
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
12. септембар 2011.

Година III
број 7

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

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

132.

На основу члана 14. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Србије„ број 62/06 и 41/2009), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде бр 320-11-1648/2011-14 од 26.08.2011. године и чл. 35. став 1. тачка 7. Статута Града 
Сремске Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 1/2008. године), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној дана 12.09.2011. године, донела:

ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

Заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
Града Сремска Митровица за 2011. Годину

У Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града 
Сремска Митровица за 2011. Годину („Службени лист града Сремска Митровица“ бр. 4), који је донет 
на седници Скупштине града дана 03.06.2011. године,  у III делу под називом „План коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини“, мењају се табеле под бројевима: 12, 15, 16 и 17, тако 
да исте сада гласе:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 320-70/2011-I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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133.

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 24/2011  ) 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  12.09.2011. 
године донела је

О Д Л У К У
О ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ СЕВЕР 2

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације радно комерцијалне зоне Север 2 у 
Сремској Митровици ( у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.

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

Текстуални део садржи:

УВОД

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗВОДА ИЗ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА

2. ПЛАНСКИ ДЕО

I  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ПЛАНА

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

2.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.2.1. Правила уређења за производне 
површине и објекте

2.2.2. Правила уређења површине и објекте 
пословања, трговине и услуга

2.2.3. Правила уређења за остале централне 
функције

2.2.4. Правила уређења за смештајне 
капацитете

2.3. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

3. БИЛАНС ПОВРШИНА

3.1. НАМЕНА ПОВРШИНА
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4. РЕГУЛАЦИЈА НИВЕЛАЦИЈА И 
ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Коловоз за мировање возила

6.1.2. Пешачке стазе

6.1.3. Примарне градске саобраћајнице

6.1.4. Бициклистичке стазе

6.1.5. Сабирне саобраћајнице

6.1.6. Јавни градски саобраћај – ЈГС

6.1.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПОЈАСУ 
РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА

6.2. Водопривредна инфраструктура

6.2.1. Водовод

6.2.2. Канализација

6.2.3. Водопривреда

6.2.4. Општа правила уређења за 
водопривреду

6.3. Електроенергетска мрежа и постројења

6.3.1. Објекти и мрежа напонског нивоа 20 
кV

6.3.2. Нисконапонска мрежа, јавно 
осветљење и потрошња електричне енергије

6.4. Телекомуникациона инфраструктура

6.4.1. Фиксна телефонија

6.4.2. Мобилна телефонија

6.4.3. Кабловски дистрибутивни систем

6.5. Термоенергетска инфраструктура

6.5.1. Гасна мрежа постојећа и планирана

6.6. Зелене површине

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

7.1. Заштита непокретних културних добара

7.2. Заштита природних добара

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

11. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ  НАМЕНЕ

12. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

II  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И 
ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

1.1.1. Саобраћајна инфраструктура

1.1.2. Водопривредна инфраструктура

1.1.3. Електроенергетска инфраструктура

1.1.5- Термоенергетска инфраструктура

1.1.6. Зелене површине

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА

2.1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА

2.1.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ 
СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА

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

2.1.4. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРА-
ЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС 
ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРА-
ЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ 
И ВИСИНА ОБЈЕКТА
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6. НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУ-
СПРАТНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА 
МЕЂУСОБНО И ОБЈЕКАТА ОД ГРАНИЦЕ 
ПАРЦЕЛА

7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ

8. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО 
РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ

Графички део садржи:

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- подела обухвата плана на зоне Р  1: 2 500

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- функционална организација са наменом 
простора - Р  1: 2 500

1. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

- границе плана - Р  1: 2 500

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

- планирана намена површина - Р  1: 2 500

3. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

- подела на зоне и целине - Р  1: 2 500

4. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

- саобраћајнице са уређењем јавних 
површина - Р  1: 2 500

5. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

- хоризонтална регулација са поделом на

Јавно и остало грађевинско земљиште –

Р  1: 2 500

6. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

- мреже и објекти инфраструктуре-Р  1: 2 500

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.

Подписане 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, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине Града.

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

Један примерак донетог Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику  чува се у 
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: 350-102/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

РАДНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ 

СЕВЕР 2

У СРЕМСКОЈ МИТРОВЦИ 

У В О Д

У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2010. – испр., 
64/2010 – одлука УС и 24/2011.) члан 27 и 28, по објављивању Одлуке о изради планског документа 
бр.350-24/2010-I од 15.04.2010.године (''Сл.лист Града Сремска Митровица'' бр.3/2010.), обрађивач 
Плана детаљне регулације радно комерцијалне зоне СЕВЕР 2 у Сремској Митровици, ЈП Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица приступа изради Плана детаљне регулације радно комерцијалне 
зоне СЕВЕР 2 у Сремској Митровици ( у даљем тексту РКЗ СЕВЕР 2).

Разрада ПГР Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице (''Службени лист 
града Сремска Митровица, бр.13/2009) – формирање радно-комерцијалне зоне уз главну градску 
обилазницу која би са РКЗ СЕВЕР 1 ( раднокомерцијална зона уз аутопут Е-70) чија  је реализација у 
току, чинила атрактивни простор Града Сремска Митровица непосрeдно уз аутопут Е-70.  

Подела простора на блокове, уважавајући постојеће улице са смером простирања југ-север и 
њихово продужавање у смеру север, а према радно комерцијалним зонама, омогућио би повезивање 
простора Града са новим просторима пословања.

Довођење овог простора града у функцију радно комерцијалне зоне, Град Сремска Мировица би 
потенцијал свог геосаобраћајног положаја искористио као атрактивност за потенцијалне инвестиције у 
области пословања.

Циљ израде плана је, да се у складу са новонасталим друштвеним и економским односима, те  
потребама и захтевима корисника простора, преиспитају и процене реалне могућности даљег развоја 
Града, те одреде смернице на основу којих би се спречили даљи конфликти у простору и омогућио 
одрживи просторни развој насеља у складу са његовим потенцијалима. 

Планирањем делатности, просторном организацијом и режимом уређења подручја у обухвату 
плана неопходно је применити планерске принципе којима ће се осигурати еколошка и функционална 
прихватљивост предметног подручја. 

Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената чланом 29. 
(''Службени гласник РС'', бр. 31/2010. и 69./2010. и  16/2011.), прописан је садржај  плана детаљне 
регулације. 

За дефинисање садржине одређене чланом 28. Закона, план детаљне регулације садржи 
текстуални и графички део.

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

Полазне основе  Плана детаљне регулације радно комерцијалне зоне Север 2 у Сремској 
Митровици садрже:

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗВОДА ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи ((''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2010. – испр., 
64/2010 – одлука УС и 24/2011.)) члан 48, по објављивању Одлуке о изради планског документа бр.350-
24/2010 од 15.04.2010.године (''Сл.лист Града Сремска Митровица'' бр.3/2010.), обрађивач Плана ЈП 
Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица приступа изради Концепта плана детаљне регулације 
радно комерцијалне зоне СЕВЕР 2 у Сремској Митровици ( у даљем тексту РКЗ СЕВЕР 2).

Простор обухвата плана РКЗ СЕВЕР 2 у Сремској Митровици налази се у северном делу 
грађевинског подручја града Сремска Митровица. 
Северно од обухвата плана је радно комерцијална зона Севере 1 која се директно наслања на аутопут Е-
70. Ове две радне зоне раздваја постојећа главана градска обилазница.

На југозападу, обухват плана непосредно се наставља на простор слободних зелених-
пољопривредних површина КПД-а Сремска Митровица, а југоисточно обухват плана се  наслања на 
простор стамбеног насеља Радиначки пут са основном наменом становање са делатностима малих 
густина. Односно, постојећа ленија, простор обухвата плана раздваја ове намене и детерминише  
простор обухвата као јединствену целину радно комерцијалне зоне. Западну границу обухвата плана 
чини пут Сремска Митровица – Лежимир односно државни пут  другог реда број 116, а источну улица 
Радиначки пут.

Границу планског подручја на северу чини градска обилазница, на истоку улица  Радиначки пут 
– Р -116, на југу – јужне границе парцела бр. 7237/4, 7237/1, 7237/5, 7272, 7365, 7441, пресеца парцелу 
7423/1 7417,7416, 7418 и 7411, а на западу пут за Лежимир – Р 116. 

Укупан простор у  обухвату плана РКЗ СЕВЕР 2 у Сремској Митровици налази се у северном 
делу грађевинског подручја града Сремска Митровица и обухвата 42.66 ха. Радна зона Север 2 је 
заједно са већ дефинисаном радном зоном Север 1, јединствена зона Града уз аутопут Е-70. Ове две 
радне зоне раздваја или спаја постојећа главана градска обилазница. У обухвату плана простор се скоро 
у потпуности користи као пољопривредно земљиште и углавном је не изграђен. У обухвату плана 
површине јавне намене чине коридори постојећих саобраћајница, ленија и канала. Остало земљиште 
чини расположиви простор за изградњу планираних садржаја.

Постојећу саобраћајну инфраструктуру одређују три саобраћајнице са примарним значајем. На 
западној граници обухвата плана налази се државни пут другог реда број 116 који истовремено 
представља примарну градску саобраћајницу. Северном границом обухвата плана пролази траса градске 
обилазнице која повезује аутопут и државне путеве другог реда број 103.2, 116 и 103. Источну границу 
обухвата плана одређује улица Радиначки пут која такође припада примарној путној мрежи.

У самом простору обухвата плана нема изграђебних привредних или других објеката. У 
непосредном окружењу, започета је организација простора по појединачним комплексима у РКЗ СЕВЕР 
1 чија је намена  привредно-технолошке зоне, комплекси и објекти .

Простор обухвата плана је веома добро опремљен постојећом инфраструктуром јер је за пртребе 
реализације РКЗ СЕВЕР 1 изграђена сва  неопходна инфраструктура. 
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На простору обухвата плана евидентирани су заштићени археолошки локалитети :

1. Траса аквадукта Сирмијума код путног прелаза Сремска Митровица – Лежимир.
2. Митровачке ледине у зони аутопута откривене су остаци римске виле.
3. Ливаде у траси аутопута пронађени су остаци стамбене целинеколиба из првог века пре нове 

ере.

Евидентираних и заштићених објеката природе и амбијенталних целина у самом обухваћеном 
простору нема. 

У простору обухвата плана нема посебно уређеног јавног зеленила осим зеленила у  путном коридору. 

ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 

Укупна површина простора обухвата плана је 42.66 ха. Корисник површине  од 14.21 ха је Град 
Сремска Митровица што чини 33% укупног простора. Остале површине су у приватном власништву-
корисништву.

Активирање простора у радно-комерцијалне сврхе у многоме ће допринети афирмисању овог 
дела града уз аутопут и допринети афирмацији понуде града потенцијалним инвеститорима. Изградња 
комплекса и објеката са рано-комерцијалном наменом и флексибилним капацитетима, а надомак, пре 
свега града Сремска Митровица, али и насеља из региона - Руме, Пећинаца и Шида допринеће 
неопходном рејтингу града у овој сфери интересовања пословног света, не само из региона, већ и шире. 
Урбани репери и жижне тачке  код изграње објеката треба да буду видљиви са аутопута, али 
истовремено и непренаглашени како не би конкурисали урбаном идентитету града. Уређење пејсажа на 
простору обухвата плана мора да се усклади по типу и врсти аутохтоном окружењу као складан 
наставак градске средине.

Специфичност терена даје могућности грађења објеката са архитектонским решењима која ће 
сама по себи бити тема интересовања јавности.

Простор обухваћен планом врло је добро опремљен инфраструктурном мрежом те постоје 
развојне могућности за сваку појединачну мрежу појединачно по планираним зонама односно 
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специфичним појединачним комплексима а по захтеву познатог инвеститора, у квалитативном погледу 
али и обезбеђење капацитета у квантитативном погледу.

На простору обухвата плана постоје могућности за развој :
· саобраћајне мреже дефинисане у три нивоа по важности и омогућава  њихово повезивање у 

јединствену функционалну мрежу. Главна градска саобраћајница, са изграђеном 
инфраструктуром спаја простор обухвата плана са РКЗ СЕВЕР 1 и преко њега индиректно са 
коридором Х. 

· електромреже у овом делу Града и даје могучности изградње нове МБТС 20/0,4 кВ, 2х630 кВА  
''Север 3'' од које ће будући Инвеститори полагати НН кабловске водове до својих објеката. Зоне 
за изградњу објеката могу се снабдевати потребном енергијом и из алтернативних извора 
енергије. У саобраћајним коридорима постоји просторна могућност за изградњу мреже јавне 
расвете за осветљење простора раднокомерцијалне зоне.

· ТТ мреже у оквири јединственог грдаског система или користити мобилну телефонију.
· Водоводне мреже за потребе сабдевања овог простора питком  и техничком водом. У циљу 

очувања питке воде као ресурса, потребно је истражити могућност израде бунара за потребе 
појединачних комплекса као технолошке воде. Технолошку воду могуће је прибавити 
алтернативним начинима снабдевања (кишничаре, плићи бунари и сл.). Прикупљање, 
складиштење и рециклирање површинске воде се потреба за изграњом мреже за одвођење 
атмсоферске воде и енергијом за пумпање знатно смањује. 

· мреже за евакуацију отпадних вода унутар сваког комплекса, а по изградњи планиране ФК града 
повезивање на њу. Одвођење атмосферских вода решиће се планираним нагибима планираних 
комплекса до постојећих реципијената - канала у скалду са условима надлежног ЈП. 

· недостајуће гасне мреже  за снабдевање појединачних комплекса а повезивањем на постојећу 
гасоводну мрежу.  Од Регулационе станице левом страном градске обилазнице изградиће се 
полиетиленски гасовод пречника 110мм. Сваки појединачни комплекс прикључиће се на 
планирану мрежу.

· интерне инфраструктура за потребе појединачних комплекса а по потребама Инвеститора кроз 
инвестиционо-техничку документацију и из властитих улагања. 

· мреже за прикупаљање отпада ( комуналног и производног отпада уз привремено депоновање у 
прописане судове) оквиру појединачних  комплеркса, а трајно се депонује на одговарајуће 
депоније у контакту са надлежним ЈП.

· мреже канала и каналског земљишта са прописаним условима за њихово одржавање. Канали 
имају функцију мелиоративних канала и прикупљају и каналишу  сувишну атмосферску и 
високе подземне воде.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Основни циљ реализације радно-комерцијалне зоне  је стварање услова за изградњу радних и 
комерцијалних потенцијала у складу са опредељењима у ПГР града Сремска Митровица. Реализација 
планиране зоне доводи до привредног, а тиме и културног просперитета, те је за очекивање нових 
потреба за другим видовима градње и уређења насеља, нарочито најближег окружења  ( стамбено 
насеље Радиначки пут ) .

Велика атрактивност простора је директна веза са радном зоном СЕВЕР 1, а преко ње и самим 
аутопутем Е-70 (Митровачка петља) и могућност искоришћавања потенцијала мултимодалног 
повезивања свих видова саобраћаја ( друмски, железнички, пловни пут, па чак и ваздушни у 
непосредној близини ) на простору града.

Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Х утврђени су међусобни утицаји  
аутопута на простор и активности у простору на аутопуту у циљу обостране заштите и чине обавезу 
приликом израде овог плана чији се простор налази у широј зони утицаја.
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Простор у обухвату плана је атрактивна зона нових  захтева за променама статуса и намена 
земљишта. Пољопривредно земљиште се мења у грађевинско, оранице у радно-комерцијалне  
капацитете.

За обухват плана је дефинисана :
· намена простора – радно-комерцијалана зона,
· примарна мрежа саобраћајница,
· просторне целине – блокови за изградњу објеката,
· зоне ограничења грађења (ПППИК),
· и остало на основу прикупљених пертодних услова и сагласности надлежних предузећа и 

институција.

Реализација уређења простора могућа је фазно на основу  ставрних потреба, финансијских 
могућности и  по функционално-грађевинским целинама. Град Сремска Митровица је дефинисао овају 
простор као приоритетни простор приликом изараде овог плана.

Поред свих потенцијала, постоје и ограничавајући фактори за уређење простора радно-
комерцијалне зоне, а то су :

· природни услови – квалитетно пољопривредно земљиште, 
· створени услови – негативан утицај аутопута и главне градске обилазнице (бука, издувни 

гасови),
· постојећи објекти у урбаном делу града пре свега стамбени објекти у стамбеном насељу 

Радиначки пут и пословни објекти КПД,
· постојећа каналска мрежа и наставци постојећих стамбених улица који диктирају просторну 

организацију блокова, и
· опремање грађевинског земљишта.

