилог бр.2,  ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- планирана намена површина са организацијом 
простора) највише на половини дужине зграде, односно максимално до 15m..
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Усклађивање висине нових и постојећих објеката са одступањем од 1/5 спратне висине рачуна 
се у складно повезивање.

Висина назитка поткровне етаже  нових објеката свих врста  износи највише 1,6m рачунајући од 
коте пода поткровне етаже  до тачке прелома кровне косине, у оквиру вертикалне равни постављене на 
грађевинској линији. Назидак у тавану нових  објеката није дозвољен. 

На постојећим  и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе за осветљење 
корисног простора . У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. На једном 
објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а максимална дозвољена светла висина 
је 2,60m од коте пода поткровља. Површина хоризонталне пројекције кровних баџа не може бити већа 
од 30% површине хоризонталне пројекције основне кровне равни. У оквиру кровне баџе могу се 
формирати излази на терасу или лођу.  Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима 
фасаде. 

Кота приземља
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности)  кота приземља 

може бити максимално 0,2m виша од  нулте коте , тј.од коте заштитног тротоара на предњој старни 
објекта. Висинска разлика  до 1,2m се решава денивелацијом унутар објекта.

Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на сопствену или 
јавну парцелу, а не на суседне парцеле.

Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у унутрашњи простор једне 
просторне целинедела објекта. По правилу галерије се налазе у приземљу пословног или стамбено
пословног вишеспратног објекта чија структура је решена системом полунивоа. Није дoзвољено 
затварање делова галерије у односу на јединствени простор у којем се налази. Површина галерије не 
може прећи 50% површине доњег нивоа просторије у којој се налази. Максимална висина пословног 
простора  са галеријом, мерено од пода доњег нивоа до плафона горњег нивоа је 5м. Висина простора 
испод галерије је  минимално 2,4м , а висина галерије до плафона просторије је минимално  2,00м. 

Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране затворен 
сопственим зидовима. Површина се одређује тако да  свакој етажи зграде одговара површина од  1m² 
светларника,   при чему он не може бити мањи од  3m². Светларник новог објекта се мора ускладити са 
положајем светларника суседног објекта. Минимална ширина светларника је 1m (растојање од објекта 
до границе суседне парцеле). Максимална дужина светларника је 5,5m, а максимална површина 20m².  
Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у 
светларнику  је 1,8m.  Није дозвољено отварање прозора или вентилационих канала на светларник 
суседног објекта. Мора се обезбедити приступ првој етажи светларника и одводњавање атмосферских 
вода.

Атријум објекта је наткривени или ненаткривени  простор са четири старне затворен 
сопственим зидовима минималне површине 20m². У атријуму објекта дозвољени су отвори  стамбених и 
пословних  виталних просторија. Одстојање наспрамних зидова са отворима виталних просторија не 
сме бити мање од  5,5m. 

Полуатријум је наткривени или ненаткривени простор са три стране затворен сопственим 
зидовима. Могућа је изградња објеката са  полуатријумом ако је планом детаљне разраде дефинисана 
изградња таквих објеката  или уз претходно прибављену сагласност суседа.  Полуатријум новог објекта 
се мора ускладити са положајем полуатријума суседног објекта. Минимална површина полуатријума је 
15m², а минимално одстојање наспрамног зида од суседне границе парцеле је 3m.  Сва правила за 
непрекинути низ важе и за атријумске и полуатријумске објекте.

Стандарди становања 
Чиста висина стамбених просторија је 250 до 300cm. Веће висине су дозвољене, нарочито ако су 

условљене урбанистичким условима – дефинисана кота венца.Код „дуплекса“ се дозвољава минимална 
висина спаваћих соба од 240cm, а помоћних просторија од 220cm.
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Прозори и врата могу бити од различитих материјала и са различитим типом постављања 
стакла, али морају задовољити прописе о непропустљивости воде и ваздуха. Улазна врата у зграду 
морају се отварати ка спољашњости, са најмањом ширином од 120cm.

2.1.8. НАДЗИЂИВАЊЕ И ДОГРАДЊА ОБЈЕКАТА

За све објекте који се не уклапају у планиране структуралне измене стамбеног ткива у 
предметном блоку,  дозвољена је реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру 
постојећег габарита објекта  уз мање измене као што је претварање таванског простора у 
користан простор и сл..

Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног  крова:
Надградња  постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за одређен тип блока 

према посебним  правилима градње  по  целинама датим у плану, при чему се посебна пажња мора 
обратити на висински однос са суседним објектима. 

Доградња новог дела зграде
Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима за парцеле 

типа блока у којем се интервенција изводи.
За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је:

· типом блока;
· постојећим објектима на суседним парцелама;
· статичким могућностима објекта и тла.

Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове и 
постојеће  капацитете према овим правилима. У припреми пројектне документације приказати 
све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и нето површине стамбеног и пословног 
простора.

Дограђени део објекта  у низу не сме прећи ширину  калкана суседних објеката, и не сме бити 
сметња при функционисању постојећег и суседних објеката.

Доградња елемената комуникација , лифтова и степеништа је дозвољена тако да не угрозе 
начин коришћења предметног и суседних објеката. 

Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења намени простора на 

објекту се може изводити реконструкција и рестаурација.
Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита објекта, без његове измене или било 

каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног  простора у пословни простор, док је 

пренамена гаражног у пословни простор могућа само ако је испуњен услов који се односи на потребан, 
минималан број паркинг места на парцели. 

Дозвољено је претварање таванског простора у користан простор са истом нивелетом слемена, 
тј. без промене висине и других геометриских карактеристика крова, с тим да се у користан простор 
рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа од 1,5m. Формирање новог 
корисног простора подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места само за нове капацитете.

Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије постојећег објекта повезују 
са спољним простором  или другим деловима зграде са намером да се добије нови користан простор. 
Степеништа за приступ реконструисаном сутеренском делу објекта  могу бити ван грађевинске линије 
на парцели  и то максималне ширине 1m, уз услов да  не  ремете  колски пролаз објекту .  Поменута 
степеништа не могу постављати ван регуллационе линије блока.

Назидак последњих етажа објеката

Назидак  таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања није дозвољен, а на 
новим породичним објектима  максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m.  На постојећим 
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објектима, максимални назидак  таванског простора на основној, вертикалној, фасадној равни без 
испада је  0,9m.

Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише 1,6m. Назидак 
поткровља на постојећим објекта  су последња етажа са назитком  од  0,9 до 1,6m за породичне објекте , 
а  за вишепородичне објекте од 0,9 до 2m. Свака последња етажа или део етаже постојећег објекта  чији 
је назидак  на основној фасадној равни без испада већи од  1,6m за породичне објекте и 2m за 
вишепородичне објекте, чини  последњу  спратну етажу објекта. Висина назитка рачуна се од коте пода 
последње етаже на основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне равни. 

2.2. УСЛОВИ ЧУВАЊА , ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 
ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 
–ИЗВОД
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2.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Приликом  изградње, обавезно је обезбеђење паркирања за стамбени простор на сопственој 
парцели ("СП"), изузев ако овим планом за неке локације није другачије дефинисано – могућност 
паркирања на сопственој парцели, део на сопственој и део на јавној површини ("ЈП") или на јавној 
површини , а према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско 
земљиште. Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по једног 
паркинг места - "ПМ" на један стан. Наведено правило се не односи на парцелу број 4731, већ се за 
њу паркирање може планирати на јавној површини, уз обавезну уплату накнаде за изградњу паркинг 
места на јавној површини у односу једно паркинг место за један стан.
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За пословни простор обавезна је уплата накнаде за изградњу  паркинг места на јавној 
површини у односу  једно паркинг место за један пословни простор. Уколико је пословни простор 
већи од 70m2 , критеријум за утврђивање потребног броја паркинг места је, једно паркинг место 
на сваких целих 70м2 збира нето површине већих пословних јединица. Изузетак од наведених 
правила односи се на планирани пословностамбени објекат на парцели бр. 4740/1 (граф. прилог бр.3-
„ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- подела на зоне и целине“- објекат са ознаком А4а) за који се укупан број 
паркинг места планира на јавној површини.

Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима при обрачуну свих 
урбанистичких параметара као и при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се 
потребан број паркинг места  умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 25m² 
површине дела постојеће  парцеле која је овим Планом предвиђена за јавну употребу. 

Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или пословних 
простора, обававезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале стамбене/пословне просторе, 
приоритетно на сопственој парцели или алтернативно на јавној површини према наведеним 
критеријумима и мерилима.

Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање возила димензионисане су 
према напред наведеним вредностима:

•  коловоз за мировање возила – отворена паркиралишта
 димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице и паркинг места дати 

су у табели П.1.; Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и П.3. и 
Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2.За отворена 
паркиралишта на сопственој парцели користе се вредности из табеле П.1. које се односе на 
дуготрајно паркирање;

•   паркинг гараже
 димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице, паркинг места и 

бочних ограничења дати су у графичким прилозима Г.3.,Г.4. и Г5 ( у случају одступања од 
задатих граничних вредност обавезно је у пројекту приказати проверу проходности за 
меродавно возило – путнички аутомобил) и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна 
лица – графички прилози Х.1. и Х.2.;

 савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи. Минимална 
ширина рампе у правцу је 3,50 метра. Код кружних рампи обавезан је приказ проходности за 
меродавно возило;

 подужни нагиби наткривених рампи за мале гараже намењене за познате кориснике ( становање, 
запослени)  су максимално 25% за наткривене рампе са обавезном применом елемената 
заобљења на вертикалним кривинама и максимално 12% за откривене рампе; 

 планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким захтевима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. Лист СЦГ", број 31/05). 

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
• колскопешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са јавним 
саобраћајницама, 
•  саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
•  саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.

Колски прилази до парцеле

Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно 
непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за проходност меродавног возила, 
а  за објекте повећаног ризика од пожара приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
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близини објеката повећаног ризикa од пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95). Наведено правило се не 
односи на парцелу број 4731 за коју је обавезно обезбедити минимално пешачки пролаз до 
унутрашњости парцеле.

За прикључак на саобраћајну инфраструктуру, односно колско – пешачки прилаз до парцеле 
потребно је прибавити услове и сагласност од  ЈП  "Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица".

