Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
СЕВЕРНИ БЕДЕМ, КРАЉА ПЕТРА I
СТАРИ ШОР, ЈУПИТЕРОВА И ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

A УВОД
План детаљне регулације просторног блока између улица Северни бедем, Краља
Петра I, Стари шор, Јупитерова и Јована Цвијића у Сремској Митровици израђује се
на основу :
 Исказаних потреба Града Сремска Митровица,
 Заинтересованости потенцијалних инвеститора за улагање у изградњу пословних и
стамбених објеката по ободу и унутар блока,
 Потребе за регулисањем и унапређењем унутарблоковске саобраћајне мреже и
повећањем капацитета површина за мирујући саобраћај - паркинг места и гаража
унутар блока.
Циљ израде плана је ставарање планске могућности за разграничење јавног од
осталог грађевинског земљишта , изградњу планираних објеката , дефинисање саобраћајне и
инфраструктурне мреже и објеката у складу са Планом генералне регулације Града Сремска
Митровица.
За решавање наведених проблема неопходна је израда ПДР, а у циљу разграничењa
јавног од осталог грађевинског земљишта и стварања правног основа за прибављање
земљишта за потребе формирања коридора унутарблоковске саобраћајне мреже и простора
за јавне садржаје.

1.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације просторног блока између улица
Северни бедем, Краља Петра І, Стари шор, Јупитерова и Јована Цвијића у Сремској
Митровици ( у даљем тексту ПДР ) је :

Закон о планирању и изградњи ( ''Сл.гласник РС'' бр 72/2009).

Правилник о садржини начину израде начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана као и условима и начину стављања Плана на јавни увид
(''Сл.гласник РС'', бр.12/04).

План генералне регулације Града Сремска Митровица, Лаћарак и Мачванска
Митровица ( Службени лист Града Сремска Митровица, бр.11/2009).
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2.

ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

У ширем смислу, простор у обухвату ПДР се налази у централној зони града Сремска
Митровица и заузима 11,3 hа.
У ужем смислу, са западне стране обухвата ПДР налази се мешовити блок централне
градске зоне са претежном наменом простора за постојеће и планиране јавне објекте
(Комплекс медицинског центра) и уређену, зелену, јавну површину (Спомен парк). Са
северне стране простор у обухвату је ограничен блоковима чија је претежна намена
породично становање. Са јужне стране се налази блок са слободним унутрашњим простором
за могућу изградњу у централној градској зони и то мешовитих садржаја, од пословностамбених објеката вишепородичног становања по ободу блока до јавних и специјализованих
центара у унутрашњости. Са источне стране налази се мешовити блок централне градске
зоне са породичним становањем по ободу блока које се трансформише у вишепородично и
вишепородичним слободностојећим објектима изграђеним у унутрашњости блока.
План обухвата два блока између улица Северни бедем, Краља Петра I, Стари шор и
Јупитерове са делом улице Јована Цвијића у продужетку. Јужни део улице Саве Ковачевића
дели два постојећа блока у обухвату плана.
Границу плана чини јужна регулација Улице Стари шор, западна регулација Улице
Јупитерове и Јована Цвијића, источна регулација улице Краља Петра I и северне границе
катастарских парцела у обухвату плана: 3131/2, 3133/11, 3134/1, 3137/2, 3138/2, 3138/1,
2710/1, 2709/2, 2709/1, 2708.
Опис границе обухвата Плана :
Граница обухвата Плана полази од тачке 1. која се налази на раскрсници улица Стари
шор, Шећер сокак и Јупитерова. Из те тачке граница полази на север западном страном
улице Јупитерова, пресеца улицу Цветна и наставља на север западном страном улице Јована
Цвијића до тачке 2.
Тачка 2. се налази на западној страни улице Јована Цвијића изнад пешачког приступа
Спомне парку. Из тачке 2. граница полази на исток северном страном парцела бр.3133/11,
3134/1, 3137/2, 3138/2, 3138/1, к.о. Сремска Митровица, пресеца улицу Саве Ковачевића,
наставља северним границама парцела бр.2710/1, 2709/1, 2709/2 и 2708 к.о. Сремска
Митровица , сече улицу Краља Петра І и долази у тачку 3.
Тачка 3. се налази северно од раскрснице улица Краља Петра І и Северни бедем, на
источној регулационој линији улице Краља Петра I. Из тачке 3. граница иде источном
страном улице Краља Петра І на југ, до тачке 4.
Тачка 4. се налази на раскрсници те улице и ул. Стари шор. Из тачке 4 граница наставља
јужном страном улице Стари шор, иде до тачке 1 и тако затвара границу обухвата ПДР.
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Слика 1. Обухват ПДР
Простор у обухвату плана је изграђено грађевинско земљиште по ободу блока, а
парцеле у унутрашњости блока су њиве у месту.
У простору обухвата ПДР налазе се следеће катастарске парцеле :
2708, 2709/1, 2709/2, 2710/1, 2710/2, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717/1, 2717/2,
2717/3, 2718, 2719/1, 2719/2, 2720/1, 2720/2, 2721, 2722, 2723/1, 2723/2, 2724/2, 2724/1, 2725,
2726, 2727/1, 2727/2, 2728/1, 2728/2, 2729/1, 2729/2, 2729/3, 2730/1, 2730/2, 2730/3, 2730/4,
2730/5, 2731/1, 2731/2, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743,
2744, 2745, 2746/1, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754/1, 2754/2, 2755/1, 2755/2,
2756, 2757, 2758/1, 2758/2, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2766, 2767,
2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775,2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782/1,
2782/2, 2783, 2784, 2785, 2786,2787, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795,
2796/1, 2796/2, 2797/1, 2797/2, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807,
2808, 2809, 2810, 2811/1, 2811/2, 2812/1, 2812/2, 2813, 2814/1, 2814/2, 2815, 2816/1, 2816/2,
2817, 3112/3, 3112/4, 3113/2, 3113/3, 3114/3, 3114/1, 3114/2, 3115, 3116/1, 3116/2, 3117/1,
3117/2,3118, 3119, 3120/1, 3120/2, 3120/3, 3121, 3122/1, 3122/2, 3123, 3124/2, 3124/3, 3124/4,
3126/2, 3126/3, 3131/2, 3133/11, 3134/1, 3136, 3137/1, 3137/2, 3138/1, 3138/2,
и делови катастарских парцела 5952, 5971, 5958 и 3131/3.
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3.

ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Планска документација од утицаја на подручје обухвата плана
ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица приступила је, у складу са
Законом, изради Плана детаљне регулације просторног блока између улица Северни
бедем, Краља Петра І, Стари шор, Јупитерова и Јована Цвијића у Сремској
Митровици.
Важећа просторнопланска и урбанистичка документација вишег ранга представља обавезу
спровођења кроз планове разраде. ПГР Града Сремска Митровица представља концепцијско
одређење овог ПДР.