Oсновни програмски елементи у простору  обухвата плана  су :

· радно-комерцијалне зоне ( блокови који ће се задржавати као  јединствене пвршине  или 
ће се препарцелацијом формирати више мањих подблокова у складу са потребама 
конкретних Инвеститора, потребним капацитетима, и сличним наменама које неће 
угрозити човекову околину,

· коридори саобраћајница са пратећом инфраструктуром,
· зеленило унутар појединачних блокова,
· јавно зеленило уз постојеће и планиране  путне и каналске коридоре,
· зоне атмосферских канала.

КОНЦЕПЦИЈА И ПРОПОЗИЦИЈЕ РАЗВОЈА ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Простор у обухвату Плана који ће се одредити као површина јавне намене су површине 
намењене за планиране саобраћајне коридоре, односно порстор од око 2,5ха или 28% укупних 
површина.

Приликом геометријског обликовања поделе простора обухвата на целине и зоне 
простор обухвата плана, по својим основним карактеристикама у постојећем стању, подељен је 
на четири урбанистичке целине :

ЦЕЛИНА А је планираном наменом простора дефинисана за формирање пословно комерцијалних 
комплекса и изградњу објеката репрезентативних садржаја и заузима  33% укупне површине простора 
обухвата плана.
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ЦЕЛИНА  Б је планираном наменом простора дефинисана за формирање пословно комерцијалних 
комплекса и изградњу објеката репрезентативних садржаја и  заузима  38% укупне површине простора 
обухвата плана.
ЦЕЛИНА С је планираном наменом дефинисана за формирање инфраструктурних коридора и 
изградњу инфраструрних мрежа и објеката. Појединачне зоне дефинисане су постојећим или 
планираним саобраћајним коридорима. Простор планираних коридора намењен је и за формирање
зелених површина које имају функцију обезбеђења заштите од штетних утицаја инфраструктурних 
система на окружење али обезбеђују и прегледност саобраћајница.  ЦЕЛИНА С  заузима  28 % укупне 
површине простора обухвата плана, а земљиште је у јавној намени.
ЦЕЛИНА К је планираном наменом дефинаисана као постојећи канали и каналско земљиште и 
заузима простор од 0,42 ха у јавној намени.

У обухвату Плана планиране  су следеће намене простора :
· мешовита изградња радно – пословних комплекса и објеката компатибилних стамбеном 

окружењу, које неће угрозити човекову околину, као основна, доминантна намена,
· становање са делатностима малих густина, само у минималном обиму као поштовање одредаба 

планиране намене из ПГР,
· уређене зелене површине, као део планираних коридора,
· остале зелене површине, 
· јавне намене – коридори планиране инфраструктурне мреже и објекти, и
· водно земљиште ( каналско земљиште).

Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана утврђена је у 
складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране саобраћајне 
и комуналне инфраструктурне мреже и линијског зеленила, али и у складу са наменом 
простора и естетским критеријумима који се постављају за овај простор. Регулациона линија 
улица утврђује линију разграничења јавних и осталих површина и представља границу 
грађевинских парцела намењених за јавне површине. 
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Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће несметану изградњу :

· планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја а у складу са 
радно-комерцијалном наменом простора. 

· неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја,
· свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као и простора за изградњу

инфраструктурних објеката свих врста,
· односно уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група зеленила и 

партеног зеленила а у циљу стварања посебних микроклиматских услова, заштите 
непосредног стамбеног окружења и свакако стварање естетског угођаја простора.

Површине јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или 
изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу са 
посебним законом.

Разграничење јавне површине  од осталог земљишта извршено је утврђивањем 
ГРАНИЦЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, коју одређују регулацине линије саобраћајних 
коридора.

На основу утврђеног режима кориштења простора извршена је прелиминарна подела 
земљишта на: површине за јавну намену, које обухвата простор величине око 10ха и површине 
остале намене, које обухвата простор величине око 42.5 ха .

А)  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног
интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.). 

Планиране трасе  и коридори ( целине С и К ) чиниће простор јавне намене а 
регулационе линије коридора дефинисаће простор јавне намене у квалитативном и 
квантитативном смислу. Од укупног простора обухвата плана 42.66 ха простор јавне намене 
заузимаће 30% за саобраћајно-инфраструктурне коридоре и 1%  за коридоре постојећих 
канала.Постојећи коридори заузимају простор од око 4ха, а планирани коридори који ће се 
формирати на слободном простору око 3 ха.

Б) ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ У оквиру површина остале намене одређује се 
земљиште на којем је планирана изградња појединачних комплекса са планираном наменом 
радно комерцијална зона.  

Мрежа јавне комуналне инфраструктуре

Мрежа јавне комуналне инфраструктуре градиће се на слободним зеленем површинама 
са партерним зеленило – травњацима. Ова мрежа наслониће се, односно прикључиће се на 
постојећу мрежу која је изграђена за потребе РКЗ СЕВЕР 1, с обзиром да је већина 
капшацитета планирана са резервом и за простор обухвата нове РКЗ СЕВЕР 2.

У контексту заштите квалитета животне средине предвидети одређене превентивне и санационе 
мере и активности. У поступку израде пројектне документације за изградњу планираних објеката и 
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пратеће инфраструктуре, неопходно је планирати зелене површине по појединачним комплексима у 
складу са прописаним нормативима за појединачну намену односно делатност.
Планска документација која је коришћена за израду Плана је :

· План генералне регулације Града који простор обухвата РКЗ СЕВЕР 2 дефинише кроз планирану 
намену простора као простор за мешовиту изградњу радно-пословних  комплекса и објеката 
компатибилних стамбеном окружењу.
ПГР опредељена је Привредна зона ''Север уз аутопу Е-70'' укупне површине од око 100ха, као један од 
важнијих градских просторних потенцијала. Спровођење ПГР планирано је кроз обавезну израду ПДР 
за ову намену те је Привредна зона ''Север уз аутопу Е-70'' подељена у две раднокомерцијалне зоне 
СЕВЕР 1 за коју је већ урађен и спроводи се ПДР, односно у току је реализација градње у тој зони.

За све блокове  и појединачне комплексе неопходна је израда Урбанистичких пројеката 
парцелације и изградње којим би се дефинисале парцеле за намене јавног и осталог грађевинског 
земљишта, тако и тачна организација појединачних парцела, сходно захтевима технолошких процеса.

· ПРПСТОРНИ ПЛАН ПРЕДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА аутопута Е-
70, граница Хрватске-Београд (Добановци) планирани привредни развој подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-70 нема развојно-планске стратегије и дефинисане 
приоритете програмско-развојне оријентације у привреди. Међутим, и поред тога могуће је 
прелиминарно сагледавање очекиваног развоја у наредном периоду. У складу са постојећом 
привредном структуром, и у наредном периоду основни правци привредног развоја општине 
везиваће се за области пољопривреде, комплекса прехрамбене индустрије, производње опреме 
за аутомобилску индустрију, производње целулозе и хартије, дрвне и индустрије обуће, 
текстилне индустрије, саобраћаја, туризма и угоститељства, трговине и других услуга, 

Тежиште привредног развоја у наредном периоду чине гране агрокомплекса. 

Поред расположивих природних ресурса, пољопривредних потенцијала, производних  
капацитета, инфраструктуре, високостручног кадра, значајан развојни потенцијал Сремске 
Митровице представљају изграђени објекти и инфраструктура у слободној зони на реци Сави. 
Слободна зона је део главне привредно-индустријске зоне у југо-источном делу града. Налази 
се уз луку на Сави, добро је саобраћајно повезана (лоцирана је 3  км од аутопута, са 
железничким колосецима, лучном инфраструктуром), и има велике могућности за развој. 

· Осим наведене планске документације које дају смернице за израду плана детаљне регулације 
радно комерцијалне зоне ''СЕВЕР 2'' у Сремској Митровици, кориштени су  законски прописи из 
различитих области. 

2.ПЛАНСКИ ДЕО

Плански део  Плана детаљне регулације радно комерцијалне зоне Север 2  у Сремској 
Митровици садржи:

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Обухват плана јесте просторно или административно одређена целина за коју је предвиђена
израда урбанистичког плана у складу са Законом.
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Простор обухвата плана РКЗ СЕВЕР 2 у Сремској Митровици налази се у северном делу 
грађевинског подручја града Сремска Митровица. 

Граница обухвата плана полази из тачке 1 која се налази у западној тачки парцеле бр. 7409/1. 
Граница парти југозападну страну те парцеле и долази до  северне стране  главне градске обилазнице, 
парцеле бр. 7409/4 и њоме наставља на исток до тачке 2 у југоисточној тачки парцеле бр. 7251/3. 
Граница се даље спушта на југ пратећи источну страну парцеле бр. 7251/1 до њенњ југоисточне тачке а 
потом под правим углом пресеца улицу Радиначки пут, до њене источне стране, те надаље скреће под 
правим углом ка југу, пресеца пут, парцела бр. 9055/4, иде даље на југ пратећи источну страну пута, 
парцела бр.9055/2 до тачке 3. Из тачке 3 граница мења смер ка западу секући под правим углом пут, 
парцела бр.9055/2, наставља јужним странама парцела бр. 7236/2, 7326/1, 7326/3, сече канал 9053/7, 
наставља у истом смеру јужним границама парцела бр. 7273, 7365, 7442, 7417, 7416, 7418, 7411 и долази 
до тачке 4 у северозападном углу парцеле бр. 7412. Граниза из тачке 4 мења смер и полази ка југу 
пратећи источну страну пута , парцеле бр. 9051/1, до тачке 5. Из тачке 5 граница под правим углом 
скреће на запад, сече пут, парцела бр.9051/1, до тачке 6. Из тачке 6 граница мења смер и полази на север 
пратећи западну страну пута и долази до тачке 7. Из тачке 7 граница мења смер, сече пут, парцела
бр.9051/1 под правим углом и долази у почетну тачку 1 затварајући границу обухвата плана.

Северно од обухвата плана је радно комерцијална зона Севере 1 која се директно наслања на 
аутопут Е-70. Ове две радне зоне раздваја постојећа главана градска обилазница.

На југозападу, обухват плана непосредно се наставља на простор слободних зелених-
пољопривредних површина КПД-а Сремска Митровица, а југоисточно, обухват плана се  наслања на 
простор стамбеног насеља Радиначки пут са основном наменом становање са делатностима малих 
густина. Односно, постојећа ленија, простор обухвата плана раздваја ове намене и детерминише  
простор обухвата као јединствену целину радно комерцијалне  зоне.Западну границу обухвата плана 
чини пут Сремска Митровица – Лежимир односно државни пут  другог реда број 116, а источну улица 
Радиначки пут.

Границу планског подручја на северу чини градска обилазница, на истоку улица  
Радиначки пут  – Р-116, на југу – јужне границе парцела бр. 7237/4, 7237/1, 7237/5, 7272, 7365, 
7441, пресеца парцелу 7423/1 7417,7416, 7418 и 7411, а на западу пут за Лежимир – Р 116. 

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И 
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

Укупан простор у  обухвату плана РКЗ СЕВЕР 2 у Сремској Митровици налази се у 
северном делу грађевинског подручја града Сремска Митровица и обухвата 42.66 ха. Радна 
зона Север 2 је заједно са већ дефинисаном радном зоном Север 1, јединствена зона Града уз 
аутопут Е-70. Ове две радне зоне раздваја или спаја постојећа главана градска обилазница. У 
обухвату плана простор се скоро у потпуности користи као пољопривредно земљиште и 
углавном је не изграђен. У обухвату плана површине јавне намене чине коридори постојећих 
саобраћајница, ленија и канала. Остало земљиште чини расположиви простор за изградњу 
планираних садржаја.

На простору обухвата плана РКЗ Север 2 налазе се следеће парцеле :

· 7237/1, 7237/4,7247/1, 7247/3, 7237/5, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244/1, 7245/1, 
7247/4, 7248/1, 7249/1, 7266/2, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7365, 7366, 7367, 7368, 



Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 12.09.2011.

56

7369, 7370, 7371, 7372, 7373/1, 7409/2, 7409/3, 7419/1, 7423/1, 7433/1, 7434, 7435 7436, 
7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 

· саобраћајница 7245/3, 7249/2, 7250/2, 7266/3, 7374/2, 7380/3, 7409/1, 7409/3, 7413/4, 
7414/4, 7419/3, 7422/4, 7423/3, 7432/2, 7433/2, 9051/2, 9051/1, 9051/3, 9052/4 и 9053/5, 

· канали 7414/2, 9052/5, 9053/7, 
· атарски путеви 7246/1, 7380/4, 7413/1, 7422/1, 7467/3.

Концепт уређења површина јавне намене  

Површинама  јавне  намене  у  подручју   плана припадају  планиране  локације,  
комплекси  и  простори:  

· за  објекте  и  активности  од  општег интереса;  
· за  јавно  и  заштитно  зеленило;  
· за  саобраћај  и  саобраћајне  површине;  
· за  канале. 

У оквиру границе плана, земљиште које није планирано за јавне површине описане  у  
претходном  делу  текста  дато је  на  графичким  прилозима  овог  плана  и  представља остало 
грађевинско земљиште. 

Планиране  површине  јавне  намене  намењене  заштитном  зеленилу  позициониране  
су  у  зони саобраћајних коридора  и  зонама  каналских коридора. Заштитно  зеленило 
коридора саобраћајница се  уједно  поклапа  са  зоном  заштите  овог  коридора.  

Зоне  заштите  мелиорационих  канала  су  у  обухвату  површина  јавне  намене  као  
зона  заштите.  

У наведеним зонама није дозвољена изградња.  

Планиране  површине  јавне  намене  намењене  саобраћајницама  представљају  
приступне саобраћајнице  и  формирају  блоковску  структуру  прилагођену  типичним  
целинама  намењеним радно комерцијалним и сродним површинама и омогућавају им приступ 
на  јавни пут. 

Интерни саобраћај није у обухвату површина јавне намене.  

Простор који није у јавној намени адекватном организацијом простора даје се могућност крајње 
флексибилне организације и реализације, тј. основна карактеристика организације предметног простора 
је флексибилност и могућност прилагођавања захтевима тржишта уз поштовање принципа 
рационалности, приоритета и правилне прерасподеле капацитета. Све наведено, могуће је реализовати 
уз поштовање предложеног решења инфраструктурног опремања, као и поштовања високих еколошких 
стандарда.

2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Планиране трасе  и коридори ( целине С и К ) чиниће простор јавне намене а регулационе 
линије коридора дефинисаће простор јавне намене у квалитативном и квантитативном смислу. 
Од укупног простора обухвата плана 42.66 ха простор јавне намене заузимаће 30% за 
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саобраћајно-инфраструктурне коридоре и 1%  за коридоре постојећих канала. Постојећи 
коридори заузимају простор од око 4ха, а планирани коридори који ће се формирати на 
слободном простору око 3 ха.

2.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

У оквиру површина остале намене одређује се земљиште на којем је планирана 
изградња појединачних комплекса са планираном наменом радно комерцијална зона.  

2.2.1. Правила уређења за производне површине и објекте 

Доминантна намена на подручју је радно комерцијална зона компатибилна стамбеном 
окружењу.  

Делатност  производње  обухвата  производњу мањег обима  и  занатску  производњу,  
као  и складиштење,  грађевинску  и  прерађивачку  делатност  као  посебне  варијанте  
производње. Производни  садржаји  могу  бити  засновани  и  у  виду  објеката (погони,  
постројења,  радионице, складишта,  магацини,...)  и  увиду  садржаја  на  отвореном (грађаре,  
машински  и возни  паркови, стоваришта,...). Изградња,  уређење и опремање  свих  садржаја  
производње допуштена  је  само према одговарајућим планским одредницама. 

Посебни услови везани за производне површине и објекте су следећи:  

· У  делу  подручја  у  близини  стамбенох зона и пољопривредног  земљишта   забрањена 
је изградња оних видова производње  који имају  загађујући  карактер  по  окружење (по  
ваздух,  воду,  земљиште, људско  здравље, флору и фауну). 

2.2.2. Правила уређења површине и објекте пословања, трговине и услуга 

Делатност пословне намене обухвата низ делатности, садржаја и активности које су 
примерене уз производњу, саобраћај и едукацију. То су: 

· Пословање – предстваништва, агенције, пословнице, банке, бирои,
· Трговина – велепродајаи малопродаја са садржајима као што су: хипермаркети, маркети, 

продавнице, ауто-куће, ... 
· Услуге – везане  и  са  прометни  положај  подручја  и  за  околну  производњу -

бензинске станице,  ауто-сервиси,  услужно  занатство,  доставне  службе,  службе  
надгледања  и заштите, службе хигијене и одржавања, кетеринг-службе, ... 