Нивелација на осталом грађевинском земљишту

Кота терена, односно кота колско – пешачког прилаза на грађевинској парцели не сме бити 
нижа од коте тротоара на регулационој линији. Правило је да се кота заштитног тротоара око објекта и 
кота тротоара на месту улаза у објекат нивелационо ускладе са котом тротоара на регулационој линији, 
на начин да се обезбеди одводњавање површинских вода слободним падом према улици.

Кота пода приземља утврђује се у односу на коту тротоара на месту улаза у објекат, и то:

1) кота пода приземља за објекте који у приземљу имају стамбену намену може бити максимално 
1,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат;

2) кота пода приземља за објекте који у приземљу имају нестамбену (пословање) намену може бити 
максимално 0,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат.

Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске линије није дозвољена. 
Денивелација се савладава унутар објекта.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према суседној парцели. 
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.

При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о условима за планирање      и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица 
("Сл. Гласник РС", број 18/97).
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3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА
ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Улагање и јавни сњктор подразумева сва улагања везана за опремање планираног земљишта за 
јавне намене. Поред прибављања неопходног земљишта, потребно је обезбедити средства за уређење 
свих саобраћајних и зелених површина, као и средства за енергетску инфрастрктуру, водовод, 
атмосферску и фекалну канализацију.

У следећој табели приказана је процена улагања из јавног сектора.

Врста радова Адреса/број 
парцеле

Јед. мере Кол. Изградња
мил. дин.

Реконстр
укција

мил. дин

Укупно
мил. дин

Изузимање 
грађевинског 

земљишта
Нови блок м2 1230   5,00

Изузимање 
изграђеног објекта

Пушкинова 18а м2 270   13,50

Саобраћајне 
површине 

(коловоз за 
кретање возила, 
паркиралишта и 
пешачке стазе)

Нова 
саобраћајница: 

Т1Т0Т11
м2 2300 13,50  13,50

Паробродска м2 2860  8,50 8,50
Пушкинова м2 1800  7,20 7,20
Двоетажно 

паркиралиште
м2 2200 8,00 4,00 12,00

МБТС са ВН 
расплетом

Нови блок 630кВА 2 5,50  5,50

Кабл. НН вод Нови блок м 600 2,10  2,10
Јавна расвета Нови блок м 200 0,80  0,80
Јавна расвета Обухват плана м 700  0,70 0,70

Водовод Ø 110 Нови блок м 200 1,30  1,30
Фекална 

канализација
Нови блок м 140 1,70  1,70

Атмосферска 
канализација

Нови блок м 110 1,30  1,30

Подизање 
травњака

Нови блок м2 600 0,30  0,30

Дрворедне 
саднице

Нови блок ком 80 0,60  0,60
Ободне улице ком 20 0,15  0,15

Рекапитулација:
Изузимање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта …….18.500.000,00динара
Уређивање јавних површина .................................................................55.650.000,00 динара

УКУПНО:                                                74.150.000,00 динара
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Однос накнаде за уређење грађевинског земљишта и 
потребних средстава за уређење јавне површине 

Средства неопходна за уређење земљишта за јавне намене обезбедиће се из накнаде за уређење 
грађевинског земљишта. 

Табела: НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ   ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ,ПРВА ЗОНА

(Према Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, Сл.лист града Сремска Митровица бр.1/08 и 2/09)

Тип изградње
Нето површина

(m2)
Накнада за уређење ГЗ

(милиони динара)

Вишепородично
становање 4840 29,65

Породично становање 1450 5,33

Пословање
/комерцијалне делатности/ 5820 41,91

Накнада за паркинг места 65 паркинг места 7,80

УКУПНО
(у милионима дин.) --- 84,69

Јединична  цена накнаде за уређење градског грађевинског земљишта ( децембар 2009.):
· породични стамбени објекти                   3678,45 динара по 1m² 
· вишепородични стамбени објекти                           6120,94 динара по 1m² 
· пословни објекти                                                        7200,55 динара по 1m² 
· накнада за паркинг место                 120.000,00 динара по 1ПМ

Укупна потребна средства за уређење новоформиране јавне површине су око 74,15 милиона 
динара. Процена је да ће се кроз накнаду за уређење грађевинског земљишта прибавити око 84,69 
милиона динара. На основу наведеног, закључак је да се уређење јавних површина може финансирати 
из средстава прикупљених кроз накнаду за изградњу објеката на осталом грађевинском земљишту. 
Уређење јавних површина вршиће се сукцесивно у складу са планираном динамиком прикупљања 
средстава за уређење грађевинског земљишта.

4.    ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ПОВРШИНЕ СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ

Спровођење Плана детаљне регулације врши се израдом појединачних  Пројеката парцелације и 
препарцелације за делове унутарблоковске површине са јавном наменом према фазама реализације 
датим на графичком прилогу број 2 (ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- планирана намена површина са
организацијом  простора).
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Прва фаза реализације Плана  подразумева:

· реализацију унутарблоковске саобраћајне мреже што подразумева правну процедуру 
прибављања потребног земљишта и  формирање парцела за будућу фазну изградњу 
планираних објеката, ;

· замену постојећих девастираних објеката у обухвату Плана новим према планским 
одредницама.