ИЗВОД ИЗ ПГР
ТИПИЧНА ГРАДСКА ЦЕЛИНА 3
( БЛОКОВИ СА СЛОБОДНИМ УНУТРАШЊИМ ПРОСТРИМА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНУ
ГРАДЊУ У ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ )

ТГЦ3 (13 блокова)
Матрица ТГЦ3 ужег центра је настала у органској вези са историјском урбаном
еволуцијом градског ткива и хидролошким приликама у овом простору.
ТГЦ3 чини мешовита, приватно-јавна намена, коју карактерише неопредељена урбана
матрица са значајним неактивним површинама у унутрашњости блокова великих димензија (
недефинисане и неодговарајуће површине : забарени простори у унутрашњости блока и
запарложене баште )
Блокови ТГЦ3 су изграђени ивично са садржајем у контексу урбаног окружења
Градског језгра, како садржајима тако и морфологијом (мешавина ТГЦ1 и ТГЦ2 ).
Блокове ТГЦ3 окружују јавне површине прве категорије као што су Трг Житна
пијаца, Трг Св. Стефана, ул. Краља Петра Првог, Шећер сокак, Рибарска обала. Приметна је
изградња на угловима блокова која поприма знатне димензије ( стамбено-пословни објекат
П+5 ).
План генералне регулације Града Сремске Mитровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице за наредни средњорочни период (2009-2012), ТГЦ3 је проширена у циљу
стварања просторног појаса око просторне целине градског језгра (ТГЦ1-2) контролисане
морфологије и садржаја. Такође, проширени простор ове ТГЦ3 се формира са израженом
планском намером да се очувају неизграђени унутарблоковски простори који би Плановима
детаљне регулације били дефинисани на релацији раздвајања јавног од осталог грађевинског
земљишта, као и плански оквири за формирање потенцијалне површине за јавне наменеулични коридор у унутарблоковском простору.
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Типологија блокова ТГЦ3:
блокови 3а : блокови првe локацијске категорије: 3 основна компактна блока са централном
позицијом, највећим капацитетом и атрактивношћу. Планирана градња
претежне намене породичног и вишепородичног становања са јавним
садржајима и осталим компатибилним наменама у унутарблоковском
простору блокова. Плански оквир, реализација краткорочна-средњерочна.
блокови 3б :

блокови друге локацијске категорије (6 блокова): шире окружење
централне зоне. Планирана градња претежне намене породичног и
вишепородичног становања са компатибилним и јавним наменама у
унутарблоковском простору блокова. Плански оквир, реализација
средњерочна-дугорочна.

блокови 3ц :

треће локацијске категорије( 4 блока ) : шире окружење централне зоне
за планирану градњу претежне намене породичног становања са
компатибилним и јавним наменама у унутарблоковском простору блокова.
плански оквири реализација дугорочна.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Локацијске карактеристике ТГЦ3 потенцирају обавезујућу урбо-планерску реакцију
на стање неизграђених, пољопривредних и девастираних унутар-блоковских простора у
центру Града, планирањем примерених садржаја јавног и комерцијалног карактера, као и
градње вишепородичног становања у зонама које су опремљене градским саобраћајним и
инфраструктурним системима.
Планом генералне регулације Града Сремске Mитровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице за наредни средњорочни период (2009-2012), ТГЦ3 је проширена са блоковима
лоцираним у ширем окружењу центра града (раније третираних рурално становање) са
циљем стварања просторног појаса око градског језгра, које чине ТГЦ1 и ТГЦ-2, са
планираном морфологијом и садржајима који одговарају ширем градском центру.
Овако дефинисани простор ТГЦ3 (сада са 14блокова) има за циљ, поред приоритета
могућности градње за сваку парцелу и инвеститора, да се одредницама планских решења
очувају неизграђени унутарблоковски простори у средњерочном периоду. Елементима
спровођења овог плана – појединачним Плановима детаљне регулације блокова ТГЦ3 би се
дефинисало унутарблоковско раздвајања јавног од осталог грађевинског земљишта, као и
плански оквири за формирање простора садржаја на осталом грађевинском земљишту, пре
свега функција вишепородичног становања.
Планови детаљне регулације могу садржавати и модификоване-различите одреднице
од одредница које су задате у Плану генералне регулације - корекције спратности објеката
као
и преовлађујућих намена становања (колективно-индивидуално), односно
преовлађујућих намена простора (становање-пословање-јавне функције), али није дозвољено
мењање контекста укупног опредељења према намени површина и битна корекција
капацитета простора задата овим Планом.
У циљу прописивања јасних урбанистичких правила регулације уређења и градње, до
израде неопходних ПДР-а, блокови ТГЦ3 су, према специфичним карактеристикама
локације, морфологије, садржаја као и временски опредељених рокова привођења
планираној намени, подељени у 3 подгрупе:
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Типологија блокова ТГЦ3:
Блокови 3а :
блокови првe локацијске категорије:
3 основна компактна блока са централном позицијом, највећиим капацитетом и
атрактивношћу. Планирана градња претежне намене породичног и вишепородичног
становања са јавним садржајима и осталим компатибилним наменама у унутарблоковском
простору блокова. Плански оквир, реализација краткорочна-средњерочна.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:







Дозвољена је ивична изградња на регулацији затечених пословно-стамбених објеката
(П+1+П и П+2+Пк)
уз строге услове регулације и остварење квалитетних
архитектонских решења у циљу уклапања у постојећи амбијент центра града.
Планска претпоставка је да се паркирање обезбеди на парцели и да се у главним
улицама планирају приземља са услужним садржајима.
Максимални индекс заузетости је до 50% и спратност П+2+Пк надземних етажа.
Оваква изградња неће се одобравати на трасама коридора планираних саобраћајних и
јавних површина.
Нови објекти могу да се зидају у непрекинутом низу са ајнтфортом - колско пешачим
пролазом, или као први у низу уколико је минимална удаљеност објекта од објекта на
суседној парцели 4,0м.
До израде Планова детаљне регулације за блокове ТГЦ3, у циљу очувања
достигнутог нивоа урбане морфологије и намене објеката и остварених грађевинских
линија, а према очекиваним планским решењима, овим Планим дефинишу се
елементи могуће градње по појединачним захтевима и то: тип, намена и спратност
нове градње и положај предње и задње грађевинске линије према Типологији
блокова ТГЦ3:

Блокови 3а
Блокови првe локацијске категорије:
Блок између улица: Стари Шор, Св. Димитрија, унутрашњост блока, Краља Петра, око
5,7 ха. Блок ''Св.Димитрије'': Стамбено-пословни објекти породичног и вишепородичног
становања у непрекинутом низу, максимална спратност П+2, предња грађевинска линија на
регулацији, задња грађевинска линија на 35м од регулационе линије. У ул. Стари шор
предња грађевинска линија се увлачи за 4м од регулације.
Блок између улица: Стари Шор, Краља Петра I, Пролаз Зелено Дрво, Шећер сокак. око
6,4ха. Блок ''Зелено дрво''- Усвојен План детаљне регулације
Блок између улица: Северни бедем, Краља Петра I, Стари Шор, Јупитерова. око 7,5ха.
Блок ''Јупитерова'' – Усвојен Програм Плана детаљне регулације.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Слика 2. ТГЦ 3
ТИПИЧНА ГРАДСКА ЦЕЛИНА 4
( МЕШОВИТИ БЛОКОВИ ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗОНЕ И СЕКУНДАРНИ ЦЕНТРИ )
ТГЦ4 (6+12 блокова)
Ову ТГЦ карактерише мешовита приватно-јавна намена простора у великим
блоковима са ивичном индивидуалним стамбено-пословним структурама, док су у
унутрашњости блокова реализовани јавни урбани садржаји ( насеља колективног становања
или специјализовани градски центри) изразитог урбаног интензитета. Такође не мали део
унутар блоковског простора представљају неактивни простори башта-окућница и низак
терен - баре.
ТГЦ4 у Сремској Митровици формира континуирани појас (заједно са ТГЦ3) и ствара
просторни систем у односу на градско језгро-нуклеус (просторну ТГЦ1-2).
Простор ТГЦ4 подразумева површине центра града и то : Насеље колективног
становања ''Деканске баште''; Блок школског центра (три школе ) и Спортски центар ''Пинки''
са насељем колективног становања; Насеље колективног становања ''М.Хуђи'' са пратећим
садржајима (школа, обданиште, секундарни центар ); Блок болничког комплекса;
Такође, овој ТГЦ4 припадају простори и блокови секундарних центара са централним
функцијама Лаћарака и Мачванске Митровице, као и простори и блокови источног, западног
и северног дела Сремске Митровице са карактеристикама секундарних центара. Главна
одлика централних простора Лаћарака и Мачванска Митровица је урбана мешавина ивичног
индивидуалног становања са услужним делатностима и јавне функције школе, цркве и сл.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Типологија блокова ТГЦ4:
блокови 4a : мешовити блокови централне зоне: 5 блокова – стамбена насеља,
блокови 4б : секундарни центри Лаћарака и Мачванске Митровице и остали мешовити
блокови у градским зонама: 12 блокова.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
За блокове ове ТГЦ4 планира се приступању реконструкцији јавних површина:
повлачење трасе нових колско-пешачких саобраћајница и нова регулација и евентуално
препарцелација према будућим Плановима детаљне регулације чија израда је ургентна.
За појединачну изградњу на рубовима блокова, пре доношења Планова детаљне
регулације, на постојећим парцелама се може подизати и други стамбени објекат, али уз
задату дефиницију задње грађевинске линије). Овакве интервенције прочишћавања
зонирања урбаног ткива ће се радити на основу Урбанистичких пројеката архитектонскоурбанистичког решења.
У циљу очувања достигнутог нивоа урбане типолигије градње и остварених
грађевинских линија (према бившим плановима) на одређеним локацијама у ТГЦ4 се овим
планим ограничава типологија градње нових објеката и то:
- У блоку насеље ''Матије Хуђи'', јужна страна, успостављене грађевинске линије у
Ул. Стари шор морају се поштовати, односно, нови објекти се увлаче од регулационе линије
6м у западном делу и 4м у источном делу овог потеса, од Ул. Краља Петра I до ул.Ратарске,
у свему према већ реализованим објектима.
- У блоку СЦ ''Пинки'', уз југоисточни обод блока, у Ул.Кузминској, дозвољава се
градња само слободностојећих објеката породичног становања, односно реконструкција или
изградња на локацијама постојећих објеката затеченог типа.
- У блоку насеље ''Матије Хуђи'', уз источни обод блока, у Ул.Владимира Матијевића
(од ул. Северни бедем до ул. Тараса Шевченка)
дозвољава се градња само
слободностојећих објеката породичног становања односно реконструкција или изградња на
локацијама постојећих објеката затеченог типа.
Такође, овој ТГЦ4 припадају простори и блокови секундарних центара са централним
функцијама Лаћарака и Мачванске Митровице, као и простори и блокови источног,
западног и северног дела Сремске Митровице са карактеристикама секундарних центара.
Главна одлика централних простора Лаћарака и Мачванска Митровица је урбана мешавина
ивичног индивидуалног становања са услужним делатностима и јавне функције школе, цркве
и сл. За ове блокове ТГЦ4 неопходна је израда Планова детаљне регулације у циљу
формирања целовитог решења.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ
За ободне делове блокова са објектима постојећег породичног становања предвиђена
је урбана реконструкција као замена породичног становања вишепородичним становањем.
Постојећи објекти породичног становања (до 4 стана у објекту) могу да се реконструишу у
циљу неопходног инвестиционог и текућег одржавања.
Код изградње нових објеката, обавезна је у целини примена општих правила градње
за објекте вишепородичног становања. У складу с овим правилом, на парцелама бившег
породичног становања парцелација се условљава са стањем на суседним парцелама и то тако
да се укрупњавањем обезбеде величине погодне за изградњу објеката за вишепородично
становање.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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За блокове ТГЦ4 неопходна је израда Планова детаљне регулације у циљу
формирања целовитог решења блокова-насеља ''Деканске баште'', ''Матије Хуђи'', блока
СЦ''Пинки'', блока Болничког комплекса и др.
ТИПОЛОГИЈА МЕШОВИТИХ БЛОКОВА ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗОНЕ И
СЕКУНДАРНИХ ЦЕНТАРА ТГЦ4 :
Блокови тип 4а
Mешовити блокови централне зоне
- Блок између улица: Пиварска, Водна, Променада, Бранка Радичевића.Површине око 8,8 ха.
- Блок између улица: Стари шор, Кузминска, Змај Јовина, Св. Димитрија.Површине око 16,4
ха.
- Блок између улица: Северни бедем, Ратарска, Стари шор, Краља Петра .Површине око 12,8
ха.
- Блок између улица: пролаз између Диоклецијанове и Ратарске, Ратарска, Северни бедем,
Диоклецијанова.Површине око 2,9 ха.
- Блок између улица: Максима Горког, Диоклецијанова, Северни бедем,
Граничарска.Површине око 2,2 ха.
- Блок између улица: пролаз између Максима Горког и Железничке, Граничарска, Северни
бедем, Железничка. Површине око 2,5 ха.
- Блок између улица: пролаз од Северног бедема до спомен-гробља, Саве Ковачевића, Јована
Цвијића. Површине око 0,4 ха.
- Блок између улица: Цветна, Јупитерова, Стари шор, Горана Ковачића, ЖељаПовршине око
10,4 ха.
- Блок између улица: Старо православно гробље, Жртава фашизма, Булевар Константина
Великог, 16. дивизије. Површине око 4,4 ха.
Такође, овој ТГЦ4 припадају простори и блокови секундарних центара са централним
функцијама Лаћарака и Мачванске Митровице, као и простори и блокови источног,
западног и северног дела Сремске Митровице са карактеристикама секундарних центара.
Главна одлика централних простора Лаћарака и Мачванска Митровица је урбана мешавина
ивичног индивидуалног становања са услужним делатностима и јавне функције школе, цркве
и сл.
Блокови тип 4б
Секундарни центри - мешовити блокови у осталим градским зонама:
- Блок - сенкундарни центар у Насељу "Стеван Сремац".Површине око 1,3 ха.
- Блок - сенкундарни центар у Насељу "М. П. Камењар".Површине око 5,1 ха.
- Блок - сенкундарни центар у Насељу "Блок Б".Површине око 1,5 ха.
- Блок - сенкундарни центар у Насељу "Радиначки пут".Површине око 0,4 ха.
- Блок - сенкундарни центар уз цркву у Насељу "Радиначки пут".Површине око0,4
- Блок - Парк код атлетског стадиона, Др Милана Костића, Фрушкогорска, комплекс
"Електро дистрибуције" - сенкундарни центар.Површине око 2,4 ха.
- Блок - секундарни центар "КП Дом" .Површине око 5,7 ха.
- Блок - секундарни центар "Дом ученика" .Површине око 0,9 ха.
- Блок - секундарни центар "Никола Тесла" .Површине око 2,1 ха.
- Блок - секундарни центар "Црвена чесма" .Површине око 3,8 ха.
- Блок - бензинска пумпа на Лаћарачкој малти.Површине око 0,6 ха.
- Блок - секундарни центар "Лаћарак" .Површине око 8,2 ха.
- Блок - секундарни центар "Мачванска Митровица-бродоградилиште" .,8 ха.
- Блок-секундарни центар ''Мачванска Митровица-школа-стадион".Површинеоко7,6 ха.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Слика 3. ТГЦ 4
Положај, карактеристике и улога
и однос подручја плана са окружењем
Простор обухваћен овим Планом налази се у границама обухвата ПГР Града Сремска
Митровица, у граници грађевинског реона.
Планом намене површина обухваћени простор је дефинисан као – становање са
делатностима у зонамам мешовите изградње централних садржаја.
Планом поделе града на типичне гредске целине и незевисне просторне системе, највећи део
простора обухвата дефинисан је као ТГЦ 3 – блокови са слободним унутрашњим
просторима за могућу изградњу у централној градској зони, мањи део обухваћеног простора
као ТГЦ 4 – мешовити блокови централне градске зоне и секундарни центри док је површина
уз северну границу обухвата Плана дефинисана као ТГЦ 5 – насеља породичног становања.
Основни циљеви уређења и грађења простора
Основни циљеви уређења и грађења простора у обухвату Плана одређени су ПГР-ом града и
састоје се у перманентој урбаној реконструкцији простора блока, заменом функција
простора и типова градње (пољопривредно неизграђено земљиште у стамбено-пословну зону
средње густине са уређеним јавним садржајима, индивидуално становање у колективно) и
унапређење унутарблоковске саобраћајнe мреже уз повећање капацитета површина за
паркинг места.
Циљ израде ПДР је стварање услова за бољу комуникацију унутар централне зоне Града,
обезбеђивање услова за градњу стамбених и
стамбено-пословних објеката у
унутарблоковском простору, изградња неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и
мирујућег саобраћаја, а због недостатка урбанистичког плана којим се регулишу имовинскоправни односи, односно раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта.
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4.