Планирани садржаји  везани су углавно за  затворен  простор,  али  се  омогућује  и  
развој пословних  намена  и  на  отвореном  уколико  су  дате  намене  прикладне  за  дато  
подручје (нпр. ауто-куће).  

Планирани распоред  и  првенство  појединих  пословних намена је следећа : 

· Пословање и трговина су планирани најчешће заједно. Они се везују за претежну 
производњу у блоковима удаљеним од примарних саобраћајница, 

· Услуге везане за прометни положај су у блоковима до примарних саобраћајница  дати 
као претежне намене, кључне за равој ових блокова. 
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· Услуге   везане  за  продукцију (производња,  пословање, трговина)  се јавља у свим 
блоковим. 

Детаљна  намена сваког појединачног комплека унутар блока  биће  дефинисана  у  
процесу  спровођења  овог  Плана,  односно  кроз  израду Урбанистичких пројеката. 

2.2.3. Правила уређења за  остале централне функције 

Од  централних фукнција  једине  присутне  су  намене  едукације,  које  су  везане  за  
производњу, што посредно говори о томе да су углавном садржаји едукативне праксе повезани 
са привредом. У  том  циљу  предвиђени  су  садржаји  као  што  су  истраживачки  центри,  
полигони  за  праксу, лабораторије. Ове функције се могу јавити  у свим зонама компатибилне 
намене.

2.2.4. Правила уређења за  смештајне капацитете 

Развој специфичног становања и смештајних капацитета у производној зони је 
специфичног карактера, окренут ка становању које је у функцији производног комплекса 
(производње и пословање). Концептом се планира  у  оквиру  производне  зоне  формирање  
нових  стамбено/смештајних  капацитета специфичне типологоије.  

Увођење  функционалних  целина  у  функције  производне  зоне  по  моделу  
технолошког  парка могуће је планирати као пословно становање и пратеће становање 
производних система. Блокови ове намене могу се уобличавати на различите начине грађењем 
слободностојећих објеката, уобличавање и формирање полуотворених блокова и уобличавање 
затворених  блокова.  Као посебан тип треба издовојити хотелски смештај у функцији 
пословања, који ће се повезивати са  пословним  и  конгресним  центрима  и  бити  у функцији  
унапређења  пословне  климе.  Такође, треба  имати  и  у  виду  могућност  формирања  
студентских  центара,  ако  дође  до  изградње едукативних центара. У оквиру њих  планирати  
површине  са  зеленилом  и  просторе  за  окупљање  и рекреацију. 

2.3. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Како би се што успешније одговорило на задатак формирања адекватних функција, тј 
садржаја и активности, понуђена је листа свих примерених, адекватних и пожељних садржаја, 
који се везују за  производну  зона.  Списак  је  дат  табеларно  те  се  у  зависности  од  зоне  може  
вршити комбинација функција, садржаја и активности. 

Приликом геометријског обликовања поделе простора обухвата на целине и зоне 
максимално уважавати постојећу парцелацију, а усклађивање везе између постојећих 
саобраћајница првог нивоа  ( С1 и С2 )  и постојећих канала, детерминисаће будућу поделу 
простора уз поштовање правилне ритмичне поделе преосталог простора у оној мери у којој је 
то могуће.

Простор обухвата плана, по својим основним карактеристикама у постојећем стању, 
подељен је на три урбанистичке целине :
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ЦЕЛИНА А је планираном наменом простора дефинисан за формирање пословно комерцијалних 
комплекса и изградњу објеката репрезентативних садржаја коју чине три  зоне.

У постојећем стању, парцеле у овој целини су у корисништву Града Сремска Митровица и 
очекивања за реализацију градње по зонама је у кратком временском року са опредељењем да 
урбанистичку зону (блок) опредељује јединствени комплекс одређене намене. Зоне су дефинисани као 
целовите површине, са постојећом парцелацијом. Појединачни комплекси могу имати величину блока 
али се може  формирати и више мањих комплекс израдом Урбанистичког пројеката. ЦЕЛИНА А 
заузима  33 % укупне површине простора обухвата плана.

ЗОНА А1 има најатрактивнији полажај у односу на целокупан простор РКЗ Север 2. Површина зоне је 
око 46200м2. 

Оријентација зоне је ка државном путу другог реда бр.116, али и главној градској обулазници 
и планираној насељској саобраћајници која зону повезује са стамбеним насељем. 

У овој зони планира се изградња репрезентативних пословних објеката, објеката трговине, 
образовања уз претежну намену и пратеће становање посебног типа. Објекти у зони кружне рсакрснице 
су објекти који треба да реперезентују величину и значај града Сремска Митровица у региону али и 
ширем окружењу. Они треба на неки начин да чине једну од капија града.

ЗОНА А2 се наставља на источну страну Зоне А1и од ње је одваја постојећи мелиорациони канал 
Капедомски рибњак. Површина зоне је око 48000м2. 

Оријентација зоне је ка обилазници, планираној насељској саобраћајници (С2) која зону 
повезује са стамбеним насељем и планираној саобраћајници правца север југ (С8) која је повезује са 
Зоном 3.

У овој зони планира се изградња репрезентативних пословних објеката предстваништва, 
агенције, пословнице, банке, бирои трговина, објеката трговине велепродаја и малопродаја: 
хипермаркети, маркети, продавнице, ауто-куће и пратеће становање посебног типа. 

ЗОНА А3 се наслања на планирану саобраћајницу (С8) која повезује главну градску  обилазницу и 
планирану насељску саобраћајницу и простире се све до средишњег мелиорационог канала Радиначко 
врело. 

Површина зоне је око 47600м2. 
Оријентација зоне је ка обилазници, планираној насељској саобраћајници која зону пoвезује 

са стамбеним насељем и планираној попречној саобраћајници (С8).

У овој зони планира се изградња репрезентативних пословних објеката предстваништва, 
агенције, пословнице, банке, бирои трговина, објеката трговине велепродаја и малопродаја: 
хипермаркети, маркети, продавнице, ауто-куће, али и објекти производње (мануфактурну и занатску 
производњу, складиштење, грађевинска делатност , прерађивачку делатност посебне варијанте 
производње) и пратеће становање посебног типа. 
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ЦЕЛИНА А намена
ЗОНА 
А1

Пословање предстваништва, агенције, пословнице, банке, бирои трговина

Трговина велепродаја и малопродаја: хипермаркети, маркети, продавнице, 
ауто-куће

Образовање (обука)

Становање пословно становање,  пансионско становање,  пратеће 
становање производних система

ЗОНА
А2

Трговина велепродаја и малопродаја: хипермаркети, маркети, продавнице, 
ауто-куће

Пословање предстваништва, агенције, пословнице, банке, бирои трговина

Производња  мануфактурну  и  занатску  производњу,  складиштење,  
грађевинска делатност   прерађивачку  делатност  посебне  варијанте  
производње

Становање пословно становање,  пансионско становање,  пратеће 
становање производних система 

ЗОНА 
А3

Трговина велепродаја и малопродаја: хипермаркети, маркети, продавнице, 
ауто-куће

Пословање предстваништва, агенције, пословнице, банке, бирои трговина

Производња мануфактурну и занатску производњу, складиштење, 
грађевинска делатност прерађивачку делатност посебне варијанте 
производње

Становање пословно становање,  пансионско становање,  пратеће 
становање производних система 

Табела 2 : Намена простора ЦЕЛИНЕ А по зонама
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ЦЕЛИНА  Б је планираном наменом простора дефинисан за формирање пословно комерцијалних 
комплекса и изградњу објеката репрезентативних садржаја. У постојећем стању, парцеле у овој целини 
су у корисништву или власништву појединачних приватних лица и очекивања за реализацију градње по 
зонама је у дужем  временском периоду, с обзиром на проблематику решавања имовинскоправних 
односа, промета земљишта и опредељењем корисника  за промену намене земљишта и сл.

Подела ЦЕЛИНЕ Б на четири зоне, детерминисане постојећеим ленијама – продужецима 
постојећих насељских улица. Подела унутар зона на појединачне мање комплексе биће опредељена  
конкретним захтевима власника парцела, а могућа препарцелација биће опредељена по њиховим 
захтевима. Постојећа парцелација ће се променити у скалду са решавањем имовинскоправних односа и 
потреба познатог инвеститора за формирање конкретног комплекса. Могуће је и спајање мањих 
катастраских парцела у веће комплексе за наведене потребе. ЦЕЛИНА Б заузима  38% укупне површине 
простора обухвата плана, а земљиште је у осталој намени.

Комплекси  у обе целине  морају бити опремљени  у складу са важеђим законима из других 
области и за сваки појединачни комплекс ће се радити процена утицаја на животну средину. 

Табела 3 : Намена простора ЦЕЛИНЕ Б

ЗОНА Б1 има централни полажај у односу на целокупан простор РКЗ Север 2. Површина зоне је око 
49400м2. 

ЦЕЛИНА Б

ЗОНА Б1 Услуге везане и са прометни положај подручја и за околну производњу 
- бензинске станице, ауто-сервиси, услужно занатство, доставне службе, 
службе надгледања и заштите, службе хигијене и одржавања, кетеринг-
службе

ЗОНА Б2 Производња мануфактурну и занатску производњу, складиштење, 
грађевинска делатност  прерађивачку делатност посебне варијанте 
производње

ЗОНА Б3 Производња мануфактурну и занатску производњу, складиштење, 
грађевинска делатност прерађивачку делатност посебне варијанте 
производње. 

ЗОНА Б4 Услуге везане и са прометни положај подручја и за околну производњу 
- бензинске станице, ауто-сервиси, услужно занатство, доставне службе, 
службе надгледања и заштите, службе хигијене и одржавања, кетеринг-
службе



Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 12.09.2011.

62

Оријентација зоне је ка главној градској обулазници и планираној насељској саобраћајници 
(С2) која зону повезује са стамбеним насељем. 

У овој зони планира се изградња репрезентативних пословних објеката примарне намене услуга, 
везаних за  прометни  положај  подручја  и  за  околну  производњу - бензинске станице,  ауто-сервиси,  
услужно  занатство,  доставне  службе,  службе  надгледања  и заштите, службе хигијене и одржавања, 
кетеринг-службе и објеката производња мануфактурну  и  занатску  производњу,  складиштење,  
грађевинска делатност   прерађивачку  делатност  посебне  варијанте  производње.

ЗОНА Б2 има централни полажај у односу на целокупан простор РКЗ Север 2. а у односу на сдржај 
РКЗ Север 1 , налази се наспрам постојећег мотела, аутосервиса и других садржаја у функцији аутопута 
Е-70. 

Површина зоне је око 49400м2. 
Оријентација зоне је ка главној градској обулазници, али и према садржајима на аутопуту и 

планираној насељској саобраћајници (С2) која зону повезује са стамбеним насељем. ЗОНА Б1 и ЗОНА 
Б2 повезане су и комплекси унутар зона могу бити оријентисани ка планираној саобраћајници С7.

ЗОНА Б3 се , ка истоку, наставља преко планиране саобрађајнице С6  на ЗОНУ Б2 а све до планиране 
саобраћајнице С5.Ова зона је подељена на две подцелине постојећим каналом Радиначко врело. 

Површина зоне је око 47600м2 ( 17920 м2 + 29660м2).
Оријентација зоне је ка планираним саобраћајницама С6 и С5 с обзиром да се појединачне 

парцеле фронтовима наслањају на њих

У овој зони планира се изградња објеката примарне намене производње  - објеката за
мануфактурну  и  занатску  производњу,  складиштење,  грађевинска делатност   прерађивачку  
делатност  посебне  варијанте  производње.

ЗОНА Б4 се налази на крајњој  источну позицију у односу на простор РКЗ. Специфичност ове Зоне је 
да се налази у директном контакту са стамбеним окружењем у улици Радиначки пут.

Површина зоне је око 28000м2 од чега је око 5500м2 простор једнопородичног становања са 
делатностима малих густина.

Оријентација зоне је ка планираној саобраћајници С5,  с обзиром да се појединачне парцеле 
фронтовима наслањају на њу, односно да у зачељу имају грађевинске парцела са изграђеним стамбеним 
објектима.

У овој зони планира се изградња објеката примарне намене услуге  везане  за   положај  подручја  
и  за  околну  производњу - услужно  занатство,  доставне  службе,  службе хигијене и одржавања,
кетеринг-службе и трговине велепродаја и малопродаја: маркети, продавнице, ауто-куће. 

Савки комплекс ће имати посебно уређену инфраструктуру и и уређене слободне просторе 
као зелене површине. Све блокове  чини остало грађевинско земљиште. Приступ планираним 
блоковима је са постојеће обилазнице или/и са планиране саобраћајнице која детерминише обухват 
плана ка југу и стамбеном насељу .

ЦЕЛИНА С – је планираном наменом дефинисана за формирање инфраструктурних коридора и 
изградњу инфраструрних мрежа и објеката. Појединачне зоне дефинисане су постојећим или 
планираним саобраћајним коридорима. Простор планираних коридора намењен је и за формирање
зелених површина које имају функцију обезбеђења заштите од штетних утицаја инфраструктурних 
система на окружење али обезбеђују и прегледност саобраћајница.  ЦЕЛИНА С  заузима  28 % укупне 
површине простора обухвата плана, а земљиште је у јавној намени.
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ЦЕЛИНА С

ЗОНА С1 сабирне саобраћајнице
ЗОНА С2

ЗОНА С3
ЗОНА С4
ЗОНА С5 приступне саобраћајнице
ЗОНА С6
ЗОНА С7
ЗОНА С8

Табела 4 : Намена простора ЦЕЛИНЕ С

ЗОНЕ С1 до С4 су главни саобраћајни коридори за реконструкцију и изградњу саобраћајница као и за 
полагање комплетне инфраструктурне мреже.
Површина коју заузимају ове зоне ( око 90000м2) земљишта у јавној намени.

ЗОНЕ од С5 до С8 су планиране трасе – коридори саобраћајница и мреже инфраструктуре. Површина 
коју заузимају је око 16300м2 земљишта у јавној намени.

ЦЕЛИНА К – је планираном наменом дефисана као постојећи канали и каналско земљиште и 
заузима простор од 0,42 ха у јавној намени.

КАНАЛИ

К1 мелиорација
К2
К3

Табела 5 : Намена простора ЦЕЛИНЕ К

3. БИЛАНС ПОВРШИНА

Билансом површина планирано је да од укупно 42.66ха целина А чије су површине у корисништву 
Града заузимају 33% укупне површине. Овај простор је истовремено и најатрактивнији и врло брзо 
може да се почне са реализацијом изградње планираних садржаја.

Целина Б која заузима 38% укупног обухвата Плана је у приватном власништву. Реализација 
планираних садржаја могућа је по појединачним захтевима.