Друга фаза реализације Плана, након  реализоване прве фазе продора у унутрашњост блока  са 
проширењима у виду слободних уређених површина за пешаке, а подразумева:

· релизацију планираног објакта наткривања дела Градске пијаце;

· изградњу вишеспратне паркинг гараже, тј. двоетажног површинског паркиралишта.

БЛОКОВИ ОСТАЛИХ  НАМЕНА

Обавезна је израда Пројекта парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон о планирању и 
изградњи, Сл. Гласник РС, бр.72/2009) за  формирање парцела према планираној намени површина 
за нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на постојећим парцелама. 
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110.

На основу члана 19. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“  бр. 62/2006), члана 103, 104, 105, 106, 107, 
108 и 109. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 35. став 1. тачка 
3. Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист 
Града Сремска Митровица“ бр. 1/2008), 
Скупштина Града Сремска Митровица на 
седници одржаној дана  03.06.2011. године, 
донела је

О Д Л У К У

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се обавеза и 
начин плаћања боравишне таксе на територији 
Града Сремска Митровица.

Члан 2.

Обвезник плаћања боравишне таксе је 
физичко лице које користи услуге смештаја у 
угоститељском или другом објекту за смештај 
на територији Града Сремска Митровица.

Објектом у смислу става 1. овог члана 
сматра се: хотел, мотел, туристички апартмани, 
камп, одмаралиште, пансион, природно 
лечилиште, собе, односно куће и станови у 
којима се пружају услуге смештаја и исхране 
физичким лицима.

Угоститељски објекат за смештај јесте и 
преноћиште, коначиште и други објекат који 
пружа услуге смештаја независно од назива под 
којим послује, а у складу са Законом о туризму.

Члан 3.

Боравишна такса плаћа се за сваки дан 
боравка у угоститељском објекту.

Члан 4.

Боравишна такса из члана 3. ове одлуке 
плаћа се у износу од 50,00 динара.

Члан 5.

Боравишну таксу из члана 4. ове одлуке 
не плаћају:

1 деца до седам година старости;
2 особе са инвалидитетом са телесним 

оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 
од прве до пете групе, цивилни инвалиди 
рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 
оболела од дистрофије и сродних мишићних 
и неуромишићних обољења, параплегије и 
квадриплегије, церебралне и дечје парализе 
и мултиплекс склерозе, особе ометене у 
развоју, као и пратилац наведених особа;

3 ученици и студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај 
ради извођења спортскорекреативних и 
других активности по програму 
министарства за послове просвете, студенти 
који организовано бораве у угоститељском 
објекту за смештај ради извођења обавезне 
наставе у складу са наставним планом 
образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у 
знању и вештинама;

4 страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени 
плаћања таксе;

5 лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају 
лица од седам до петнаест година старости.

Лица из става 1. овог члана не плаћају 
боравишну таксу ако поднесу доказ да су 
испуњени услови из става 1. овог члана (доказ о 
датуму рођења за лица из тачке 1. решење 
надлежног органа за лица из тачке 2., потврда 
школе односно образовне установе за лица из 
тачке 3., и др.).

Члан 6.

Наплату боравишне таксе врши правно 
лице и предузетник које пружа угоститељске 
услуге (у даљем тексту: давалац смештаја).

Давалац смештаја наплаћује боравишну 
таксу истовремено са наплатом услуге.

Члан 7.

Ако давалац смештаја не наплати 
боравишну таксу, дужан је да, на свој терет 
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
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Члан 8.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну 
за услуге смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе, односно да унесе основ за 
ослобођење од плаћања таксе.

Члан 9.

Средства од наплаћене боравишне таксе 
давалац смештаја уплаћује на одговарајући 
рачун буџета Града Сремска Митровица у року 
од пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу.

Члан.10.

Средства од наплаћене боравишне таксе 
приход су буџета Града Сремска Митровица и 
користе се за обезбеђивање информативно
пропагандног материјала којим се промовишу 
туристичке вредности и културно наслеђе, 
обезбеђивање туристичке сигнализације и рад 
туристичко информативних центара.

Члан 11.

У погледу обрачуна камате, повраћаја таксе, 
застарелости наплате, принудне наплате, 
казнених одредаба и осталог што није посебно 
уређено овом одлуком, примењује се Закон о 
пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 12.

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о боравишној такси 
(''Сл. лист Града Сремска Митровица'' бр. 
4/2008).

Члан 13.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 43417/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

111.

На основу члана 8. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник 
РС'', број 62/2006) , члана 11. Закона о порезима 
на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/2001, 
42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009 и 
101/2010), члана 33. Закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину („Сл. 
гласник РС“, број 101/2010) и члана 35. став 1. 
тачка 3. Статута Града Сремске Митровице 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“ 
бр. 1/2008), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
03.06.2011.године, донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се висина стопе 
пореза на имовину, као изворног прихода Града 
Сремска Митровица.

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:

1. на права на непокретности пореског 
обвезника који води пословне књиге –
0,40%;

2. на права на земљишту код обвезника који не 
води пословне књиге – 0,30%;

3. на права на пољопривредном и шумском 
земљишту пореског обвезника који не 
води  пословне књиге  0,00%.