АНАЛИЗА И ПРИКАЗ СТАЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У
ПРОСТОРУ ОБУХВАТА ПЛАНА
4.1.

Природне карактеристике

ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МИКРОРЕЉЕФ
У геоморфолошком погледу простор се налази на фрушкогорској лесној заравни и генерално
гледано земљише је нагнуто у правцу север - југ.
Просечна кота терена обухваћеног планом је 78 мНВ, максималне око 81 мНВ, а најниже
тачке су око 77 мНВ.
ГЕОЛОШКИ САСТАВ ТЕРЕНА
Планско подручје није испитано у геомеханичком погледу.
СЕИЗМИКА
Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° МЦС сеизмичког интезитета, а
према карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине (“Сл.лист САПВ”, бр.20/79).
Дати коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.
ПЕДОЛОГИЈА
Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког атласа Војводине,
који је урадио Институт за пољопривредна истраживања у Новом Саду.
Застпљени су следећи педолошки типови :
 Алувијалноиловасто земљиште
 Ливадска црница бескарбонатна.
КЛИМА
Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама планинског
простора.
Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је топлија од пролећа.
Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим падавинама локалног карактера. Зиме
су хладне са снежним падавинама.
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА
Средња годишња температура ваздуха је 10,8 Ц. Најхладнији месец је јануар а најтоплији
месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,6Ц, што клими овог
подручја и даје континетално обележје.

ГОДИШЊЕ ДОБА
ЗИМА
ПРОЛЕЋЕ
ЛЕТО
ЈЕСЕН
ВЕГЕТАЦИОНИ
ПЕРИОД

ТЦ
децембар - фебруар
март - мај
јун - август
септембар - новембар

0,4
11,1
20,7
11,5

април - септембар

17,8

Табел1. - Температура ваздуха
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Екстремне температуре лети могу достићи 38Ц , а зими -25Ц.
Први мраз јавља се у октобру (од 16.10.), а последњи у априлу (до 16.04.). Трајање мразног
периода је од 150 до 200 дана. У вегетационом периоду мраз се јавља просечно 1,3 дана
годишње.
Минималне температуре испод 0Ц просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком
је потребно грејање стана је 187 дана ( октобар - април ).
Учесталост топлих и јако топлих дана је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана.
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА
Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са температурним током.
Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је од децембра до марта, веома свеже
у новембру, свеже од априла до октобра и пријатно од марта до септембра.
ОБЛАЧНОСТ
Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те ублажава дневна
колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, у августу. У
вегетационом периоду износи 48%. Мали је број облачних дана у периоду сазревања (јули септембар). Број ведрих дана је 61. Просечан број облачних дана је 106 .
ОСУНЧАВАЊЕ
Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од могуће.
Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање показује децембар са
52 часа односно 21% од укупне суме годишње осунчаности.
У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од укупног годишњег
осунчања.
Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане површине ( напр. :
зидови ) имају различито осунчање у зависности од експозиције (оријентације према страни
света).
ПАДАВИНЕ
Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средње-европског
(подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је неравномерна расподела
падавина по месецима и појава летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана годишње.
Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа.
Висина падавина у вегетационом периоду износи 341 мм, што се сматра релативно
повољним.
Забележени годишњи екстреми су од 395мм (1961.г. ) до 1006 мм ( 1954.г. ).
Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају до 28. фебруара до 20.
марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана са колебањем од 20 до 80
дана. Максимална констатована висина снежног покривача је 78 цм.
М а г л а се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом честином у децембру,
просечно 8 дана.
ВЕТАР
Најизразитији ветар овог подручја је источни , заступљен са 243‰ , који истовремено има и
највећу средњу годишњу брзину , 3,42м/с. Најмању учесталост има јужни ветар са свега 21‰
у годишњој расподели.
Око 40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3 м/с односно 44,3 км/час.
ХИДРОЛОГИЈА И ХИДРОГЕОЛОГИЈА
Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама подземних вода и
реке Саве. Састав тла ( лес ) омогућује вертикално кретање подземне воде , док је
хоризонтално кретање мање изражено.
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Подземне воде, због ниских кота терена у односу на ниво реке Саве, налазе се плитко испод
површине терена.
Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода. Минимални и
максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају са минималним и
максималним водостајима реке Саве.Утицај реке се осећа до 500 м од обале, удаљавањем
слаби, а на 2000 - 3000 м се практично се не осећа.