Планиране трасе  и коридори ( целине С и К ) чиниће простор јавне намене а регулационе линије 
коридора дефинисаће простор јавне намене у квалитативном и квантитативном смислу. Од укупног 
простора обухвата плана 42.66 ха простор јавне намене заузимаће 30% за саобраћајно-инфраструктурне 
коридоре и 1%  за коридоре постојећих канала.Постојећи коридори заузимају простор од око 4ха, а 
планирани коридори који ће се формирати на слободном простору око 3 ха.
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ЦЕЛИНА А 14.21 33%
ЗОНА А1 4.61 радно комерцијалне 

делатности компатибилне 
стамбеном окружењу

парцеле у 
корисништву ГрадаЗОНА А2 4.80

ЗОНА А3 4.8

ЦЕЛИНА Б 17.42 38%
ЗОНА Б1 4.93 радно комерцијалне 

делатности компатибилне 
стамбеном окружењу

парцеле у приватном 
власништвуЗОНА Б2 4.93

ЗОНА Б3 1.80 + 2.96
ЗОНА Б4 2.25 + 0.55

ЦЕЛИНА С 10.32 28%
ЗОНА С1 3.62 главна градска 

обилазница постојећа
ЗОНА С2 3.31 постојећа ленија –

планирано проширење за 
интерну саобраћајницу

ЗОНА С3 1.79 постојећа саобраћајница  
државни пут другог реда 
бр. 116 део

ЗОНА С4 0.29 постојећа саобраћајница  
-
улица Радиначки пут  део

ЗОНА С5 0.31 планирани саобраћајни 
коридор – веза Ц2  са Ц1

планирани коридор
ЗОНА С6 0.36 наставак улице
ЗОНА С7 0.35 наставак улице
ЗОНА С8 0.29 планирани коридор

КАНАЛИ 0.42 1%
К1 0.14 постојећа каналска 

мрежаК2 0.16
К3 0.12

УКУПНО ОБУХВАТ                                 42.66

Табела 1 : Биланс површина по целинама и зонама

3.1. НАМЕНА ПОВРШИНА 

У обухвату Плана планиране  су следеће намене простора :

· мешовита изградња радно – пословних комплекса и објеката компатибилних стамбеном 
окружењу, које неће угрозити човекову околину, као основна, доминантна намена,

· становање са делатностима малих густина, само у минималном обиму као поштовање 
одредаба планиране намене из ПГР,

· уређене зелене површине, као део планираних коридора,

· остале зелене површине, 

· јавне намене – коридори планиране инфраструктурне мреже и објекти, и

· водно земљиште ( каналско земљиште).
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ФУНКЦИЈЕ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ

УСЛУЖНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

УСЛУГЕ УЗ ПРОМЕТНИ САОБРАЋАЈ : 
бензинске станице, ауто-сервиси, личне услуге

УСЛУГЕ УЗ ПРОДУКЦИЈУ : услужно 
занатство, доставне службе, личне услуге, 
кетеринг службе,службе надгледања и заштите, 
службе хигијене и одржавања

Производња,

достава, 

пословање, ...

ПРОИЗВОДЊА

ПРИМАРНИ:

погони  лаке  индустрије: прерађивачка 
производња (прерада пољопривредних 
производа,  меса, дрвета, израда браварије,...)

- мањи  погони  мануфактурне производње

СЕКУНДАРНИ:

-пословни  центар  погона,  простори  за 
излагање  производа,  продавнице 
специјализоване  робе, угоститељски 
садржаји,...

Производња,  

прерада, 

пословање, 

трговина,...

ЗАНАТСКА 
ПРОИЗВОДЊА

ПРИМАРНИ:

-занатски  центри,  мале  радне  зоне,стари 
занати,...

СЕКУНДАРНИ:

-продавнице  специјализоване  робе, простори  
за  излагање  производа, едукативни центар за 
старе занате...

Занатска  
производња,
упознавање  старих  
заната,
едукација,  
куповина
занатских 
производа,...

ПОСЛОВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ

Представништва,  агенције,  банке, тржни 
центри и сл.

трговина, 

пословање, 

угоститељство

ТРГОВИНА Продавнице робе опште потрошње и 
специјализоване робе

Куповина, продаја, 
пословање

ИСТРАЖИВАЧКИ 
ЦЕНТАР

Истраживачко-образовни  центри, изложбени 
простори

Истраживачки рад, 
образовање, 
семинари, сајмови, 
изложбе, конгреси и 
сл.

СКЛАДИШТЕЊЕ Магацини, складишта, стоваришта, грађаре
Складиштење 
робе,чување робе

ПОСЛОВНО 
СТАНОВАЊЕ

У  функцији  становања  запослених

радника, апартмани, хотели и мотели

Кратак боравак 
запослених, 
становање, 
смештај...

Табела 6. : Функције, сдржаји и активности у обухвату плана.
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**** ИЗ ПГР ГРАДА СРЕСНАК МИТРОВИЦА – планиране намене
Радно-комерцијалне зоне компатибилна стамбеном окружењу:
У оквиру ове зоне могуће је формирање подцелина радних, комерцијалних, радно-комерцијалних и осталих садржаја, 
компатибилних стамбеном окружењу, који се сходно захтевима тржишта могу спајати или цепати.
У оквиру зоне могућа је изградња следећих садржаја :

§ пословно –управљачки системи (пословно-административни центри са пратећим садржајима),
§ продајни простори (савремени трговински центри),
§ смештајно-услужне делатности,
§ помоћне и сервисне службе (царински терминали, складишта, технички прегледи возила ...),
§ техничка служба (сервиси, снабдевање горивом, прање возила ...).

Зоне мале привреде и занатства:
У зони мале привреде и занатства дозвољене су делатности из области производног занатства и широког дијапазона 
производне и прерађивачке делатности на нивоу малих предузећа.
У оквиру зоне дозвољена је изградња следећих објеката :

§ сви објекти из области производног занатства на нивоу малих предузећа и пословних објеката,
§ објекти услужних делатности (угоститељски, комунални и сервисни објекти),
§ стамбени и стамбено-пословни објекти (у функцији пословања).

4. РЕГУЛАЦИЈА НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Условима  регулације  дефинишу  се  регулационе  линије  и  грађевинске  линије,  одваја  се 
земљиште за јавне намене од осталог. 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине у оквиру 
јавног грађевинског  земљишта  и  површине  у  оквиру  осталог  грађевинског  земљишта. 

Јавни  или  урбани  простор  дефинисан  је:  регулационим  линијама  блокова  које  га  окружују 
и елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор (објектима на парцелама уз 
регулациону линију). 

Регулационе линије  су постављене  тако да обезбеде несметано функционисање саобраћаја, и да  
у  простору  улице  укључе  поред  саобраћајница  и  тротоара,  бициклистичке  стазе,  улично зеленило,  
расвету,  инфраструктуру,  и  канале  за  пријем  атмосферских  вода  и  мелиорацију терена. 

Грађевинска  линија утврђена  је  овим  планом  у  односу  на  регулациону  линију  и  
представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се гради објекат. 

Планом  радно комерцијалне   зоне  Север 2  дефинисане  су  предње  и  задње грађевинске 
линије. Предње прве  грађевинске линије су обавезујуће и објекат не сме да пређе ову линију. Задње 
грађевинске линије представљају смернице за оптималну изградњу простора и  очување  зелених  и  
отворених  простора,  али  нису  обавезујуће.  У  зависности  од  производне технологије или естетских 
разлога објекти могу да пређу преко ових грађевинских линија, али се не смеју прекорачити параметри 
који су дати овим планом.  

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом  је  дефинисана  нивелација  јавних  површина  из  које  произилази нивелација  
простора  за  изградњу  објеката.
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Висинске коте на раскрсницама су базни елементи за дефинисање нивелације осталих  тачака. 
Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити  кроз  спровођење  овог  Плана,  
израду  урбанистичких  пројеката  и  израду  техничке документације.  

Висинска  регулација  је  дефинисана  означеном  спратношћу,  односно  висином  објеката  по 
целинама и то као максимална вредност, где се један ниво рачуна са просечном спратношћу од 3.5-4 м.  

Планом РКЗ Север 2  предвиђене  су минимална нивелација и максимална нивелација. 
Минимална нивелација представља нижи ниво изградње и  искоришћености  простора,  док  
максимална  нивелација  представља  максималну могућу  изградњу  простора,  са  максималном  
спратношћу. Обавезујућа  је  максимална  висинска регулација  и  преко  те  границе  се  не  могу  
градити  објекти,  сему  посебно  дефинисаним случајевима.  

Доминантни репери су главна градска обилазница, на првом  месту,  затим  раскрснице 
постојећих саобраћајница на обилазницу, улазне тачке у производну зону и  планиране сабирне 
саобраћајнице. Спратност објеката опада са удаљавањем од доминантих елемената. 

Нивелација на осталом грађевинском земљишту

Нивелациони план саобраћајних површина на осталом грађевинском земљишту мора бити 
усклађен са начином прикупљања и одвођења површинских вода у широј зони за дату локацију.  

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). 

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

Грађевинска  парцела  је  простор  на  којем  је  могућа  изградња  објеката  уколико испуњавају 
услове: 

· да се налазе на простору на којем је планирана изградња, 
· да имају  приступ на јавну  површину (улица, трг, сквер). 

Грађевинска  парцела  дефинисана  је  регулационом  линијом  према  јавном  простору,  међним 
линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних тачака. 

Концептом се тежило максималном могућем поштовању затеченог стања  парцелације. Нове 
парцеле су формиране тако да оптимално користе планирану саобраћајну мрежу и да задовоље потребе  
већине  очекиваних  инвеститора  у  будноћности. Уколико се појави инвестиција  за чије реализовање 
су неопходне веће површине спајањем више ових парцела добија се потребна површина. 

Елементима  парцелације  извршен  је  предлог  парцелације  и  препарцелације  на  осталом 
земљишту  у  оквиру  наведених  просторних  целина  са  циљем  обезбеђења  рационалне организације 
простора и оптималне величине парцела на којима ће бити могућа изградња, потом ради  адекватнијег  
приступа  појединим  деловима  планског  подручја  и  обезбеђења  приступа  на јавни пут и ради 
ефикаснијег спровођења Плана. 
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Границе  између  планираних  грађевинских  парцела  на  осталом  земљишту  могу  се  мењати 
израдом пројекта парцелације и препарцелације.

Границе између планираних грађевинских парцела на осталом земљишту и парцела на јавном
земљишту не могу се мењати, осим у случају исправке границе парцела.  

Дозвољено  је  укрупњавање  и  дељење  катастарских  парцела  на  осталом  земљишту  по 
иницијативи корисника, а у складу са Правилима грађења овог Плана. За потребе укрупњавања и деобе 
катастарских парцела на осталом земљишту обавезна је израда урбанистичког пројекта, односно 
пројекта парцелације и препарцелације. 

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани саобраћајни концепт заснива се на изградњи нових саобраћајница и доградњи и 
реконструкцији постојећих у циљу квалитетнијег прикупљања сабирног и интерног саобраћаја. На свим 
саобраћајницама  је  битно  остварити  проходност  меродавног  возила (тешко  терено  возило  са 
приколицом). Планирану саобраћајну мрежу чине:

· примарне градске саобраћајнице,
· сабирне саобраћајнице и
· приступне улице.

Функционални ранг саобраћајнице одређује попречне профиле истих, као и оправданост 
увођења посебних саобраћајних површина за различите видове саобраћаја. На свим саобраћајницама , 
поред коловоза за кретање возила, планирају се пешачке стазе намењене за безбедно кретање 
пешака.Места за паркирање возила могу се планирати у путном појасу уз обавезно комбиновање са 
зеленим површинама. 

Општа правила за паркирање возила и пешачке стазе

6.1.1. Коловоз за мировање возила

- При изради пројектне документације може да се планира ивично паркирање путничких возила  ван 
коловоза за кретање моторних возила;

- Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким прилозима: 
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;

- Оивичење коловоза за мировање превиђено је само у функцији прихватања и одвођења 
атмосферских вода, и то са бетонским ивичњацима издигнутим максимално + 4цм у односу на коту 
коловоза намењеног за кретање возила. Пројектом се мора изоставити поменуто оивичење када 
постоје услови да се на адекватан начин реши одвођење атмосферских вода;
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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 коловоза.

6.1.2. Пешачке стазе

- Пешачке стазе су у оквиру регулационог појаса са приоритетним вођењем уз регулациону линију;
- Ширина пешачких стаза је минимум 1,5 m за саобраћајни профил, односно 2,0 m за слободни 

профил;
- 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.

6.1.3. Примарне градске саобраћајнице

Правци примарних саобраћајница приказани су у графичком прилогу План саобраћајног 
система са основном нивелацијом: 
- улица Фрушкогорска (пресек А-А)  представља деоницу ДП 2. реда број 116 кроз насељено место; 
- градска обилазница (пресек Б-Б) ; 
- улица Радиначки пут.

Примарна градска путна мрежа намењена је поред индивидуалног и за јавни градски саобраћај и 
исте имају појас регулације минимум 20 m.

При дефинисању попречног профила примарних саобраћајница примењена је сегрегација, 
односно просторно раздвајање различитих видова саобраћаја, што је приказано на Графичком прилогу 
број 4. - План саобраћајног система са основном нивелацијом.

Планиране интервенције на ДП 2. реда број 116, укључујући и увођење раскрснице са кружним 
током саобраћаја могу се изводити на основу услова и сагласности управљача државног пута. За 
потребе израде овог плана прибављени су услови издати од стране ЈП "Путеви Србије", Београд.

Коловоз за кретање возила

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

- Ширина саобраћајних трака је минимум 3.25 m, изузетно 3,0 m у улици Радиначки пут;
- Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.

6.1.4. Бициклистичке стазе 

- Приоритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са граничним условом да им се 
саобраћајни профили додирују. Физичко раздвајање саобраћаја моторних возила од 
бициклистичког саобраћаја омогућити заштитиним тракама минималне ширине 1,50 m. Могуће је 
вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за кретање возила;
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- За случајеве комбинованих слободних профила, ако бициклистичка стаза иде дуж јавног пута на 
коме не постоје издигнути ивичњаци, стаза мора бити одмакнута од коловоза најмање толико да 
се слободни профил коловоза и бициклистичке стазе додирују. Ако је коловоз оивичен 
издигнутим ивичњацима, слободни профили коловоза и бициклистичке стазе могу улазити један у 
други, с тим да је удаљеност саобраћајних профила не може бити мања од 0,50 m;

- Ширина бициклистичких стаза за једонсмерни саобраћај је 1,2 m за саобраћајни профил, односно 
1,5 m за слободни профил.

6.1.5. Сабирне саобраћајнице

Правци сабирних саобраћајница приказани су у Графичком прилогу број 4. - План саобраћајног 
система са основном нивелацијом: 
-нова саобраћајница (пресек Ц-Ц и Г-Г) , 
-правац Озренске улице (пресек Е-Е),
- правац улице Марка Краљевића (пресек Ф-Ф).
Овај тип улица представља везу између примарне и секундарне путне мреже. 

Коловоз за кретање возила
- Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m;
- 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.

Приступна улица

Коловози садрже две саобраћајне траке и обостране пешачке стазе, пресек Д-Д. Део 
саобраћајних површина може се користити за мировање возила. Код овог типа улице не врши се 
сегрегација различитих видова саобраћаја већ се примењује интегрисање саобраћајних површина.

Коловоз за кретање возила
- Ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m, примењује се ВР ≤ 40 км/час;
- Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од минимум 6,0 

тона;
- Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.

6.1.6. Јавни градски саобраћај - ЈГС

Јавни градски превоз путника предметног подручја обављаће се аутобуским подсистемом, чије 
се трасе поклапају са примарном саобраћајном мрежом, укључујићи и правац државног пута 2. реда 
број 116 којим се одвија приградски и међумесни превоз путника.
Сходно дефинисаним линијама и правцима ЈГС-а, планираће се и аутобуска стајалишта која ће се 
изградити на утврђеним локацијама, уз повећање нивоа услуге и безбедности.

Аутобуска стајалишта граде се уз коловоз пута намењеног за кретање возила. Код коловоза са 
две саобраћајне траке по смеру кретања, могуће је наменити део крајње десне саобраћајне траке за 
заустављање аутобуса.

Све усагласити са одредбама Правилника о ближим саобраћајно – техничким и другим 
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта –("Сл. 
гласник РС", бр.20/96) и Правилника о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови 
елементи морају испуњавати са гледишта безбедности саобраћаја („Сл. лист СФРЈ“ бр. 35/81 и 45/81).
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6.1.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПОЈАСУ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Општа правила

Изградња објеката и постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу јавних путева, поред, 
испод и изнад истих могу се изводити у складу са одредбама Закона о јавним путевима, уз претходно 
прибављене услове и уз сагласност управљача над јавним путем.
Наведена изградња мора се усагласити са одредбама чланова 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Закона о јавним 
путевима („Сл. гласник РС”, бр.101/2005).

6.2. Водоводопривредна инфраструктура 

6.2.1. Водовод 

На подручју обухвата плана  изграђена је  водоводна мрежа за снабдевање потрошача питком и  
технолошком водом. 

За  изградњу  бунара  и  захватање  подземних  вода  у  границама  плана,  потребно је  
прибавити одобрење  надлежног  Министарства  науке  и  заштите  животне  средине–Управа за 
заштиту животне средине, а у складу са Законом о геолошким истраживањима (''Службени  гласник 
РС'', бр. 44/95) и другим важећим прописима. 

Да би се обезбедило снабдевање водом будућих потрошача, потребно  је дуж свих планираних 
собраћајница предвидети дистрибутивну водоводну мрежу.  

Уличну  мрежу водовода  предвидети  у  зеленим површинама  поред  саобраћајница и тротоара,  
на  довољном  растојању  од  осталих инсталација  распоређених  у простору, а према  плану. 