4. на права на пословним зградама и 
пословним просторијама пореског 
обвезника који 
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не води пословне књиге:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 динара 0,40%

(2) од 10.000.000 до 
25.000.000 динара

порез из подтачке (1) + 
0,6% на износ преко
10.000.000 динара

(3) од 25.000.000 до 
50.000.000 динара

порез из подтачке (2) + 
1,0% на износ преко 
25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 
динара

порез из подтачке (3) + 
2% на износ преко 
50.000.000 динара

5. на права на непокретностим, осим 
пословних зграда и пословних просторија, 
пореског обвезника који не води пословне 
књиге:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 динара 0,25%

(2) од 10.000.000 до 
25.000.000 динара

порез из подтачке (1) + 
0,6% на износ преко 
10.000.000 динара

(3) од 25.000.000 до 
50.000.000 динара

порез из подтачке (2) + 
1,0% на износ преко 
25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 
динара

порез из подтачке (3) + 
2% на износ преко 
50.000.000 динара

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању висине 
стопе пореза на имовину („Службени лист 
Општине Сремска Митровица“, број 9/2006 и 
„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 4/2008, 14/2009 и 7/2010).

Члан. 4

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Сремска Митровица'', а примењиваће се од 01. 
јануара 2011.године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 43633/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

112.

На основу члана 10. став 2. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) и члана 32. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС бр. 129/2007), Скупштина Града 
Сремска Митровица на седници одржаној  
03.06.2011. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ПОДРУЧЈУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАНЂЕЛОС

I

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице Манђелос ради 
изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју Месне 
заједнице Манђелос за период од 2011. године 
до 2016. године.

Референдум ће се одржати у суботу 
25.06.2011.године и у недељу, 26.06.2011. 
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године, у времену од 7,00 часова до 20,00 
часова у просторијама месне заједнице.

II

Органи за спровођење референдума су: 
Комисија за спровођење референдума (у даљем 
тексту: Комисија) и гласачки одбор.

Комисију образује Скупштина Града 
посебним решењем.

Задатак Комисије је да обавља следеће 
послове: 
 стара се о законитом спровођењу 
референдума,
 стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење референдума,
 прописује обрасце за спровођење 
референдума,
 утврђује и проглашава резултате 
референдума,
 подноси извештај Скупштини Града о 
спроведеном референдуму,
 обавља и друге послове у складу са 
Законом и овом Одлуком.

Гласачки одбор руководи гласањем на 
гласачком месту, обезбеђује правилност и 
тајност гласања и утврђује резултате гласања на 
гласачком месту, у складу са упутствима 
Комисије.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:  43919/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

113.

На основу члана 10. став 2. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) и члана 32. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС бр. 129/2007), Скупштина Града 
Сремска Митровица на седници одржаној 
03.06.2011. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ПОДРУЧЈУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЗМИН

I

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице Кузмин ради 
изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју Месне 
заједнице Кузмин за период од 2011. године до 
2016. године.

Референдум ће се одржати у суботу 
25.06.2011. и у недељу 26.06.2011. године, у 
времену од 7,00 часова до  20,00 часова у 
просторијама месне заједнице.

II

Органи за спровођење референдума су: 
Комисија за спровођење референдума (у даљем 
тексту: Комисија) и гласачки одбор.

Комисију  образује  Скупштина Града 
посебним решењем.

Задатак Комисије је да обавља следеће 
послове: 
 стара се о законитом спровођењу 
референдума,
 стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење референдума,
 прописује обрасце за спровођење 
референдума,
 утврђује и проглашава резултате 
референдума,
 подноси извештај Скупштини Града о 
спроведеном референдуму,
 обавља и друге послове у складу са 
Законом и овом Одлуком.
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Гласачки одбор руководи гласањем на 
гласачком месту, обезбеђује правилност и 
тајност гласања и утврђује резултате гласања на 
гласачком месту, у складу са упутствима 
Комисије.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:  43921/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

114.

На основу члана 39. став 3. и члана 41. 
став 3. Закона о комуналној полицији 
(„Службени гласник РС“ бр. 51/2009), члана 24. 
став.2. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр.129/2007) и члана 
35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица 
(„Службени лист града Сремска Митровица" 
број 1/2008) и прибављеној Сагласности 
Министра за државну управу и локалну 
самоуправу бр. 0160030085/200909 од 
18.04.2011. године, Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 03.06.2011. 
године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ, ВОЗИЛИМА, 

ПЛОВИЛИМА И ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о униформи, возилима, 
пловилима и опреми комуналне полиције 

(„Службени лист града Сремска Митровица“ 
бр. 2/2010) члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Делови униформе комуналног 
полицајца су следећег изгледа:

1) шешир је тамно плаве (тегет) боје, 
класичног облика  са машински извезеним 
грбом града  Сремска Митровица на средини 
чеоног дела,  на подлози тамно плаве (тегет) 
боје;

2) качкет (2 комада) је тамно плаве 
(тегет) боје, класичног облика, са машински 
извезеним грбом града Сремска Митровица на  
подлози тамно плаве (тегет) боје на средини 
чеоног дела;