4.2.

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

4.2.1. Постојећи начин коришћења земљишта

Простор у обухвату ПДР је вишефункционални по намени, односно у постојећем стању
намењен је претежно једнопородичном становању док је у мањој мери заступљено
вишепородично становање и становање са делатностима. Постојеће парцеле су углавном
уједначених површина. На парцелама до регулационе линије изграђени су објекти, углавном
приземни до П+1. Парцеле у залеђу су окућнице са баштама, воћњацима или култивисаним
зеленилом.
Инфраструктурни обекти, саобраћајнице, водовод, канализација, нн мрежа, тт мрежа и јавна
расвета је постојећа у рубним зонама обухвата односно у постојећим улицама.

Постојећа намена

Површина ха

Површина %

Улични коридори
Грађевинске парцеле са
објектима
Не изграђено земљиште у
унутрашњости парцеле
Слободне не уређене
површине

2,96
4,35

26,17
38,46

3,85

34,04

0,15

1,33

Укупно у обухвату Плана

11,31

100

Табела 2. - Биланс површина

На простру обухвата постоји уређено зеленило у виду уличног партерног зеленила и
дрвореда и зеленило унутар блока – окућнице.
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4.2.2. Јавно и остало грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште на којем су изграђени јавни објекти од општег интереса и
које је у државној својини, јесте јавно грађевинско земљиште. Површина 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 ( улице, тргови,
паркови и др.).
Овом планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се
парцеле и делови парцела који су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под
постојећим саобраћајним коридорима – улицама и простор који се намењује за јавно
грађевинско земљиште.
За планирано јавно грађевинско земљиште намењен је простор унутар блоковске
саобраћајнице са паркинзима, пешачке и бициклистичке стазе, којима се обезбеђује приступ
свим планираним објектима унутар блока, уређена зелена површина са дечијим игралиштем
и простор трга.
Остало грађевинско земљиште чини сав остали
планираних објеката.

простор намењен

за изградњу

У обухвату ПДР је 11,31 hа.
Постојеће ЈГЗ јавно грађевинско земљиште ( коридори постојећих улица ) заузима
површину од 2,96 hа ( 26,17%), а остало земљиште чини преосталих 8,35 hа (73,82%).

4.2.3. Постојеће стање инфраструктурних система
Саобраћајна мрежа и објекти
Постојећа мрежа саобраћаја представљена је улицама које чине обухват ПДР.
Простор у обухвату ПДР оивичен је улицама Јупитерова и Јована Цвијића са запада,
улицом Северни бедем са севера, улицом Краља Петра I са истока и улицом Стари шор са
југа.
Саобраћајница у улици Стари шор представља део примарне саобраћајне матрице, са
две саобраћајне траке по смеру кретања, и представља једну од најважнијих и
најфреквентнијих градских саобраћајница.
Саобраћајница у улици Краља Петра I је такође у саставу примарне саобраћајне
матрице, на правцу север-југ и има једну саобраћајну траку за сваки смер кретања моторних
возила.
У саобраћајном смислу улице Јупитерова, Јована Цвијића као и улица Северни бедем
имају карактер сабирних улица, са по једном саобраћајном траком за сваки смер кретања.
Недостатак у саобраћајној шеми представља непостојање директне везе између улица
Северни бедем и Јована Цвијића, која постоји само за пешачки саобраћај.
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Водовод и канализација
Водовод
У свим ободним улицама постоји изграђена водоводна мрежа.
Кроз улицу јупитерову и Краља Петра осим секундарне водоводне мреже постоји и делови
примарног градског водоводног прстена.
Канализациона мрежа
У Сремској Митроцици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних вода.
Фекална канализација
Фекална канализација постоји у ул. Јупитерова и Стари шор и Саве Ковачевића. У ул.
Краља Петра не постоји изгарђена фекална канализација.
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација постоји ул. Јупитерова и Стари шор и Саве Ковачевића. У
ул. Краља Петра не постоји мрежа.
Електроенергетска мрежа и објекти
Постојећи објекти у обухвату ПДР снабдевају се електроенергијом из три
трафостанице 20/0,4 кВ и то : ТС ''Петоспратница'', ТС ''Иве Лоле Рибара'' и ТС ''Саве
Ковачевића''.
Наведене ТС у потпуности задовољавају електроенергетске потребе у овом блоку ,
како постојећих објеката тако и планираних објеката.
Електоромрежа у овом блоку је изграђена као надземна, са челичним стубовима
(већим делом) и АБС висине 9м / мањим делом). Ободне улице су осветљене натријумовим
светиљкама високог притиска које су уграђене на постојеће стубове надземне електромреже
0,4кВ.
ТТ мрежа и објекти
У ободним улицама изграђена је реконструкција постојеће надземне ТТ мреже тако
што је изграђена подземна, кабловска ТТ мрежа, а стара демонтирана.
Подземна ТТ мрежа у потпуности задовољава стамбене и друге објекте у простору обухвата
и то како по питању квалитета тако и по броју ТТ линија.
КДС мрежа
У постојећим улицама постоји КДС мрежа која је монтирана на стубовима НН мреже.
Гасификација
У просторном обухвату ПДР постоји изграђена полиетиленска дистрибутивна мрежа
у улицама које описују обухват ПДР. Мрежа има довољан капацитет за постојеће и
планиране објекте.
Топлификација
Траса постојећег топловода, пречника ДН300 у ул. Северни бедем и пречника ДН150
у ул. Јупитеровој снабдева се из ТЕ-ТО Сремска Митровица.
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Зеленило
Постојеће зеленило у улици Краља Петра првог
Ова улица повезује пешачку зону тј. трг Ћире Милекића са Железничком улицом, где
се дрворед липа ове улице надовезује на дрворед платана Железничке улице.
Основу ове зелене површине чине уске травне траке, ширине 1 – 3 м, присутне на обе
стране улице, на којима се простире двострани дрворед претежно од Тилиа сп. Стабла су у
задовољавајућем здравственом стању.
Постојеће зеленило у улици Саве Ковачевић
У делу улице која спаја Спомен парк и Стамбено насеље М. Хуђи налази се широка
травна површина без високих стабала. У осталом делу улице налазе стара и неквалитетна
стабла.
Постојеће зеленило у улици Стари Шор
У овој улици је уништено постојеће зеленило изградњом саобраћајнице Р-103 те не
постоји уређено зеленило. Постоји потреба да се у овој улици на планираним местима за
паркирање постави и високо зеленило.
Постојеће зеленило у улици Јупитеровој
У Јупитеровој улици је вршена реконструкција зеленила 2006г.
Зеленило је прилагођено новој саобраћајници и паркиралиштима. С обзиром да је зелена
површина уска садњом шибља су одвојене пешачке од саобраћајних површина. У деловима
где су то дозвољавале инсталације посађена су дрворедна стабла.
Зеленило унутар блока
Унутарблоковски простор су постојеће окућнице са врло разноликим облицима
зеленила :
воћњаци или ако се ради о већим парцелама, повртарске културе и то у задњим деловима
парцела.