На водоводној мрежи на свим рачвањима и бочним повезивањима цевовода планирти окна са 
водоводним  арматурама,  које  омогућавају  несметано  функционисање.  Минимални  пречник 
цевовода уличне мреже је Ø150 мм. 

Унутар  појединачних комплекса  изградити  водоводну  мрежу  према  планираним  наменама,  
распореду  објеката, саобраћајница, пешачких стаза и др. 

Карактеристике  објеката  водоводне  мреже  дефинисати  кроз  израду  техничке  
документације. 

Израду  пројектне  документације,  изградњу  водоводне  мреже,  начин  и  место  прикључења 
објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према  условима надлежног  јавног и 
комуналног предузећа. 

6.2.2. Канализација 

На  подручју  предметног  плана  нема  изграђене  канализационе  мреже.  

До  изградње  градске  канализационе  мреже,  одвођење  отпадних  вода  решити  алтернативно, путем 
водонепропусних септичких јама.  

Унутар  појединачних комплекса изградити  мрежу  кишне  и  фекалне  канализације  сходно 
потребама корисника, распореду објеката, саобраћајном решењу, технолошким потребама за 
производњу и др. Минимални пречници секундарне  кишне  канализације  морају  бити Ø300  мм,  а  
секундарне фекалне канализације мин Ø250 мм.  
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У обухвату плана предвидети одводњавање свих слободних површина и улица, водећи рачуна о 
квалитету вода које се прихватају канализационим системом. 

Атмосферске  воде  са  крових  површина  системом  олука  и  сливника  усмерити  ка  зеленим 
повринама унутар планираних комплекса у плану. 

Атмосферске  воде  са  локација,  које могу  бити  оптерећене мастима  и  уљима,  пре  упуштања  
у канализацију потребно је пречистити на сепараторима уља и масти.  

Отпадне воде из процеса производње пре испуштања у реципијент пречистити до прописаног 
квалитета.  

Отпадне  воде  са  подручја  плана  морају  се  пречистити  на  локацији,  до  квалитета  воде у 
реципијенту, прописаног Уредбом о категоризацији водотока ("Службени гласник РС", бр. 5/68 ). 

По  изградњи  планиране,  јавне  канализационе  мреже,  септничке  јаме  и  простор  око  њих, 
неопходно је прописно санитарно обезбедити. 

Карактеристике  објеката  канализационе  мреже (канализационе  црпне  станице,  септичке  
јаме,  уређаји за пречишћавање отпадних вода, канализациони водови, тип цеви и др.) дефинисати кроз 
израду техничке документације. Израду пројектне документације,  изградњу  канализационе мреже,  
начин  и место  прикључења  објеката на  спољну  канализациону  мрежу  радити  у  сарадњи  и  према  
условима  надлежног  јавног комуналног предузећа. 

6.2.3. Водопривреда 

У обухвату плана  постоји  хидрографска  мрежа  коју  чине  три отворена мелиорациона канала.

ОБЕЛЕЖЕНА 
МЕСТА

НАЗИВ КАНАЛА СТАЦИОНАЖА 
КАНАЛА И 

ПРОПУСТА КМ

КОТА ДНА 
мнм

ШИРИНА 
ДНА

НАГИБ 
КОСИНА

КОТА 
ТЕРЕНА 
ЛЕВЕ И 
ДЕСНЕ 
ОБАЛЕ 

М Н.М.

КОТА 
ВЕЛИКЕ 

ВОДЕ 

М Н.М.

1. КАЗНИОНСКИ 
РИБЊАК

км0+600 цевасти 
пропустØ1000мм

83.83 1.0 1 : 1.5 86.00

85.80

84.53

2. КАЗНИОНСКИ 
РИБЊАК

км0+480 83.50 1.0 1 : 1.5 85.88

85.54

84.00

3. РАДИНАЧКО 
ВРЕЛО

км2+316 плочасти 
пропуст L=4,0м

83.80 1.0 1 : 1.5 86.40

86.30

85.00

4. РАДИНАЧКО 
ВРЕЛО

км2+100 83.27 1.0 1 : 1.5 85.66

85.29

84.47

5. РАДИНАЧКО 
ВРЕЛО 2

км2+316 плочасти 
пропуст L=4,0м

84.10 0.6 1 : 1.5 85.57

85.56

84.60

6. РАДИНАЧКО 
ВРЕЛО 2

км0+950 83.66 0.6 1 : 1.5 84.86

84.90

84.16
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Ови канали су у добром стању. Њихова примарна функција у постојећем стању је да се 
пољопривредно земљиште заштити од сувишних вода, а планирано је да исти канали  обезбеде 
слободни протицај и постојећи режим вода, стабилност дна и косина канала. Квалитет вода у каналау 
мора бити у рангу друге класе.  Приступ каналу за несметано одржавање и реконструкцију не сме бити 
нарушен. У обалном појасу канала планиран је  појас ширине 7,0м ( у грађевинском подручју). У том 
појасу није дозвољена градња надземних објеката ( ограда, шатова, вентила, ознака и сл).

Простор у обухвату плана нема изграђен дренажни систем за одбрану од подземних вода, већ се 
штити отвореним земљаним каналима који су повремено и колектори површинских вода. Делови  на 
нижим котама и депресијама су тада директно угрожени од подземних вода.  Висок  ниво  подземних  
вода  је  ограничавајући  фактор  и  за  изградњу   одређених инфраструктурних капацитета. 

6.2.4. Општа правила уређења за водопривреду

· Поред ивице канала планирати појас ширине 7 м за потребе одржавања канала;  
· На предметном простору планирати канализацију по сепарационом принципу; 
· Атмосферске  воде  са  чистих  површина (кровови,  надстрешнице  и  сл.)  без  претходног 

пречишћавања упуштати у околне зелене површине; 
· Загађене  атмосферске  воде  са манипулативних,  саобраћајних  и  паркинг  површина, пре 

упуштања у реципијент-мелиорационе канале, путем  одговарајућег сепаратора пречистити до 
прописаног нивоа квалитета за II класу вода;  

· Санитарно-фекалне  и  технолошке  отпадне  воде  са  планираних  простора  прикупити 
посебним системом канализације испуштати у септичке јаме, које ће празнити надлежно ЈКП; 

· Након изградње планиране, јавне канализационе мреже, све отпадне воде прикључити на јавну 
мрежу, а септничке јаме и простор око њих прописно санитарно обезбедити;

· После превезивања, квалитет вода које се прикључују на градски канализациони систем мора  да  
одговара  прописаним  санитарним  условима  за  упуштање отпадних вода у градску 
канализацију ;

· Квалитет  вода  које  се  испуштају  у  реципијент-каналску  мрежу  не  сме  да  наруши 
одржавање прописане II класе вода; 

· На  местима  укршања  канала  са  планираним  саобраћајницама  планирати  пропусте 
одговарајућих димензија. 

6.3. Електроенергетска мрежа и постројења  

6.3.1. Објекти и мрежа напонског нивоа 20 kV 

У циљу снабдевања планираних потрошача електро енергијом потребно је изградити нову 
МБТС 20/0,4 кВ, 2х 630 кВА „Север 3“ чија је изградња планирана на парцели у јавној намени.Уколико 
се до реализације градње у Радно комерцијалној зони  ''Север 2''  не окончају имовинско-правни односи, 
МБТС 20/0,4 кВ, 2х630 кВА ''Север 3'' је могуће изградити и на суседној општинској парцели, пошто 
микро локација МБТС није строго одређена.

Планирану МБТС 20/0,4 кВ повезати са постојећом средње напонском мрежом Града Сремска 
Митровица, а будуће 20 кВ кабловске водове извести у профилима постојећих и планираних 
саобраћајница. 

Планиране електро енергетске водове 20 кВ извести подземно положеним у ров на дубину 0,9 м 
на регулисаном терену , односно 1,2 м на нерегулисаном терену, у ров чија  чија ширина зависи од броја 
електричних каблова 20 и 0,4 кВ. На местима где се очекују већа механичка напрезања тла као и на 
пролазима испод трупа саобраћајница, електро енергетске водове поставити у заштитне јувидур цеви 
пречника 150 и 110 мм или кабловску канализацију.
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Планиране  подземне  електроенергтеске  водове 20 кВ, 0,4 кВ и јавне расвете   извести  у  
профилима  постојећих  и планираних  саобраћајница.  

6.3.2. Нисконапонска мрежа, јавно осветљење и потрошња електричне енергије 

За планиране потрошаче предвидети напајање искључиво кабловским путем по принципу ''улаз-
излаз'' или радијално, за веће потрошаче. Планирану кабловску НН електро мрежу полагати у ров  
дубине 0,8m и ширине у зависности од броја електроенергетских водова.  

Од постојећих и планираних ТС 20/0,4 kV изградити одговарајућу мрежу јавног осветљења.  

Осветљење  планираних  саобраћајних  површина  и  паркинг  простора  извршити према 
прописима и важећим стандардима за ову врсту објеката, помоћу челичних цевастих стубова висине 9 м 
и 5 м и натријумовим светиљкама стандардних снага.

Предвидети целуноћну и полуноћну јавну расвету узимајући у обзир распоред стубова јавне 
расвете.

Кабловске  водове јавног осветљења поставити у исти ров са кабловским водовима 20 и 0,4 кВ, 
стим што их је потребно одвојити од средње напонског вода 20 кВ циглом постављеном на кант. У исти 
ров са кабловским водом јавног осветљења положити и гвоздену поцинковану траку одговарајућег 
пресека коју је потребно свести у све стубове јавног осветљења и кабловске прикључне кутије.

На местима где се очекују већа механичка напрезања тла као и на пролазима испод трупа 
саобраћајница, електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне јувидур 
цеви пречника 110 мм. 

6.4. Телекомуникациона инфраструктура

6.4.1. Фиксна телефонија 

Предметно подручје припада месној ТТ мрежи  Сремска  Митровица и повезано је са осталим 
ТТ претплатницима преко истуреног претплатничког степена ''Електровојводин'' који се налази у кругу 
локалне електро дистрибуције.

За потребе повезивања планираних објеката на градску ТТ мрежу Срем. Митровица, потребно је 
изградити подземну ТТ кабловску мрежу која полази од раније планираног мулти сервисног приступног 
чвора (МСАН) чија је локација планирана у близини постојећег међународног оптичког кабловског 
вода Београд- Славонски Брод а као што је приказано у графичком прилогу.

Капацитет планиране ТТ мреже прилагодити будућим потребама повезивања на ТТ мрежу 
објеката чија је изградња планирана овим и другим планским документима.

Планиране подземне  телекомуникационе каблове поставити слободно у земљу у рову дубине 
0,8 м и кабловску канализацију. Цеви за телекомуникациону канализацију полагати у рову преко слоја 
песка дебљине 0,1 m. Дубина  рова за  постављање  телекомуникационе  канализације  у  тротоару  је 
1,35 m,  а  у коловозу 1,55 m.  Везу  МСАН-а  са  дигиталном  телефонском  централом Сремска 
Митровица тј.  са постојећим  телекомуникационим  системом,  остварити постојећим  оптичким  
кабловима  потребног капацитета.  

Капацитете  телекомуникационе  канализације  прилагодити  будућим  потребама  повезивања  
на мрежу  објеката  чија  је  изградња  планирана  овим  и  другим  планским  документом. Потребно  је 
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изградити  нова  кабловска  подручја  за  нове  претплатике. До планираних објеката и нових 
претплатника изградити телекомуникационе каблове за планиране претплатике.  

Планиране  подземне  телекомуникационе  каблове  поставити  слободно  у  земљу,  односно  
кроз приводну  канализацију,  у  рову  дубине 0,8м  и  потребне  ширине (у  зависности  од  броја 
телекомуникационих  водова).  На  прелазу  испод  коловоза  саобраћајница  као  и  на  свим  оним 
местима  где  се  телекомуникациони  каблови  уводе  у  објекте,  телекомуникационе  каблове 
поставити кроз заштитне цеви.  

6.4.2. Мобилна телефонија 

Постоје  три  оператора мобилне  телефоније,  који  користе  ГСМ  систем: ТЕЛЕНОР,  
ТЕЛЕКОМ  и ВИП.  Сходно  светским  трендовима  планира  се  интензиван  развоја  јавних  радио  
система,  а посебно мобилне телефоније па је могућа градња базних станица мобилне телефоније и на 
овом предметном подручју.  

6.4.3.Кабловски дистрибутивни систем 

КДС систем развијати према плановима и техничким решењима овлаштених оператера у складу 
са  законском  регулативом  која  дефинише  ову  област.  Планиране  водове  за  потребе  КДС 
изградити  у  коридору  планираних  и  постојећих  телекомуницих  водова и  телекомуникационе 
канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову потребних димензија. 

6.5. Термоенергетска инфраструктура

6.5.1. Гасна мрежа постојећа  и планирана

Планирана радно-комерцијална зона снадеваће се гасом са постојеће гасоводне мреже. Од 
постојеће регулационе станице левом страном градске обилазнице изградиће се полиетиленски гасовод 
пречника 110мм. Сваки појединачни комплекс прикључиће се на планирану мрежу, а по условима 
надлежног предузећа за дистрибуцију гаса.

6.6. Зелене површине

Зона уличних коридора представља површине у њиховој планираној ширини која служи за 
постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре.
Планираном ширином саобраћајница,као и планираним инфраструктурним опремањем свакој парцели 
унутар планиране зоне, омогућиће се, како адекватан саобраћајни приступ, тако и могућност веома 
једноставног прикључка на све видове инфраструктуре.

Озелењавањем мин. 30 % укупних површина ради побољшања санитарно – хигијенских и 
декоративно – естетских услова биће остварене многобројне функције зелених површина, а нарочито 
заштита.

Адекватним избором биљних врста зеленило ће омогућити :
§ пречишћавање ваздуха механичким путем таложењем, филтрацијом и апсорпцијом 

материјала,
§ пречишћавање ваздуха снижењем концетрације загађујућих материја апсорцијом у биљна 

ткива,
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§ пречишћавање ваздуха уништавањем микроорганизама захваљујући балтерицидном и 
фитонцидном дејству појединих врста,

§ повећање биланса кисеоника у ваздуху,
§ снижење температуре ваздуха за 2-3° Ц,
§ повећање релативне влажности ваздуха (18-22 % више у односу на површине без зеленила),
§ заштиту од дејства ветра,
§ заштиту од буке,
§ естетско-декоративну функцију.

Зеленило у обухвату плана чине: 
· Заштитне зоне и појасеви, 
· Уређене зелене површине у оквиру радно комерцијалних комплекса . 

У оквиру заштитне зоне ради  посебно обратити пажњу на велико потенцијално загађење 
непосредне околине које  је проузроковано нуспродуктима издувних  гасова и отровним честицама из 
различитих типова возила. Непрекидно таложење отрoвних материја у земљишту и присутност  у  
ваздуху,  изискују  избор  најотпорнијих  врста  дрвећа,шибља и осталих  зељастих  биљака,  способних  
да  поред  правилног  раста  и  развоја  омогуће ефикасну  и  функционалну  заштиту  становништва  и  
ублаже  негативне  последице дуготрајног загађивања околине, као и последице прекомерне буке. 

Зона заштитног зеленила претежно подразумева простор непосредно уз саобраћајнице и  
раскрснице.  На  овим  површинама  планирати  вегетацију  сачињену  пре  свега  од листопадног
дрвећа  и  шибља  у  групама,  као  и  пажљиво  осмишљене  композиције зеленила  чији  је  основни  
циљ  да  филтрирају  негативне  честице,  умање  ефекте загађености ваздуха у непосредној околини и 
апсорбују буку коју стварају возила

Зонама  намењеним  комерцијалним делатностима  и  према  парцелама  јавних  објеката,  мора  
бити  у  густом  засаду  под дрвећем  и  шибљем,  како  би  се  што  ефикасније  изоловао  од  
негативних  утицаја загађења.

Истовремено,  саобраћајна  острва  морају  бити  затрављена  нарочито  на  местима  где није 
могуће планирати дрвеће и шибље које може заклањати трасе и визуре директним учесницима  у  
саобраћају.

На местима  где  није могуће  засадити  дрворедне  саднице,  предвиђа  се  садња  ниског шибља 
и затрављивање целокупне површине острва.   