3) зимске панталоне (мушке и женске), 
израђене су од тканине тамно плаве (тегет) боје 
и уобичајеног кроја, око појаса имају потребни
број држача за каиш, испод појаса су урезани 
џепови са леве и десне стране, а на задњој 
страни је џеп са преклопом, који се закопчава 
дугметом, ногавице су без манжета, ширине на 
доњем крају од 220 до 260 mm и панталоне 
стандардног кроја са урезаним џеповима испод 
струка и џеповима са стране на обе ногавице у 
висини бутина( комбатице, као код интервентне 
патроле полиције);

4) летње панталоне (мушке и женске), 
израђене су од лакше тканине тамно плаве 
(тегет) боје и истог су кроја као и зимске 
панталоне;

5) каиш је кожни, црне боје;

6) сукња је израђена од тканине тамно 
плаве (тегет) боје, класичног кроја, дужине до 
колена, с тим што је летња сукња израђена од 
лакше тканине;

7) сако је класичног кроја тамно плаве 
(тегет) боје;

8) кошуља са дугим рукавима израђена 
је од тканине светло плаве боје, закопчава се 
скривено, крагна је класичног кроја, има два 
нашивена џепа с преклопом у висини груди који 
се скривено закопчавају, изнад десног џепа у 
висини груди и на левом рукаву пришивена је 
чичак трака за ознаку ''КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА'';

9) кошуља са кратким рукавима 
израђена је према опису под тачком 8) овог 
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члана, с тим што је чичак трака за ознаку 
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА'' пришивена на 50 
mm од крајева доњег дела левог рукава;

10) џемпер је тамно плаве (тегет) боје, 
са „V“ изрезом, на раменимa и лактовима је 
ојачан тканином исте боје, с тим што се руб 
џемпера и рукава завршава ранфлом исте боје;

11) зимска јакна је кратка са гумом у 
пределу струка, без капуљаче (као полицијска), 
са крзном на крагни, које се по потреби може 
скидати, закопчава се патент затварачем и 
чичак траком, на предњој страни има четири 
џепа са преклопима који се причвршћују чичак 
траком, доњи џепови садрже џеп у џепу са 
приступом с горње стране испод преклопа и са 
стране, рукави су са нашивеном манжетном која 
се закопчава чичак траком, изнад десног џепа у 
висини груди и на левом рукаву пришивена је 
чичак трака за ознаку ''КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА'', а на унутрашњој страни јакне 
са леве стране су два џепа и џеп за радио 
станицу или телефон и са десне стране два 
џепа.;

12) летња јакна је кратка,  истог кроја 
као и зимска јакна, с тим што је израђена  тањег 
материјала ( синтетичког водонепропусног 
материјала);

13) кравата је стандардног кроја тамно 
плаве (тегет) боје и има гуму и регулатор за 
подешавање закопчавања;

14) чарапе зимске и летње су памучне, тамно 
плаве (тегет) боје;

15) ципеле зимске су дубоке, без украса, 
израђене су од коже  црне боје са гуменим 
ђоном;

16) ципеле летње су плитке црне боје, 
модерног кроја и на везивање, израђене од 
коже;

17) рукавице су црне боје, кожне, 
класичног кроја са прстима;

18) кишни мантил је тамно плаве (тегет) 
боје са капуљачом, израђен од гумиране 
тканине, закопчава се дрикерима, у спољашњој 
ивици капуљаче је тунел са траком за затезање.

Члан 2.

У члану 9. ставу 1. речи “браон боје" 
замењују се речима“тамно плаве( тегет) боје“.

Члан 3.

У члану 20. ставу 1.речи:„беле боје“ 
замењују се речима:“сиве метализиране боје“.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу града 
Сремска Митровица ".

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 352334/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

115.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града 
Сремска Митровица'', број 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
03.06.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут јавног 
комуналног предузећа Регионална депонија 
''СремМачва'',  који је Управни одбор донео 
08.04.2011. године.
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II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:  02325/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

116.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града 
Сремска Митровица'', број 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној  
03.06.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 
изменама Статута Дома здравља Сремска 
Митровица, коју је Управни одбор донео 
12.10.2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:  02293/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

117.

На основу члана 35. тачка 32. Статута града 
Сремске Митровице  („Сл. лист града Сремска 
Митровица“  бр.1/2008) Скупштина града 
Сремска Митровица, на својој  седници 
одржаној 03.06.2011. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

УКИДА СЕ статус јавног добра на 
парцели бр.2252/3, пут Метларе, површине 
0.20.74ха,  уписане у зк.ул бр.2, к.о. Шуљам, 
Државна својинаРепублика Србија, која је код 
РГЗСлужба за катастар непокретности Сремска 
Митровица у поседовном листу број 258 
уписана као пут 4.реда, власништво Државна 
својинaРепублика Србија, корисник Општина 
Сремска Митровица, на основу  Плана детаљне 
регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој 
Гори, донетог на седници  Скупштине града 
Сремска Митровица одржаној 29.01.2009. 
године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 46336/2011 I 
Дана: 03.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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118.

На основу члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) и члана 35. 
тачка 32. Статута града Сремске Митровице 
(''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр. 
1/2008), Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 03.06.2011. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МАНЂЕЛОС

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
спровођење референдума, заказаног за 25. и 
26.06.2011. године, ради изјашњавања грађана о 
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Манђелос за период 
од 2011.2016. године.