4.2.4. Евидентирана и заштићена културна добра
У обухвату ПДР прегледом добара по категоријама и врстама констатовано је да:
 нема непокретна културна добра;
 нема НКД од изузетног значаја;
 нема НКД од великог значаја.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом су објекти грађанске
архитектуре :
 Кућа у улици Краља Петра І бр. 59
 Заштићена околина - катастарске парцеле 2754/1, 2754/2, 2752, 2756, 2755/1, 2755/2,
2753 и 2757 са објектима на њима, као І зона улице Краља Петра І до осовине наспрам
наведених парцела.
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археолошки локалитети :
1. локалитет 68а
У улици Стари шор наспрам бројева 94 и 96, улични простор између тротоара и
колника, откривен је Митреум. Пронађена су два жртвеника постављена ин ситу на
постаментима, посвећена Митри. Датовање локалитета ІІІ век.
2. остаци римске архитектуре у Јупитеровој улици испред објекта школског
диспанзера.

Анализа непокретног наслеђа на предметном подручју јасно указује да постоји мала
заступљеност непокретног културног наслеђа на предметном подручју.

Улица Краља Петра І предстваља један од старијих градских праваца и највећи део
фонда формиран је од друге половине 19 века до данас, али присутна је чињеница да је мали
број објекта задржао своју првобитну форму и намену. Највећи број објекта је девастиран
током 20 –тог века или замењен новим. При томе изградње већег обима није било, односно
трансформација блока у непосредном залеђу центра града није била присутна до данас. Као
последица ове чињенице следи да немамао откривене и истражене ни археолошке локалитете
осим у ободним зонама траса јавних простора самих ободних уличних профила.
Простор обухваћен планом највећим делом чини део зоне Сирмијума “унутар
бедема”. Западни бедем пресеца парцелу улице Јупитерове испред кућа на броју 86 до 96, као
и парцеле на бројевима од 96 до 104, односно КП 2803, 2805, 2807, 2809, 2811/1, 2811/2.
Северни бедем се спаја са западим бедемом на КП 2811/2 и његова траса наставља у правцу
истока преко следећих КП 2811/2, 2812/1, 2812/2, 2814/2, 2731/2, 2730/5, 2730/2, 2730/3, 2732
и 2733. У постаматраном простору зоне Сирмијума “унутар бедема “ евидентирана су два
локалитета у делу улице Стари шор наспрам бројева 94 и 96 локалитет 68а и у Јупитеровој
улици и делу улице испред објекта школског диспанзера.
Део предметног блоковског простора који припада зони Сирмијума “изван бедема”
обухвата део Јупитерове улице од броја 100, улицу Саве Ковачевића, улицу Северни бедем и
део улице Краља Петра I од броја 83.
Постојеће стање непокретног наслеђа у посматраном простору блока је у статусу
евидентиране непокретности под претходном заштитом и део је целине зоне Сирмијума
“унутар бедема”.
Објекти градске архитектуре су заступљени са једном градском кућом “паорског
типа” са централно постављеним колским пролазом и два симетрична дела објекта лево и
десно од улаза. Објекат је оригинално био намењен искључиво становању са економским
пољопривредним објектима на парцели. Власници оваквих објеката су били богати
земљопоседници са имањима у близини града. Објекат је изграђен вероватно око 1900
године са богато декорисаном фасадом елементима неостилова. Данас је објекат делимично
променио намену (део објекта је претворен у пословни простор), али ова промена није
захтевала измену у структури, просторној организацији и изгледу објекта. У целости објекат
је очуван и добро одржаван.
Археолошки локалитети су делимично сондажно истражени и сонде су затворене. Нису
обухваћени ниједном врстом презентације.
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Укупно стање градитељског фонда у посматраном простору утицало је и на стање
наслеђа. Грађевински фонд и структура нису обухваћени ниједним обликом трансформације.
Регулација и структура, коју чине већином приземни слободностројећи стамбени објекти, су
дефинисани у периоду од средине 19-тог века и првој половини 20-тог века. Програмом ПДР
први пут се предвиђа систематска интервенција на измени структуре и регулације блока. У
контексту назначених промена може се очекивати и промена односа у третману непокретног
културног наслеђа у посмтарном блоку.
Претходна искуства заштите своде се на евидентирање непокретности и праћење
стања, односно код археологије на спровођење заштитних мера на праћењу земљаних радова
у циљу сондажних истраживања потенцијалних локалитета. Систематске мере нису
предузимане у било којем облику.
Обзиром на релативно малу заступљеност непокретног наслеђа простор блока увек је
посматран интегрално у контексту третмана целокупног наслеђа у граду.
Тренутно присутна мала заступљеност непокретног наслеђа, али и чињеница да се
могу очекивати археолошки налази у зони западног и северног бедема опредељују подручје
на мањи степен заштите. Чињеница да се у смислу археологије ради о северном делу града
унутар бедема као и о делу северног подграча опредељује на основни приступ у заштити
археолошког наслеђа путем ограничавања дозвољених интервенција у посматраном
простору и праћењу земљаних радова са законски дефинисаним обавезама инвеститора. У
правом смислу презентација налаза “ин ситу” није дефинисана, али свакако да то не значи да
ће капитални налзи уколико их буде бити занемарени. Било који облик изградње у већем
обиму подразумева и већи степен учешћа службе заштите непокретног наслеђа.
У смислу заштите и презезнтације грађанске архитектуре присуп је базиран на
очување репрезентативог примера градске паорске куће са дозвољеним интервенцијама у
смислу намене и коришћења објекта и у комерцијалне сврхе.
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B ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.