Поред  избора  најотпорнијих  врста  биљака,  предвидети  да лишћарске  врсте  преовлађују  у  
засадима  у  односу  на  зимзелене ,  јер  ефикасније умањују  ефекте  наведених  загађења. Изабране  
врсте  не  смеју  изазивати  повишене алергијске  реакције  код  становништва , не  смеју  имати  
отровне  делове  биљака (листови, плодови и др.) које могу угрозити здравље становништва. 
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7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА

7.1. Заштита непокретних културних добара

На простору обухвата плана евидентирани су заштићени археолошки локалитети :

· Траса аквадукта Сирмијума код путног прелаза Сремска Митровица – Лежимир.
· Митровачке ливаде у зони аутопута откривене су остаци римске виле.
· Ливаде у траси аутопута пронађени су остаци стамбене целине колиба из првог века пре нове 

ере.

Како у непосредној околини обухвата Плана постоји велики број истражених археолошких 
локалитета, очекује се  да ће приликом изградње планираних објеката доћи до нових налаза.

Програм заштите археолошког наслеђа  прописује следеће мере :

· уколико темељи планираног објекта прелазе дубину од 1,0м неопходно је извршити археолошка 
истраживања чији обим ће бити одређен по пријему Идејног пројекта,

· обавезан је археолошки надзор од стране стручне службе Завода,
· уколико се у току радова наиђе на  археолошке предмете, радови се морају прекинути, а 

инвеститор дужан да обавести Завод и да обезбеди и заштити налаз, 
· радови се у том случају настављају ручно,
· средства за надзор и праћење обезбеђује инвеститор,
· Инвеститор мора да пријави почетак радова најкасније 8 дана пре почетка радова.

7.2. Заштита природних добара

У обухвату   ПДР  радно комерцијалне  зоне Север 2  нема заштићених ни предложених за 
заштиту природних добара, Нацрт заштите природних добара је примарно  усмерен  ка  заштити  
животне  средине  од  загађења  и  очувања  биодиверзитета подручја. 

Мерама  заштите  и  уређења  простора  потребно  је  обезбедити  очување  квалитета  животне 
средине,  у  фази  изградње  и  експлоатације  предметних  објеката, усаглашавањем  решења 
инфраструктуре и потенцијалних извора загађивања са свим постојећим прописима,  како би се 
обезбедила заштита ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода. У складу са динамиком 
изградње  канализационе  мреже  неопходно  је  извршити  изградњу  и  одговарајуће димензионисање 
уређаја за пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода (са свим неопходним  фазама  у  
пречишћавању)  тако  да  квалитет  ефлуента  буде  једнак  или  бољи  од квалитета воде крајњег 
рецепијента. 

У  мере  заштите  ваздуха  потребно  је  укључити  пројектовање  заштитног  зеленог  појаса. 
Формирање  зеленог  појаса  на  граници  између  пољопривредних  површина  и  планиране радно 
комерцијалне зоне.  У  циљу  заштите  биодиверзитета  потребно  је  предвидети  изградњу  зелених 
острва унутар зоне, а зона зеленог појаса на граници између пољопривредне и производне зоне такође 
учествује у заштити животњских врста.    

Ниво озелењености парцела треба да буде минимално 30%, без паркинг површина. Формирати 
више  спратова  зеленила  са  учешћем  високог,  средњег  и  ниског  дрвећа,  као  и  мањим 
процетуалним учешћем жбунастих врста и травњака. За заштитини појас према 
пољопривреним површинама препоручује се примена високих шикара аутохтоних врста. 
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8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са Условима заштите природе и животне средине, (Завода за заштиту природе Србије, 
бр. 03-1105  од 30.01.2008.)  и  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину (''Сл. 
гласник РС'', бр. 135/04), а у циљу заштите и очувања животне среднине, извршена је процена могућих 
стратешких утицаја на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
општине Сремска Митроица до 2028. године на животну средину) и њени елементи су интегрисани у 
План стратешких смерница заштите животне средине. 

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Просторна  решења  и  планирана  изградња Планом  обухваћеног  подручја мора  бити  урађена  
у складу  са  законском  регулативом  из  области  заштите  од  пожара,  заштите  од  елементарних 
непогода и заштите у случају потреба значајних за одбрану.  

Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 70МЦС. Како би се 
објекти заштитили  од оштећења од  земљотреса,  а  поготово  индустријски  објекти  да  би  се  избегли 
акциденти, потребно  је приликом планирања, пројектовања и изградње објеката применити све 
законом  прописане мере  заштите  које  се  односе  на  изградњу  објеката  на  подручјима могућих 
трусних  поремећаја  јачине 70МЦС.  Новопланиране  садржаје  реализовати  у  складу  са Правилником  
о  техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким подручјима (Сл. Лист 
СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу 
објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64). 

Заштиту  од  пожара  за  предметне  садржаје  извести тако  да  се  обезбеди  немогућност 
ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник бр. 37/88). Планом су 
обезбеђени приступи  противпожарним  возилима  до  свих  грађевинских  парцела.  На  подручју  
Плана  мора бити реализована хидрантска мрежа према Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу  за  гашење  пожара (Сл.  Лист  СФРЈ  бр. 30/91),  као  и  услови  за  чување  
експлозивних материја, течности и гасова (Сл.гл. СРС бр. 44/77, 45/84, 18/89). Такође је потребно 
обезбедити и услове  из  техничких  норматива  за  пројектовање  и  изградњу  гасовода (Сл. Лист СРЈ 
бр.20/92). 

Водити  рачуна  и  о  начину  смештаја  уља  за  ложење (Сл.  Лист СФРЈ  бр.45/67),  и  о 
техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица 
(Сл. Лист СРЈ бр.13/78 и 37/95). Ради  предупређивања  заштите од пожара  потребно  је обезбедити 
алтернативну саобраћајну  приступачност,  лимитирану  спратност и густину  изграђености, и адекватну  
међусобну  удаљеност  објеката.  Објекте  треба  градити  од  негоривих  материјала (опеке,  бетона  и  
сл.).  Поред  тога  конструкција  објеката  треба  да  буде  прописане  сизмичке отпорности,  а  елементи  
конструкције  треба  да  имају  одређени  степен  ватроотпорности  који одговара  пожарном  
оптерећењу.  Услови  везани  за  заштиту  од  елементарних  непогода  такође подразумевају  примену  
истих  мера,  уз  додатну  мере (снегобрани,  ветрозаштитне  шумске  и вештачке баријере, громобрани, 
итд.). 

Појава експлозије везана је за ускладиштење, транспорт и промет експлозивних материја, а као 
најважније  превентивне  мере  заштите  су  строга  примена  прописа  који  регулишу  рад  са 
експлозивним материјама, као и начин ускладиштења и превоз и промет ових материја. 

Према  условима  Министарства  одбране–сектора  за  материјалне  ресурсе,  управе  за 
инфраструктуру,  нису  предвиђени  посебни  услови  заштите  од  ратних  разарања.  Обавезно  је 
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применити  све  законске  прописе  у  вези  планирања  и  изградње  двонаменских  склоништа допунске  
или  основне  заштите  у  складу  са  техничким  нормативима  за  склоништа (''Сл.  Лист СФРЈ'', бр. 
55/83) и поступити у складу Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких  
планова  од  значаја  за  одбрану  земље (''Сл. Лист СРЈ'',  бр. 39/95).  Такође  водити рачуна о ширини 
саобраћајница, као и о резервним правцима за пролаз интерветних јединица за спасавање, у зависности 
од зарушавања, у циљу заштите људи и материјалних добара. 

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

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. 

Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати, не само као начело и циљ, већ и 
као велики потенцијални извор енергије.   

*извод из ППРС 

Енергетска ефикасности, у плану РКЗ Север 2, који даје елемнте за уређење пољопривреног 
земљишта у урбане радно комерцијалне комплекса за гринфилд инветсиције, обезбеђује се 
следећим мерама за унапређење енергетске ефикасности и енергетских својстава објеката :

· детаљно  сагледавање  стања  потрошње  енергената (према  структури  и  врсти  
енергетских услуга) у појединачним комплексима, 

· 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),

· 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, 
· код изградње комплекса производних предузећа користит савремене технолошке поступке 

са рационалном потрошњом енергије,  
· организација саобраћајне комуникације у склопу комплека у складу са минималном 

потрошњом и ангажовањем возног парка.
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11. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће омогућити 
инвалидним лицима  неометано  и  континуално  кретање  и  приступ  у све  садржаје  обухваћене  
предметним Планом у складу са Правилником о условима  за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих,  хендикепираних  и  инвалидних  лица ( ''Сл.  Гласник  РС'',  бр. 
18/97).  

12. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Програм уређења грађевинског земљишта односи се на  прибављање земљишта и улагања у 
планиране комуналне ( инфраструктурене) капацитете како би се стекла представа о потребним 
улагањима за имплементацију ПДР, примену и спровођење планског концепта.

Трошкови уређења  и опремање површина  јавне намене ( саобраћајни коридори ) РКЗ Север 2, 
односно реализација концепта на планирани начин спроводиће се фазно у складу са потребама 
ангажовања простора. 

ЦЕЛИНА С 10.32 28% потребна средства
ЗОНА С1 3.62 главна градска обилазница 

постојећа – доградња и насип
930000Е
260000Е

ЗОНА С2 3.31 постојећа ленија:
планирано проширење 
прибављање земљишта за 
интерну саобраћајницу и 
изградња

259500Е
588000Е

ЗОНА С3 1.79 постојећа саобраћајница  
државни пут другог реда бр. 116 
део:
уређење и изградња кружне 
раскрснице

420000Е

ЗОНА С4 0.29 постојећа саобраћајница  -
улица Радиначки пут  део

11000Е

ЗОНА С5 0.31 планирани саобраћајни коридор 
– веза Ц2  са Ц1

планирани коридор 24180Е
60000Е изградња

ЗОНА С6 0.36 наставак улице
28224Е
80000Е изградња

ЗОНА С7 0.35 наставак улице
27440Е
80000Е изградња

ЗОНА С8 0.29 планирани коридор
22736Е
80000Е изградња

*Цена земљишта по м2 из јуна 2010. године = 784,00дин
* 1 Е = 100 дин

Трошкови уређења решавање имовинскоправних односа, односно прибављање земљишта за 
проширење постојеће леније (С2) за интерну саобраћајницу, 3.31ха пољопривредног земљишта у 
грађевинском подручју насеља Сремска Митровица  износе 259500Е.  
С'обзиром да половина трасе прелази преко земљишта чији је власник Град овај трошак се може 
умањити за половину ( око 130 000 Е).

Трошкови уређења, односно прибављање земљишта за формирање планираних саобраћајних 
коридора (од С5-С8) површине 1,31 ха пољопривредног земљишта у грађевинском подручју насеља 
Сремска Митровица  износе  102580Е. Трошкови се умањују за износ  од  око 50 000 Е јер се траса С7 и 
С8 налази на земљишту чији је власник Град.
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За прибављање пољопривредног земљишта за укупну површину неопходно је обезбедити   око 180 000 
Е  ( 130 000 Е + 50 000 е ) за формирање површина јавне намене а намењене за формирање саобраћајних 
коридора и изградњу инфраструктуре, односно опремање РКЗ Север 2.

Претварање пољопривредног земљишта у грађевинског земљиште је 20% од цене земљишта.

Планирани приход оствариће се по два основа:
1. Давањем земљишта у закуп у целини А у површини од 14.21ха могуће је остварити приход по 

најнижој понуђеној цени од 784,00дин/м2. 
Укупно:    111.406.400,00 динара - ( 1 114 064 Е ).

2. Накнадом за уређење површина јавне намене која износи 3168,13 дин/м2 нето корисне површине 
за објекте пословно-услужних и пословно-комерцијалних делатности, односно са умањењем за 
канализациону мрежу од 268,313 дин/м2, накнада износи 2900,00 дин/м2.  Очекује се да ће у 
обухвату плана бити изграђено око 100 000 м2 нето корисне површине пословно-услужних и 
пословно-комерцијалних објеката. Очекивани укупан приход по овом основу је око 
290.000.000,00 динара - ( 2 900 000 Е ).
Планирани  приход је око 4 000 000 Е.

Изградња инфраструктурних објеката и уређење простора у јавној намени подразумева 
изградњу и уређење (1Е – 100дин) :

1. САОБРАЋАЈНЕ ИНФРСАТРУКТУРЕ

1.1. Изградња коловоза......................................................................1 981 800 Е
1.2. Изградња пешачких стаза..............................................................377 000Е
1.3. Изградња бициклистичких стаза....................................................170 000Е

Укупно: 2 528 800 Е

2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1. Изградња МБТС 20/0,4 кВ,2х630 кВА „Север 3“...........................50 000Е
2.2. Изградња двоструког кабловског вода 

20 кВ  0,3км .....................................................................................10 500Е
2.3. Изградња НН кабловске ел. мреже 0,4 кВ .....................................30 000Е
2.4. Изградња јавне расвете....................................................................65 000Е
2.5. Израда пројектно-техничке документације....................................14 500Е

Укупно: 120 000Е

3. ЗЕЛЕНИЛО    

3.1. Уређење ниског и високог растиња...............................................15 000Е
3.2. Уређење травњака .......................................................................... 5 000Е

Укупно: 20 000Е

Трошкови  опремања: 2 668 800Е
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Рекапитулација :

Трошкови  опремања: 2 628 800Е

Планирани  приход: 4 000 000 Е.

Врста радова Локација
Јед. 
мере Кол.

Укупно
Е

Прибављање неизгађеног 
пољопривредног 

земљишта

ЦЕЛИНА С2
ха 3.31 259500Е

ЦЕЛИНА С5 ха 0.31
24180Е

ЦЕЛИНА С6 ха 0.36
28224Е

ЦЕЛИНА С7 ха 0.35
27440Е

ЦЕЛИНА С8 ха 0.29
22736Е

Саобраћајне површине 
(коловоз за кретање возила, 

паркиралишта, 
бициклистичке и пешачке 

стазе)

ЦЕЛИНА С1
м2

к 13000
пс 8000
бс 4800

1 190 000Е

ЦЕЛИНА С2
м2 к 9800

пс 4900
588 000Е

ЦЕЛИНА С3
м2 8400 420 000Е

ЦЕЛИНА С4
м2 360 10 800Е

ЦЕЛИНА С5
м2 к 1320

пс 660 60 000Е

ЦЕЛИНА С6
м2 к 1320

пс 660
80 000Е

ЦЕЛИНА С7
м

к 1320
пс 660

80 000Е

ЦЕЛИНА С8
м

к 1320
пс 660

80 000Е

Изградња МБТС 20/0,4 кВ,2х630 
кВА „Север 3“ 630кВА 50 000E

Изградња двоструког кабловског 
вода 

20 кВ  0,3км
м 10 500E

Изградња НН кабловске ел. 
мреже 0,4 кВ м 30 000E

Изградња јавне расвете ком 65 000E
Израда пројектно-техничке 

документације м 18 500E

Ниско и високо растиње 15 000Е

Подизање травњака 5 000Е

к – коловоз
пс – пешачка стаза
бс – боциклистичка стаза
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

1.1.1. Саобраћајна инфраструктура

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Саобраћајни прикључци до сваке појединачне парцеле приоритетно се планирају преко 
сабирних саобраћајница и приступне улице. Планирана саобраћајна матрица обезбеђује испуњење 
наведених услова скоро за све грађевинске парцеле у обухвату плана. Одступање од наведених услова 
могуће је уз претходно прибављене услове и сагласност издатих од стране управљача јавног пута. 
Саобраћајни прикључци и колски прилази морају се ситуационо и нивелационо ускладити са положајем 
јавних саобраћајних површина. 

Услови за изградњу саобраћајних површина

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи :
· колско-пешачки прилаз до парцеле, односно ситуациони и нивелациони приказ саобраћајне  

повезаности са јавним саобраћајницама, 
· саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
· саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.

Саобраћајне површине морају бити испројектоване на начин да се испуњавају сви услови везани 
за кретање и мировање задатог меродавног возила.
Потребе за паркирањем / гаражирањем на сопственој парцели могу се обезбедити изградњом отворених 
паркиралишта или гаража које могу бити подземне, надземне и надземно - подземне.

Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање путничких возила 
димензионисане су према напред наведеним вредностима:
•  коловоз за мировање возила – површинска (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 површинска-
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 Г.5 ( 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 гараже намењене за познате кориснике (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). 
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Критеријуми за одређивање потребног броја паркинг места

Изградњу и доградњу објеката треба да прати и изградња неопходних саобраћајних површина, у 
првом реду, потребно је обезбедити одређен број паркинг места у оквиру парцеле на којој се гради. 
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели. Неопходан паркинг, 
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом 
објекта.