II

У Комисију се именују:

За председника

ДРАГО КУСИЋ

За чланове:

1. Др. ДУШАНКА ИВОШЕВИЋ
2. САВО КУСИЋ
3. РАДОМИР ТРНИЋ
4. ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ

III

Задатак Комисије утврђен је Одлуком о 
расписивању референдума на подручју Месне 
заједнице  Манђелос.

IV

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 43919/2011 I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

119.

На основу члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) и члана 35. 
тачка 32. Статута града Сремске Митровице 
(''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр. 
1/2008), Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 03.06.2011. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  КУЗМИН

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
спровођење референдума, заказаног за 25. и 
26.06.2011. године, ради изјашњавања грађана о 
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Кузмин за период од 
2011.2016. године.

II

У Комисију се именују:

За председника
ДУШКО МИРКОВИЋ
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За чланове:
1. ЗОРАН ЛАЗИЋ
2. ГОРАН СОЋАНИН
3. ИЛИЈА НЕДИЋ
4. БОЈАНА МИЛУТИНОВИЋ
5. БОШКО ДАНИЛОВИЋ

III

Задатак Комисије утврђен је Одлуком о 
расписивању референдума на подручју Месне 
заједнице  Кузмин.

IV

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 43921/2011 I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш,с.р..

120.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
03.06.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

АПОТЕКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ДР БОШКО ЛАЋАРАЦ, из Сремске 
Митровице, разрешава се дужности 
председника Управног одбора Апотеке у 
Сремској Митровици.

II

ИГОР БЕКЕР, из Сремске Митровице,
именује се за председника Управног одбора 
Апотеке 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:  02291/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

121.

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављања делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС“бр.25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 35. тачка 
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист 
града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Mитровица, на 
седници одржаној 03.06.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

СПОМЕНКА МАЛЕШЕВИЋ, из Сремске 
Митровице, разрешава се дужности 
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председника Надзорног одбора ЈКП 
''Топлификација'' у Сремској Митровици.

II

НИКОЛА НИКШИЋ, из Сремске Митровице, 
именује се за председника Надзорног одбора 
ЈКП ''Топлификација'' 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:  02335/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

122.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној  
03.06.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР 

ВОЗАРЕВИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

СЛАВКО ВУЛИН, из Сремске Митровице, 
разрешава се дужности члана  Управног 
одбора Галерије „Лазар Возаревић“ у Сремској 
Митровици.

II

ЂОРЂЕ ПАВЛОВИЋ, из Сремске Митровице, 
именује се за члана Управног одбора Галерије 
„Лазар Возаревић“ 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:  02292/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

123.

На основу члана 54.Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“бр.72/2009) и чл.35 тач.32 Статута 
Града Сремске Митровице („Службени лист  
Града Сремска Митровица“ бр. 1/2008). 
Скупштина Града Сремска Mитровица на 
седници одржаној  03.06.2011.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ НИКОЛА ТЕСЛА“

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ –ИЗ РЕДА 
РОДИТЕЉА

I

Дужности члана Школског одбора 
средње школе „Никола Тесла“ у Сремској  
Митровици из реда родитеља разрешава се:

 БИЉАНА ПЕТКОВИЋ, Деспота Стефана бр.8, 
Сремска Митровица

II

У Школски одбор средње школе „ 
Никола Тесла „ – из реда родитеља именује се:

 ГОРДАНА ЕРДЕГ, Паробродска бр.8, Сремска 
Митровица
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III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02294/2011I 
Дана: 03.06.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

ИСПРАВКА

У Плану детаљне регулације просторног 
блока између улица Северни бедем, Краља 
Петра I, Стари шор, Јупитерова и Јована 
Цвијића у Сремској Митровици(„Службени 
лист Града Сремска Митровица“ бр.4/2010) 
врши се исправка у подтачки 
9.9.“УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА
ПОЈЕДИНЕ ЛОКАЦИЈЕ“  у „Зони Е“, под „е7“ 
у колони „Специјални услови“, уместо:“на 
парцели 8122/2“, треба да стоји:„на парцели 
3122/2 и делом на планираној површини са 
јавном наменом“, а у колони „ПМ“ уместо:„СП 
и на К.п.8122/2“, треба да стоји: “СП, део на ЈП 
и на К.п. 3122/2“. 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

124.

На основу члана 24 Статута града 
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска 
Митровица“, бр. 1/2008), Комисија за 
спровођење референдума у месној заједници 
Шашинци, на седници одржаној 17.04.2011. 
године, утврдила је да су грађани месне 

заједнице Шашинци, на рефендуму одржаном 
16. и 17.04.2011. године, донели

О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ШАШИНЦИ  ЗА ПЕРИОД
ОД 2011. ДО 2016.ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уводи се самодопринос 
на подручју Месне заједнице Шашинци за 
период од  01.05.2011. до 30.04.2016.године.

Члан 2.

Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Шашинци, изјашњавањем на референдуму о 
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Шашинци, за период 
01.05.2011. до 30.04.2016. године. 

Члан 3.