ПОДЕЛА НА ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ - ЗОНЕ

Простор у обухвату ПДР може се просторно и функционално раздвојити на девет просторнофункционалних зона (графички прилог бр.8- план поделе на блокове ):
ЗОНА

А

ЗОНА А, источна страна обухвата Плана, је оријентисана ка ул. Краља Петра І и на
наспрамној страни ка новој унутар- блоковској саобраћајници. Унутар ове зоне је планирана
изградња стамбено-пословних објеката (пословање у приземљу и становање на спратовима).
Мања спратност до П+2 (мин. спратност П+1) је планирана у улици Краља Петра І имајући
у виду чињеницу да је највећи број објеката у овој доминантној градској улици спратности
до П+1, као и да је у њој евидентирана непокретност под претходном заштитом, тј. објекат
грађанске архитектуре кућа бр. 59 спратности П+0. Заштићену околину представљају
катастарске парцеле 2754/1, 2754/2, 2752, 2756, 2755/1, 2755/2, 2753 и 2757 са објектима на
њима, као и І зона улице Краља Петра І до осовине наспрам наведених парцела. Већа
спратност до П+3 (минимална П+2) је планирана уз нову, унутар-блоковску саобраћајницу .
У унутрашњости блока могућа је изградња приземних објеката и објеката мање спратности
до П+1 уз поштовање дефинисаних зона изградње ( граф. прилог бр.6- план намене
површина), свих урбанистичких параметера и правила градње предметног Плана. Обавезно
је поштовање повезаности саобраћајне комуникације два стамбено-пословна низа на
регулацији постојеће и планиране улице колско-пешачким пролазима приказаним на граф.
прилогу бр.7- планирана организација простора.
ЗОНА

B

ЗОНА B је оријентисана ка улици Стари шор, и у њој је планирана градња вишепородичних
стамбено-пословних објеката спратности до П+3 (минимално П+2). Планира се ангажовање
приземља за пословање, а етаже изнад приземља за становање. С обзиром на мању дубину
блока у односу на остале блокове у обухвату ( око 50m) у унутрашњости, између два низа
стамбено- пословних објеката могућа је изградња само приземних објеката. Грађевинска
линија планираних објеката у улици Стари шор се повлачи у унутрашњост блока за око 5m.
ЗОНА

C

ЗОНА C је оријентисана ка ул. Јупитерова и планирана је градња објеката вишепородичног
становања и стамбено-пословних објеката (пословање у приземљу и становање на
спратовима), с тим што је могуће задржати и објекте једнопородичног становања. Постоји
заинтересованост инвеститора за повећањем спратности у ул. Јупитерова због непосредне
близине Комплекса медицинског центра и пратећих садржаја , већом заступљености
пословања , па је планирана максимална спратност П+3 (минимална П+2), и могућа изградња
пословно-стамбених и
стамбено- пословних објеката. Ради уједначеног степена
искоришћености блока паралелни низ ка новој унутар-блоковској саобраћајници је мање
спратности до П+2 (минимално П+2). Повезаност два низа могуће је остварити и објектима
П+1 на бочним границама парцела према граф. прилогу бр.6-план намене површина.
Грађевинска линија планираних објеката се повлачи у унутрашњост парцела за око 4m.
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ЗОНА

D

ЗОНА D је формирана на западној старни блока, између улица Јупитерове, Саве Ковачевића,
Северни бедем и ново-планиране унутар-блоковске саобраћајнице са мешовитом градњом.
У овој зони планирана је мешовита изградња; уз улицу Јупитерову планиран је наставак
низа зоне C стамбено-пословних и пословно-стамбених објеката спратности П+3 (минимално
П+2), са повлачењем грађевинске линије у односу на регулациону од 5m. Према унутарблоковској саобраћајници планирана је изградња стамбено-пословних објеката спратности
до П+2 (минимално П+1). С обзиром на велику дубину блока од 100m, у унутаршњости,
између два низа могућа је изградња анекса основног низа спратности П+1 у дубини од 10m,
уз поштовање свих правила прекинутог низа као и слободностојећих објеката спартности
П+Пк према граф. прилогу бр.6- план намене површина. У северо-западном делу блока
према улици Саве Ковачевића, могућа је изградња породичних објеката у непрекинутом
низу спратности до П+1 и слободностојећих, породичних објеката спратности до П+1+Пк с
обзиром на затечено стање са обе стране улице. На самом улазу , са северне стране , на углу
улица Саве Ковачевића и Северни бедем, планиран је слободностојећи објекат спратности
П+3+Пк (минимално П+2+Пк), као равнотежа постојећем објекту на супротном углу, са
пословањем у приземљу и вишепородичним становањем на вишим етажама. За овај објекат
део потребног броја паркинг места могуће је остварити на планираној површини са јавном
наменом, уз претходну израду урбанистичког пројекта.
ЗОНА

E

ЗОНА E је формирана у троуглу између улица Ј.Цвијића, С.Ковачевића и планираног
продужетка ул. Северни бедем. Заступљена је мешовита градња с обзиром на затечено
стање ( постојећи вишепородични објекат високе спратности на углу, П+3+Пк), и новоизграђени породични објекти на малим грађевинским парцелама. Могућа је градња
вишепородичног стамбено-пословног објеката максималне спратности П+3 (минималне
П+2) на углу ул. Северни бедем и Саве Ковачевича као равнотежа постојећем објекту на
супротном углу. Планира се
ангажовање приземља за пословање и спратова за
вишепородично становање. За овај објекат потребан број паркинг места могуће је остварити
на планираној површини са јавном наменом, или суседној парцели бр. 8122/2 на којој није
дозвољена изградња објеката високоградње, уз претходну израду урбанистичког пројекта.
ЗОНА

F

ЗОНА F је део зоне насеља породичног становања по ПГР-е (ТГЦ 5). У непосредном
окружењу се планира измена режима саобраћаја, тј. планирана је реконструкција пешачке
улице у градску саобраћајницу са свим пратећим садржајима и постојеће трокраке
раскрснице у четворокраку, кружну. Самим тим планирани објекти у непрекинутом низу
у зони F, су спратности до П+1+Пк, као прелаз између слободностојећих објеката велике
спратности и ниских породичних, слободностојећих објеката северно од обухвата Плана. У
улици Саве Ковачевића грађевинска линија се повлачи у односу на регулациону за око 5m.
ЗОНА

G

ЗОНА G је, као и зона F, део зоне насеља породичног становања по ПГР-е (ТГЦ 5). Одређена
је улицама Краља Петра І, Северни бедем и представља атрактивну локацију за изградњу
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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стамбено-пословног објекта на углу. Планирана спратност у ул Краља Петра І је П+2 као
наставак низа зоне А. У улици Северни бедем могућа је изградња објекта спратности П+1 на
регулацији, мале дубине у циљу формирања затвореног блока према улици, а мале дубине
према граф. прилогу бр.6- план намене површина, имајући у виду постојеће, новоизграђене
објекте северно од планираних.
ЗОНА

JPN

ЗОНА JPN ( зона нове површине са јавном наменом) је простор планиран за формирање
коридора новопланиране улице, изградњу све неопходне инфраструктуре (подземне и
надземне) и уређење слободних површина као уређених зелених површина и простора трга.
ЗОНА

JPP

ЗОНА JPP ( зона постојеће јавне површине са корекцијом) представљају постојеће улице са
мањим проширењем регулационог појаса у северном делу у функцији кружне раскрснице.
Планирана је реконструкција улица Северни бедем, дела Јупитерове, наставка улице
Северни бедем ка Спомен гробљу и дела улице Саве Ковачевић. На раскрсници ових улица
планирана је кружна раскрсница, са реперним објектима у непосредном окружењу и самим
тим повећаном саобраћајном фреквенцијом у овој зони.
ЗОНА
ЗОНА A