При одређивању потребног броја паркинг места користи се критеријум заснован на претежној 
намени објекта. Претежна намена објекта јесте начин коришћења објекта за више различитих намена, 
од којих је једна преовлађујућа.

1.1.2. Водопривредна инфраструктура

Снабдевање планираних комплекса водом вршиће се прикључењем на постојећи водовод који се 
протеже дуж постојеће градске обилазнице. Сви планирани корисници изградиће сопствене мреже 
водовода у свом комплексу сопственим средствима и везати се на овај постојећи водовод.

Одвођење атмосферских и отпадних вода 
Одвођење атмосферских вода решиће се планираним нагибима планираних комплекса до 

постојећих реципијената - канала у скалду са условима надлежног ЈП. Отпадне воде решаваће се 
изградњом септичких јама за сваки коплекс понаособ до изградње планиране ФК.

1.1.3. Електроенергетска инфраструктура

Правила градње електроенергртских објеката и јавне расвете

Планиране електро енергетске водове 20 кВ извести подземно положеним у ров на дубину 0,9 м 
на регулисаном терену, односно 1,2 м на нерегулисаном терену, у ров чија  чија ширина зависи од броја 
електричних каблова 20 и 0,4 кВ. На местима где се очекују већа механичка напрезања тла као и на 
пролазима испод трупа саобраћајница, електро енергетске водове поставити у заштитне јувидур цеви 
пречника 150 и 110 мм или кабловску канализацију.

Планиране  подземне  електроенергтеске  водове 20 кВ, 0,4 кВ и јавне расвете   извести  у  
профилима  постојећих  и планираних  саобраћајница

Кабловске  водове јавног осветљења поставити у исти ров са кабловским водовима 20 и 0,4 кВ, 
стим што их је потребно одвојити од средње напонског вода 20 кВ циглом постављеном на кант. У исти 
ров са кабловским водом јавног осветљења положити и гвоздену поцинковану траку одговарајућег 
пресека коју је потребно свести у све стубове јавног осветљења и кабловске прикључне кутије.

Правила градње телекомуникационих  објеката

Планиране  подземне  телекомуникационе  каблове  поставити слободно  у  земљу,  односно  
кроз приводну  канализацију,  у  рову  дубине 0,8м  и  потребне  ширине (у  зависности  од  броја 
телекомуникационих  водова).  На  прелазу  испод  коловоза  саобраћајница  као  и  на  свим  оним 
местима  где  се  телекомуникациони  каблови  уводе  у  објекте,  телекомуникационе  каблове 
поставити кроз заштитне цеви.
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Цеви за телекомуникациону канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. 
Дубина  рова  за  постављање  телекомуникационе  канализације  у  тротоару је 1,35 m,  а  у коловозу 
1,55 m.      

Мобилна телефонија 

Постоје  три  оператора мобилне  телефоније,  који  користе  ГСМ  систем:  ТЕЛЕНОР,  
ТЕЛЕКОМ  и ВИП.  Сходно  светским  трендовима  планира  се  интензиван  развоја  јавних  радио  
система,  а посебно мобилне телефоније па је могућа градња базних станица мобилне телефоније и на 
овом предметном подручју.  

Кабловски дистрибутивни систем 

КДС систем развијати према плановима и техничким решењима овлаштених оператера у складу 
са  законском  регулативом  која  дефинише  ову  област.  Планиране  водове  за  потребе  КДС 
изградити  у  коридору  планираних  и  постојећих  телекомуницих  водова и  телекомуникационе 
канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову потребних димензија.

1.1.5. Термоенергетска инфраструктура

Гасна мрежа постојећа  и планирана
Планирана радно-комерцијална зона снадеваће се гасом са постојеће гасоводне мреже.  Од 

Регулационе станице левом страном градске обилазнице изградиће се полиетиленски гасовод пречника 
110мм. Сваки појединачни комплекс прикључиће се на планирану мрежу.

1.1.6. Зелене површине

Код подизања нових дрвореда важе следећи услови:

· садњу ускладити са оријентацијом улице,
· избор врста прилагодити висини објеката
· сагледати могућност формирања травних баштица са дрворедима,
· садњу усагласити са синхрон планом, односно свим вртсама инфраструктурних водова,
· 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 10 цм) најмање 2м од ивице коловоза .
· У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара са спратом шибља.
· Ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара треба да буде између 2,5 и 3,5 м. 
· Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 1.5-2 м од ивице коловоза, а шибље 1-2 м од ивице 

зелене траке. 
· Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 5,0 –7,0 м, што зависи од избора 

врста. 
· Растојање између дрворедних садница је најмање 5 м, а у зависности од врсте креће се од 5–15 

м. 
· Принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање саобраћаја и 

пешака и заштиту околине од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и услове за 
сагледавање пејсажа у току кретања.
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а односе 
се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске 
дозволе на укупном земљишту обухваћеном планом, осим за грађевинско земљиште обухваћено 
планом за које је одређена обавеза даље планске разраде.

Правила грађења утврђују се према месним приликама или у складу са актом којим се 
уређују општи услови о парцелацији и изградњи.

Правила грађења у зависности од врсте планског документа могу да садрже и друге услове 
архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде, колорита и друго.

Општа правила за изградњу објеката 

Општим правилима изградње дефинишу се основни урбанистички праметри којима су 
исказане максималне могућности изградње.  

Степен  заузетости  парцеле  представља  однос  површине  под  објектима  у  односу  на  
површину парцеле  и  исказује  се  процентуално. Под површином  под  објектима  подразумева се 
збир површина бруто исказане површине габарита објеката на парцели. 

Индекс  изграђености  представља  однос  укупне  БРГП  надземних  етажа  и  површине  
парцеле. 

Планом детаљне  регулације РКЗ СЕВЕР 2 дефинишу се планирани  параметри  изградње  на 
следећи начин:   

· Исказане  величине  индекса  изграђености  и  степена  заузетости  дефинисане  су  
као максималне величине. 

· Код  свих  зона  и  просторних  целина минимални  степен  озелењености  парцеле  је 15% 
код парцла мањих од 0,2ха,  а  код већих комплекса преко 5ха обавезан проценат је 
мин.30% . За комплексе од 1-5ха мин.25% озелењавања, а за пареле од 0,2 до 1ха обавезно 
мин. 20%.

Посебна правила у односу на обликовање и архитектонска решења:  

· У контактној зони обилазнице и ободних саобраћајница поштовати правила 
ексклузивности форме и функције, односно посветити  посебну  пажњу  атрактивности  
архитектонских  решења,  примени  савремених материјала и примени различитих боја  
како  би  се  истакла  разноликост  и  избегла једноличност и монотонија производно-
пословних јединица.  

Посебна правила у односу на захтеве високе опремљености и стандарда: 

· Унутрашња опремљеност објеката у зони обилазнице и ободних саобраћајница  као и у 
осталим  зонама са доминантно  заступљеним  централним  функцијама (пословање,  
услуге,  угоститељство, едукација,  трговина и сл.) треба да буде на високом нивоу, 
примерено ексклузивности локације. 
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· Висок ниво организације и обликовања остварити разноврсношћу понуде типова објеката.   

· Приликом пројектовања објеката поштовати  принцип  да  се  различитим  
архитектонским формама за све објекте у овим зонама постигне индивидуалност и 
препознатљивост, а да се при томе оствари складно уклопљена целина.  

Правила грађења  

1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА

1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА

У обухвату Плана дозвољена је изградња радних, комерцијалних и радно-комерцијалних 
садржја, који морају бити компатибилни стамбеном окружењу.

ФУНКЦИЈЕ САДРЖАЈИ АКТИВНОСТИ
УСЛУЖНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

УСЛУГЕ УЗ ПРОМЕТНИ САОБРАЋАЈ : бензинске станице, 
ауто-сервиси, личне услуге

УСЛУГЕ УЗ ПРОДУКЦИЈУ : услужно занатство, доставне 
службе,личне услуге, кетеринг службе,службе надгледања и 
заштите, службе хигијене и одржавања

Производња,  достава,
пословање, ...

ПРОИЗВОДЊА ПРИМАРНИ:погони  лаке  индустрије: прерађивачка производња 
(прерада пољопривредних производа,  меса, дрвета, израда 
браварије,...)- мањи  погони  мануфактурне производње

СЕКУНДАРНИ:-пословни  центар  погона,  простори  за излагање  
производа,  продавнице специјализоване  робе, угоститељски 
садржаји,...

Производња,  прерада, 
пословање, трговина,...

ЗАНАТСКА 
ПРОИЗВОДЊА

ПРИМАРНИ:-занатски  центри,  мале  радне  зоне,стари занати,...

СЕКУНДАРНИ:-продавнице  специјализоване  робе, простори  за  
излагање  производа, едукативни центар за старе занате...

Занатска  
производња,упознавање  
старих  заната,едукација,  
куповина занатских 
производа,...

ПОСЛОВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ

Представништва,  агенције,  банке, тржни центри....

трговина, 

пословање, 

угоститељство
ТРГОВИНА Продавнице робе опште потрошње и специјализоване робе Куповина, продаја, 

пословање

ИСТРАЖИВАЧКИ 
ЦЕНТАР

Истраживачко-образовни  центри, изложбени простори

Истраживачки рад, 
образовање, семинари, 
сајмови, изложбе, конгреси
и сл.

СКЛАДИШТЕЊЕ Магацини, складишта, стоваришта, грађаре Складиштење робе,чување 
робе

ПОСЛОВНО 
СТАНОВАЊЕ

У  функцији  становања  запослених

радника, апартмани, хотели и мотели

Кратак боравак запослених, 
становање, смештај...

Табела 6. : Функције, сдржаји и активности у обухвату плана.
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1.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА

У обухвату Плана није дозвољена изградња стамбених објеката, објеката тешке 
индустрије, објеката који нису компатибилни стамбеном окружењу. Није дозвољена изградања 
објеката која производе било какав штетан утицај пре свега на становништво из непосредног 
окружења, као и штетан утицај на животну средину уопште.

2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се 
утврђују обавезном површином комплекса не мањом од 0.3ha (3000м²) и ширином уличног фронта 
парцеле не мањом од 30m .

Парцелацијом једне велике парцеле може се формирати више мањих парцела за радно-
комерцијалне комплексе са директним приступом на простор јавне намене - улицу, односно са 
индиректним приступом на јавну површину улице преко парцеле-приватног пролаза. 

Препарцелацијом више постојећих парцела може се формирати једна или више парцела за
радно-комерцијалне комплексе са директним приступом на јавну површину улице, односно са 
индиректним приступом на јавну површину улице преко парцеле-приватног пролаза. 

Парцела приватног пролаза мора да задовољи све просторне параметре очекиваног 
саобраћаја за предметну врсту будућих парцела-комплекса, а њена ширина је минимално 12м.

3.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

Правила регулације и нивелације 

Условима  регулације  дефинишу  се  регулационе  линије  и  грађевинске  линије,  одваја  се 
земљиште за јавне намене од осталог. 

Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине у оквиру 
јавног грађевинског  земљишта  и  површине  у  оквиру  осталог  грађевинског  земљишта. 

Јавни  или  урбани  простор  дефинисан  је:  регулационим  линијама  блокова  које  га  окружују  
и  елементима физичке структуре блокова непосредно уз јавни простор (објектима на парцелама уз 
регулациону линију). 

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде несметано функционисање саобраћаја, и да  
у  простору  улице  укључе  поред  саобраћајница  и  тротоара,  бициклистичке  стазе,  улично зеленило,  
расвету,  инфраструктуру,  и  канале  за  пријем  атмосферских  вода  и  мелиорацију терена. 

Грађевинска  линија утврђена  је  овим  планом  у  односу  на  регулациону  линију  и  
представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се гради објекат. 

Планом  је  дефинисана  нивелација  јавних  површина  из које  произилази нивелација  
простора  за  изградњу  објеката.
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Висинске коте на раскрсницама су базни елементи за дефинисање нивелације осталих  тачака. 
Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити  кроз  спровођење овог Плана, 
израду урбанистичких пројеката и израду техничке документације.  

Висинска  регулација је дефинисана  означеном  спратношћу,  односно  висином  објеката  по 
целинама и то као максимална вредност, где се један ниво рачуна са просечном спратношћу од 3.5-4 м.  

3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА  ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Уз саобраћајнице планиране у радно комерцијалној зони важи обавезно увлачење грађевинске 
линије комплекса на 5.0m од регулационе линије јавне површине саобраћајнице. 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле износи 5.0 м. 

Уколико парцела има приступ на две или више основних саобраћајница обавезна је грађевинска 
линија према саобраћајници вишег ранга, а ако је парцела на углу обе грађевинске линије су обавезне.

За новоформиране парцеле-приватни пролаз, као индиректни приступ на јавну површину улице
у радно комерцијалној зони, које се успостављају на основу Урбанистичког пројекта, важи обавезно 
увлачење грађевинске линије комплекса на 5m од граничне линије са  парцелом у функцији приватног  
пролаза.

4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

· Градња објеката високоградње на подручју радних зона ограничена је степеном заузетости од 70% и 
индексом изграђености 2,10. Највеће дозвољене вредности индекса изграђености и степена 
заузетости се не могу прекорачити, а могу се реализовати мање вредности. У степен заузетости 
парцеле урачунавају се простори нискоградње у функцији технолошког процеса комплекса.

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:
· комерцијални објекти су максималне спратности П+2+Пк,
· радни објекти П+0 или П+1, сем у изузетним случајевима када то захтева технолошки процес 

производње,
· складишни П+0, евентуално П+1,
· помоћни објекти – оставе П+0.
· За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18m, односно 24m за 

поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП 
под објектом.

· Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су 
инфраструктурни - фабрички димњаци, водоводни торњеви или рекламни стубови.

· Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина за рекламне 
стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према 
технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је прибавити мишљење и сагласност 
институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.
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· Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не 
ометају значајно сагледивост објеката. 

6. НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ  

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за ширину дилатационе 
разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с 
тим да не може бити мањи од 5.0 м.
· Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама 

организовања противпожарног пута.
· Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4.0m.

Правила за комплексе  мале привреде и занатства - ЦЕЛИНА Б

У зони мале привреде и занатства дозвољене су делатности из области производног занатства и 
широког дијапазона производне и прерађивачке делатности на нивоу малих предузећа.
У оквиру зоне дозвољена је изградња следећих објеката :

§ сви објекти из области производног занатства на нивоу малих предузећа и пословних 
објеката,

§ објекти услужних делатности (угоститељски, комунални и сервисни објекти),
§ стамбени и стамбено-пословни објекти (у функцији пословања).

Врста и намена објеката :
У оквиру ове зоне дозвољена је изградња објеката у области производног занатства, 

производних објеката на нивоу малих предузећа и пословних објеката.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу у зависности од задовољавања 

прописаних услова заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња стамбених, стамбено-

пословних и помоћних објеката. Стамбени објекти су са 1-2 стана за потребе власника, с тим да 
стамбени простор мора да буде изведен истовремено или након радних објеката.

Услови за образовање грађевинске парцеле :
Величина парцеле намењене изградњи у овој зони мора бити довољна да прими све садржаје 

који су условљени конкретним радним или комерцијалним процесом, уз обезбеђивање дозвољеног 
индекса изграђености и степена заузетости земљишта.

Површина парцеле износи минимално 500 м², са ширином уличног фронта минимално 12 м.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле:
Грађевинска линија у односу на регулациону одмакнута је мин. 5.0 м.
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле износи 0.6 м под условом да су 

задовољени услови противпожарне заштите тј. да је међусобни размак између објеката на две суседне 
парцеле већи од 4.0 м, односно већи од половине висине вишег објекта.

Индекс изграђености и степен искориштености грађевинске парцеле :
Максимални дозвољени индекс изграђености на грађевинској парцели је 1.4.
Максимални дозвољени степен заузетости грађевинске парцеле је 40 %.
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Највећа дозвољена спратност :
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:
§ радни објекти П+0 или П+1, сем у изузетним случајевима када то захтева технолошки 

процес,
§ стамбени и стамбено – пословни објекти П+1+Пк, (у функцији пословања).
§ помоћни објекти – оставе П+0.

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката на парцели :
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за ширину дилатационе 

разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени 
услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 
објекта , с тим да не може бити мањи од 5.0 м.

7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ ЦЕЛИНЕ А И Б

Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који 

није непосредно окренут потенцијалним корисницима. 
Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је

саграђен главни пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за
воду и сл.)организују се у простору који непосредно окренут потенцијалним корисницима.

Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2.2 м. Ограда на регулационој линији мора бити 

транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне. Транспарентна ограда се поставља на 
подзид висине максимално 0.3 м, а код комбинације пуне и транспарентне пуни део не може бити виши 
од 1.0 м.

Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да 

висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.

Заштита суседних објеката:
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.2 м и то на делу објекта 

вишем од 2.5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1.2 м. онда се она поставља на 
грађевинску линију.

Изградњом објеката уз бочне границе парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне 
парцеле, а одвођење атмосферских вода са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат.

Уз бочне границе парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију 
изолације самог комплекса од околних парцела.
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру парцеле.

Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта:
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 

традиционалан или савремен начин.
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни или сложени. Раван 

кров се дозвољава само у случајевима када то захтева технолошки процес.
Кровна конструкција може бити дрвена, челична или армиранобетонска, а кровни покривач у 

складу са нагибом крова.
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Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора, од фасадне опеке и других 
природних и вештачких фасадних облога.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

8. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА  - ЦЕЛИНЕ А И Б

Паркирање се планира на парцели.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде добро 

приступачно и сагледиво. На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда.
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно -

манипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила.

9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ - ЦЕЛИНЕ А И Б

Обзиром на значај предметног подручја, обавезна је израда урбанистичких пројеката за све 
просторне целине, из функционалних и обликовних разлога: 

· Потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева 
изабране технологије производње,  

· Потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева 
везаних за заштиту животне средине и обезбеђења заштитних појасева,

· Потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева 
везаних за интерну мрежу саобраћајница и комуникација, као и формирања заједничких паркинг 
простора.

Све остале парцеле које се из било ког разлога формирају спајањем или деобом катастарских парцела 
морају се дефинисати пројектом парцелације и препарцелације.

Обавезна је Процена утицаја на животну средину за планиране Пројекте - потенцијалне изворе 
загађивања воде, ваздуха, земљишта, генераторе отпада, буке, опасних материја и могућих конфликата 
у простору према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС″ бр. 84/2005). 

За све блокове и појединачне комплексе неопходна је израда пројеката парцелације и 
препарцелације којим би се дефинисале парцеле за намене јавног и осталог грађевинског 
земљишта, тако и тачна организација појединачних парцела, сходно захтевима технолошких 
процеса.

Услед специфичности планираних садржаја, а чији корисници су још увек непознати, 
обавезна је израда Урбанистичких пројеката којима би се дефинисали појединачни садржаји у 
планираним зонама на дефинисаној грађевинској парцели.

Нема  посебних  захтева  ни препорука у погледу обавезе расписивања јавних архитектонских или 
урбанистичких конкурса.
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10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - ЦЕЛИНЕ А И Б

Смернице за спровођење плана  

Овај План детаљне регулације представља правни и урбанистички основ за израду 
урбанистичких пројеката и издавање информација о локацији и локацијске дозволе, у складу са Законом 
о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2010. 64/2010. одлука УС и 24/2011.) и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', 
бр.69/2010. и 16/2011.) и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(''Службени гласник РС'', бр. 51/2011.).

План детаљне регулације радно-комерцијалне зоне Север 2 у Сремској Митровици ставља ван 
снаге одредбе Плана детаљне регулације радно-комерцијалне зоне уз аутопут Е-70 у Сремској 
Митровици који се односе на главну градску саобраћајницу. Правила уређења и грађења за 
реконструкцију-проширење главне градске обилазнице вазе из овог Плана, како би се обилазница 
ставила у функцију обе радне зоне.

Потребно је реализовати сву потребну инфраструктуру како би се омогућило прикључење 
планираних објеката. Све планиране водове сместити у регулационој ширини саобраћајница, како 
примарних тако и секундарних, у свему према графичким прилозима: План регулације и нивелације.

Ради ефикаснијег спровођења Плана, препоручује се максимално поштовање постојећих 
граница катастарских парцела, односно препоручује се укрупњавање постојећих катастарских парцела. 
Секундарне и сервисне саобраћајнице у унутрашњости подручја спровести  раницама катастарских 
парцела.

Информација о локацији представља правни основ за издавање одобрења за изградњу и 
израду техничке документације.  

Информација о локацији се издаје за:

§ појединачну  парцелу за градњу објеката,
§ појединачну деоницу  саобраћајнице, односно  дела  мреже  инфраструктуре . 
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134.

На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2009и 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 
135/2004и 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 12.09.2011. године, донела је

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СЕВЕРНОГ 

ПРОДОРА УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ДО 
УЛИЦЕ ПАЛАНКА

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради  
Плана детаљне регулације зоне северног 
продора улице Војводе Степе до улице Паланка 
у Сремској Митровици  (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.

Планом детаљне регулације неопходно 
је урбанистички дефинисати просторну целину 
омеђену улицама Тимочке дивизије и улице 
Паланка у северној зони улице Војводе Степе , 
К.О. Сремска Митровица укупне површине око 
1,5 ha.

У ужем смислу, са западне стране 
обухвата Плана детаљне регулације налази се 
блок породичног становања оријентисан ка 
улици Паланка на северу и ка улици Тимочке 
дивизије ка југу. Блок породичног становања је 
прекинут сабирном градском саобраћајницом, 
тј. улицом Војводе Степе и објектима веће 
спратности , акцентима на укрштању 
доминантних саобраћајница на улазу у 
стамбено насеље Марко Перичин Камењар, те 
се предметни обухват и са источне стране 

граничи са блоком породичног становања. На 
северној страни блок је дефинисан 
регулационим појасом улице Паланка , а на југу 
регулационим појасом улице Тимочке дивизије.

Граница обухвата Плана детаљне 
регулације полази од:

тачка 1. која се налази на западној 
регулационој линији улице Тимочке дивизије и 
на источној граници парцеле 5726/15. Овом 
границом обухват иде ка северу, наставља 
источном границом парцелла бр. 5629/2 и 
5629/1 и долази до улице Паланка, тј. тачке 2;

тачка 2. се налази на јужној регулационој 
линији појаса улице Паланка и на источној 
граници парцеле бр. 5629/1. Граница обухвата 
иде ка истоку до западне границе парцеле бр. 
5660 до тачке 3; 

тачка 3. се налази на јужној регулационој 
линији појаса улице Паланка и западној 
граници парцеле бр. 5660. Из тачке 3 граница 
обухвата иде ка југу, запдном границом парцела 
бр. 5660 и 5726/17 и долази до северне стране 
регулационог појаса улице Тимочке дивизије и 
до тачке 4; 

тачка 4. се налази на северној граници 
регулационог појаса улице Тимочке дивизије и 
западној граници парцеле бр. 5726/17. Од тачке 
4 граница обухвата иде ка западу и у тачки 1 
затвара обухват.

Члан 3.

лан детаљне регулације сдрже текстуални и 
графички део.

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

Полазне основе садрже:

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

Плански део садржи Правила уређења и 
Правила грађења.
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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, историјско - 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 намене 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 мера техничке заштите и других 
радова, у складу са посебним законом;
7) мере енергетске ефикасности изградње;
8) друге елементе значајне за спровођење 
планског документа.

Правила грађења, чл.31. Закона садрже 
нарочито: 

1) врсту и намену објеката који се могу градити 
у појединачним 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 објеката у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости или 
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:
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1) поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне 
или целине према морфолошким, планским, 
историјско-амбијенталним, 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 аналитичко-геодетским 
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 5.

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

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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 9.

Саставни део ове одлуке је Решење да се 
за План детаљне регулације зоне северног 
продора улице Војводе Степе до улице Паланка 
у Сремској Митровици, не израђује стратешка 
процена утицаја на животну донето од стране 
Градске управе за урбанизам и стамбено 
комуналне послове.

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-101/2011-I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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135.

На основу члана 2. и члана 7. Уредбе о 
условима и начину под којима локална 
самоуправа може да отуђи или да у закуп 
грађевинско земљиште по цени, мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде („Сл.гласник РС“ бр.13/2010 и54/2011), 
члана 35. став 1. тачка 32. Статута Града 
Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска 
Митровица“ бр.1/2008) и члана 37. став 2. 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска 
Митровица“ бр.3/2010), Скупштина Града 
Сремска Митровица је на својој седници 
одржаној  12.09.2011. године,  донела

О Д Л У К У
о усвајању Елабората о оправданости 

отуђења 
грађевинског земљишта без накнаде 

Члан 1.

Усваја се Елаборат о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта без накнаде и 
то парцеле 7419/1 к.о. Сремска Митровица, која 
се налази у радно комерцијалној зони Север II у 
Сремској Митровици.

Члан 2.

Овлашћује се Градоначелник Града 
Сремска Митровица, Бранислав Недимовић, да, 
по добијању претходне сагласности Владе 
Републике Србије на Елаборат из члана 1. ове 
Одлуке и доношењу решења о отуђењу парцеле 
7419/1 к.о. Сремска Митровица од стране 
Градског већа, закључи уговор о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини града 
Сремска Митровица ради изградње 
непосредном погодбом, без накнаде, по 
претходно прибављеној сагласности Владе 
Републике Србије. 

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке чини Елаборат 
о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта без накнаде и нацрт Уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној 
својини Града Сремска Митровица ради 

изградње непосредном погодбом, без накнаде 
по претходно прибављеној сагласности Владе 
Републике Србије.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-65/2011-I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.

136.

На основу члана 93. став 4. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
PC"бр.72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 32. 
тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник РС“ 
бр.129/2007) и члана 35. тачка 6. Статута Града 
Сремска Митровица ("Службени лист Града 
Сремска Митровица" број 1/2008) Скупштина 
Града на својој седници одржаној  12.09.2011. 
године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА  
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У Одлуци о мерилима за утврђивање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист града Сремска Митровица“ 
бр. 4/2010) у члану 17. став 3. мења се и гласи:
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Ако у току грађења објекта инвеститор 
одступи од издате грађевинске дозволе и 
главног пројекта и у складу са законом поднесе 
захтев за измену грађевинске дозволе, дужан је 
да Дирекцији достави главни пројекат на основу 
којег врши измену грађевинске дозволе, ради 
утврђивања разлике у висини накнаде према 
новопројектованом стању.“

Члан 2.

Члан 22. мења се и гласи:
„Уколико се  накнада плаћа у ратама, 

неисплаћене рате подлежу усклађивању 
једанпут годишње (по истеку календарске 
године) стопом раста потрошачких цена у 
Републици Србији за предходну годину, 
уколико раст потрошачких  цена пређе 5% од 
последњег усклађивања .

Члан 3.

У члану 23.ставу 4.алинеји 2. 
речи:“грађевинску дозволу са главним 
пројектом објекта“, замењују се речима:“ 
локацијску дозволу и главни пројекат са 
извештајем о извршеној техничкој контроли“.

Члан 4.

У члану 31. речи „општина Срема“ 
замењују се речима:“ града Сремска  
Митровица“.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 418-7/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

137.

На основу члана 35. тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници  
одржаној  12.09.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и 
допуне Програма пословања ЈКП 
„Топлификација“ из Сремске Митровице за 
2011. годину, усвојен од стране Управног 
одбора на седници одржаној  09.08.2011. 
године.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Сл.листу града  
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-57/2011-I 
Дана: 12.09.201. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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



12.09.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 7

99

138.

На основу члана 35. тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници  
одржаној 12.09.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и 
допуне Програма пословања ЈП ''Срем-гас'' из 
Сремске Митровице за 2011. годину, усвојен од 
стране Управног одбора на седници одржаној 
12.08.2011. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Сл.листу града  
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-56/2011-I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

139.

На основу члана 35. тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града  Сремска Митровица, на седници  
одржаној  12.09.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и 
допуне Програм пословања ЈКП ''Комуналије'' 
из Сремске Митровице за 2011. годину, усвојен 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној  26.08.2011. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Сл.листу града  
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-55/2011-I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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140.

На основу члана 35.  тачка 22. Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене 
Програма пословања  ПУ ''Пчелица''  у Сремској 
Митровици за 2011 годину,  усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
23.08.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-108/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

141.

На основу члана 35.  тачка 22. Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм 
пословања  Дома здравља  у Сремској 
Митровици за 2011. годину,  усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној  
24.08.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-109/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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



12.09.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 7

101

142.

На основу члана 35.  тачка 22. Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измене 
Програма пословања  Центра за социјални рад 
''Сава'' у Сремској Митровици за 2011. годину,  
усвојен од стране Управног одбора на седници 
одржаној 22.08.2011.  године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-110/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

143.

На основу члана 24. Закона о јавним 
службама („Сл.гласник Р.С.“ бр. 42/91 и 71/94) 
и члана 35. тачка 22 Статута Града  Сремске 
Митровице, („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Измене плана и 
Програма пословања Завода за заштиту 
споменика културе  у Сремској Митровици за 
2011.годину, усвојен од стране Управног 
одбора на седници одржаној  25.02.2011. 
године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-111/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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144.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене плана и
Програма пословања  Историјског архива 
''Срем'' у Сремској Митровици за 2011.годину, 
усвојен од стране Управног одбора на седници 
одржаној  26.07.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-112/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

145.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене Плана и 
Програма пословања Установе ''Атлетски 
стадион'' града Сремска Митровица за 2011.
годину, усвојене од стране Управног одбора на 
седници одржаној  16.08.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-113/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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146.

На основу члана 35.  тачка 22. Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
12.09.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене плана и 
Програма пословања ''Туристичке организације 
Града Сремска Митровица'' у Сремској 
Митровици за 2011.годину, усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
16.08.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-114/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

147.

На основу члана 76. Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/2009) и члана 
35. тачка 32. Статута града Сремска Митровица 
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр. 
1/2008), Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној  12.09.2011. године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К

I

ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу 
Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 
период 01.01.-30.06.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 400-20/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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148.

На основу члана  35. тачка 10. Статута града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'' бр. 1/2008) и члана 10. став 1. 
Одлуке о оснивању Установе ''Атлетски 
стадион'' (''Сл. лист града Сремска Митровица'', 
бр. 1/2008), Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 12.09.2011. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
''АТЛЕТСКИ СТАДИОН''

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, дипл.ецц, из 
Сремске Митровице, разрешава се дужности 
директора  Установе ''Атлетски стадион'' у 
Сремској Митровици.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-116/2011-I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

149.

На основу члана  35. тачка 10. Статута града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'' бр. 1/2008) и члана 10. став 1. 
Одлуке о оснивању Установе ''Атлетски 
стадион'' (''Сл. лист града Сремска Митровица'', 
бр. 1/2008), Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 12.09.2011. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
''АТЛЕТСКИ СТАДИОН''

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ДМИТАР СТАНИШИЋ, дипл.правник
из Сремске Митровице, насеље Марко Перичин 
Камењар бр. 3/11, именује се за  директора  
Установе ''Атлетски стадион'' у Сремској 
Митровици, на период од 4 године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-117/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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150.

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 12.09.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ, разрешава 
се дужности члана Управног одбора ЈКП 
''Водовод'' из Сремске Митровице из реда 
локалне самоуправе.

II

МИРОСЛАВ ЈОКИЋ из Сремске 
Митровице, Краља Александра Карађорђевића 
35, именује се за члана овог Управног одбора.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-62/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

151.

На основу члана 41. Закона о култури 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка 
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист 
града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Mитровица, на 
седници одржаној  12.09.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА 

''ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ'' У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I

МИРЈАНА СТЕПАНОВ, радник 
Позоришта, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Позоришта ''Добрица 
Милутиновић'' у  Сремској Митровици, из реда 
запослених.

II

СЛАВКО ЛАЗИЋ, радник Позоришта, 
именује се за члана Надзорног одбора  ове 
Установе,  из реда запослених.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-115/2011- I 
Дана: 12.09.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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152.

На основу члана 46. тачка 7. и члана 56. 
а у вези са чланом 66. став 1. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), члана 
58. став 1. тачка 7. и члана 72. Статута града 
Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр. 1/08), члана 29. Одлуке о 
градским управама („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.2/08), члана 36. став 1. и члана 
41. Пословника о раду Градског већа града 
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр. 2/08), Градско веће града 
Сремска Митровица, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

I

МИРЈАНА ВЕЗИРОВИЋ, дипл.
правник из Сремске Митровице, поставља се за 
заменика начелника Градске управе за 
урбанизам и стамбено-комуналне послове Града 
Сремска Митровица, на период од 5 (пет) 
година, почев од 15.08.2011.године.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Број:112-23/2011-III
Дана, 15.08.2011.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Бранислав Недимовић, с.р.
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