Средства прикупљена од самодоприноса 
користиће се за задовољење заједничких  
потреба грађана на подручју Месне заједнице 
Шашинци, према Програму радова и то за 
следеће намене:

 Изградња капеле на гробљу у 
Шашинцима

2.000.000,00 динара;
 Почетак радова на канализацији у селу

2.000.000,00 динара;
 Реновирање сеоске цркве

2.000.000,00 динара;
 Чишћење депоније смећа

1.000.000,00 динара;
 Сређивање села и вашаришта

1.500.000,00 динара;
 Финансирање и набавка опреме за спорт 

и културу
2.000.000,00 динара;

 Редовна делатност и административни 
послови

2.500.000,00 динара.

Члан 4.

Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Шашинци.



03.06.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 5

153

Члан 5.

Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на доходак 
грађана у складу са Законом који уређује порез 
на доходак грађана.

Самодопринос се не може уводити на 
примања која су Законом изузета од 
опорезивања.

Члан 6.

Самодопринос се уводи у новцу.
Самодопринос се уводи у укупном 

износу од 13.000.000,00 динара 
(тринаестмилионадинара).

Члан 7.

Самодопринос обвезници плаћају по 
стопи и то:

 3% на основицу коју чине зараде односно 
плате,

 1% на пензије пензионера који се писмено 
изјасне да ће плаћати самодопринос,

 15% земљорадници на катастарски 
приход,

 5% приватни предузетници на 
регистровану делатност.

Члан 8.

Обрачун и наплата самодоприноса из 
ове Одлуке,  врши се у свему према прописима 
којима се уређује финансирање локалне 
самоуправе. 

Неутрошена средства самодоприноса из 
претходне године, преносе се у наредну годину 
и утрошиће се према плану и програму месне 
заједнице за текућу годину.

Члан 9.

Средства самодоприноса воде се на 
прописаном  рачуну  код Управе за трезор. 

Члан 10.

Средства самодоприноса користе се у 
складу са Програмом радова  који је саставни 
део ове Одлуке и Годишњим планом 
реализације самодоприноса Месне заједнице 
Шашинци.

Члан 11.

Савет Месне заједнице Шашинци прати  
реализацију  самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац за 
пренос и утрошак средстава, а у одсуству 
председника, наредбодавац је лице које  Савет  
овласти.

Члан 12.

Савет обавља следеће послове:
 стара се о реализацији Програма 

самодоприноса,
 одлучује о удруживању  средстава 

са другим инвеститорима ради 
реализације програма,

 доноси   Програма  рада и 
финансијски  план,

 подноси Скупштини Града  извештај 
о реализацији самодоприноса и

 обавља и друге послове везане за 
реализацију самодоприноса.

Члан 13.

О начину коришћења средстава која се 
остваре изнад износа прописаног у члану 6. ове 
Одлуке, одлучује Савет  Месне заједнице 
Шашинци.

Члан 14.

Надзор грађана о наменском коришћењу 
средстава самодоприноса врши се путем 
Надзорног одбора.

Надзорни одбор има председника и 2 
члана, које именује Савет месне заједнице
Шашинци.

Надзорни одбор врши контролу наплате 
и трошења средстава самодоприноса у складу са 
Законом, овом Одлуком и документацијом, о 
чему подноси годишњи извештај Савету месне 
заједнице.

Члан 15.

Саставни део ове Одлуке чини Програм 
самодоприноса за насељено место Шашинци за 
период од 01.05.2011. до 30.04.2016.године.

Члан 16.

Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјасни већина 
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од укупног броја грађана из члана 2. ове 
Одлуке.

Комисија за спровођење референдума 
подноси извештај о спроведеном референдуму 
Скупштини Града Сремска Митровица.

Члан 17.

Одлука о увођењу самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Шашинци за период  
од 01.05.2011.године до 30.04.2016. године 
ступа на снагу наредног дана од дана када 
Комисија за спровођење референдума утврди 
резултате спроведеног референдума, а објавиће 
се у  ''Службеном листу  Града Сремска 
Митровица''.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕНДУМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ШАШИНЦИ

Број: 4/2011
Дана: 17.04.2011.године
Шашинци

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,

Слободан Орловић,с.р.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

125.

На основу члана 24. алинеја 9. Одлуке о 
месним заједницама (''Сл. лист града Сремска 
Митровица'', бр. 2/2009), Комисија за 
спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница, на седници одржаној  07.06.2011. 
години, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ 

РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЛАЋАРАК 

И ЗАСАВИЦА II

I

УТВРЂУЈУ СЕ резултати избора за 
чланове Савета месних заједница Лаћарак и 
Засавица II, одржаних дана 05.06.2011. године.

У Савете месних заједница изабрани су 
кандидати који су добили највећи број гласова, 
и то:

1. МЗ ЛАЋАРАК
 Др Сања СарићСавић
 Др Нада ЗецПетковић
 Др Ивана Матијашевић
 Бошко Уметић
 Мр Предраг Кукић
 Мирослав Владисављевић
 Марија Дражић
 Предраг Косијер
 Драган Шубатлија

2. МЗ ЗАСАВИЦА II
 Златан Милованчевић
 Мирјана Ераковић
 Марко Љубичић
 Светлана Марић
 Здравко Бишчић

II

Ова Одлука ступа на снагу дана доношења, а 
биће објављена у „Сл. листу града Сремска 
Митровица“.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА

Број: 01667/2011
Дана: 07.06.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дражен Дамњановић,дипл.правник,с.р.
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