Површина
hа
2,21

Површина
%
19,54

ЗОНА B

1,41

12,46

ЗОНА C

0,70

6,19

ЗОНА D

1,83

16,18

ЗОНА E

0,37

3,27

ЗОНА F

0,11

0,97

ЗОНА G

0,24

2,12

ЗОНА JPP

3,09

27,32

ЗОНА JPN

1,35

11,94

Укуоно

11,31

100

Намена
СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА СА
ЕЛЕМЕНТИМА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И
ИСТОРИСКОГ ЈЕЗГРА
СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ
ПРИМАРНУ ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ
СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА
КОМПАТИБИЛНИМ СА ДЕЛАТНОСТИМА ИЗ
НЕПОСРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА,
ТЈ. ДЕЛАТНОСТИМА КОМПЛЕКСА
МЕДИЦИНСКОГ ЦЕНТРА И ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈИМА
МЕШОВИТА ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА СА ДЕЛАТНОСТИМА И
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
КОМПАТИБИЛНИХ СА ОКРУЖЕЊЕМ
МЕШОВИТА ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА
ЗОНА НИСКОГ СТАНОВАЊА
СА ДЕЛАТНОСТИМА
МЕШОВИТА ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ
ОБЈЕКАТА СА ДЕЛАТНОСТИМА
ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
СА КОРЕКЦИЈОМ
НОВО ФОРМИРАНА ПОВРШИНА СА ЈАВНОМ
НАМЕНОМ ЗА УНУТАРБЛОКОВСКУ
САОБРАЋАЈНИЦУ СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈИМА
ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ПДР

Табела3. : Биланс површина по ЗОНАМА
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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На графичким прилозима планиране намене нису дефинисани обавезни
габарити планираних грађевина већ зоне у оквиру којих је могућа изградња одређеног
типа објекта. Уједно је дефинисана и могућност изградње максималног габарита
планираног објекта уз услов да су сви задати урбанистички параметри задовољени.
За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња објеката са
садржајима и наменом који не производе буку и сметње за зоне у којима се налазе. Стамбени
и стамбено-пословни објекти могу садржати и више функционално одвојених простора
(станова и локала). Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у
приземљима стамбених објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва,
услуга, трговине и других садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.

6.

ПОДЕЛА НА ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ

И

ОСТАЛО

Јавне површине
у обухвату плана
сачињава појас регулације ободних улица са
саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковска површина за
планирани коридор ново-планиране улице. То је простор од општег интереса намењен за
изградњу саобраћајнице, паркинга, трга, уређене парковске површине са дечијим
игралиштем, комуналне инфраструктуре и разделних зелених површина. Планирани простор
за јавно грађевинско земљиште заузима простор од 1,35 hа ( 11,94 %). Са постојећих 3,09 hа
(27,32 %), укупно јавно грађевинско земљиште у обухвату ПДР заузима простор од 4,44 hа
или 39,26 % укупне површине обухвата.
Сво остало земљиште унутар обухвата ПДР - 6,87 hа (60,74 %) чини остало грађевинско
земљиште.
грађевинско земљиште

Површина hа

Површина %

постојеће ЈГЗ
планирано ЈГЗ
остало ЈГЗ

3,09
1,35
6,87

27,32
11,94
60,74

Укупно у обухвату Плана

11,31

100

Табела 4. - Биланс површина ПРЕМА НАМЕНИ ЗЕМЉИШТА
Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
 парцеле реализованих (постојећих) улица: Ул. Краља Петра І бр.5958, Ул. Северни
бедем бр.2713, пешачки пут до Спомен гробља бр.2713, 3126/2, 3131/2, 3134/1, Ул.
Јована Цвијића бр.3131/3, 3126/3, 3124/2, 3124/3, 3124/4, 3112/3, 3120/2, 3112/4,
3117/2, 3116/2, 3114/3, 3113/2, 3114/1, Ул. Саве Ковачевића бр.5952, Ул. Јупитерова
бр.2817, Ул. Стари шор бр. 5971, све к.о. Сремска Митровица;
 делове парцела осталог грађевинског земљишта планиране за проширење
регулационог појаса постојећих улица: бр.2715, 2718, 2719/1, 2811/1, 2811/2, 2712,
3136 и парцела бр. 3113/3, к.о. Сремска Митровица;
 унутар-блоковски простор, парцеле: део 2715, 2717/2, 2719/2, 2721, 2720/2, 2724/2,
2723/2, део 2727/2, 2729/2, 2731/1, 2730/4, 2731/2, 2730/5, део 2812/2, део 2812/1, део
2810, део 2808, део 2806, део 2804, део 2802, део 2799, 2796/1, 2797/1, 2796/2, 2797/2,
део 2795, део 2793, део 2791, део 2755/1, део 2753, део 2751, део 2749, део 2747, део
2745, део 2743, део 2741, део 2739, део 2737, део 2735, део 2733, део 2780, део 2778,
део 2776, део 2775, део 2773, део 2770, део 2768, део 2766, део 2764, део 2762.
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7.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница уз формирање
нових унутарблоковских саобраћајница и формирање нове саобраћајнице на правцу улице
Северни бедем . Предвиђено је дограђивање, проширење и реконструкција саобраћајних
површина у целој ширини планиране регулације, са циљем формирања геометријских
профила који испуњавају савремене стандарде и прописе везане за саобраћајну
инфраструктуру. Елементи ситуационог плана треба да обезбеде проходност меродавних
возила - комунално и ватрогасно возило. Планиране регулационе – грађевинске линије,
елементи нивелационог и ситуационог плана и попречни профили регулације саобраћајница
приказани су на графичком прилогу број 11 - " План саобраћаја са хоризонталном и
вертикалном регулацијом".
Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине:
а. Ободне саобраћајнице
б. Унутарблоковске саобраћајнице
а. Ободне саобраћајнице представљају део основне градске путне мреже и
саобраћајни прстен у оквиру границе предметног плана. Траса ових саобраћајница се
поклапа са улицама Краља Петра I - Државни пут II реда, Стари шор - Државни пут II реда,
Северни бедем – сабирна улица, Јупитерова – сабирна улица и Јована Цвијића – сабирна
улица. Овим саобраћајницама одвија се регионални и локални транзитни саобраћај и
истовремено се путем њих врши повезивање унутарблоковских саобраћајница са градском
мрежом путева. У оквиру регулације ободних улица планиране су и површине за мировање
возила и површине за кретање пешака и бициклиста. На раскрсници улица Северни бедем и
Саве Ковачевић планира се реконструкција раскрснице и формирање раскрснице са кружним
током саобраћаја.
б. Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице, односно оне представљају
део секундарне путне мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје намењене
искључиво стамбеном и снабдевачком саобраћају.
Планиране интервенције на саобраћајним површинама:
• Формирање саобраћајне мреже у циљу осваривања оптималне саобраћајне
комуникације унутар
блока и саобраћајне повезаности са ободним саобраћајницама.
Планирају се нове саобраћајнице: крак од темена Т0-Т13-Т12; Т1-Т10-Т9-Т7-Т8; и Т6-Т7.
• Раконструкцијом постојећих саобраћајних површина планира се формирање
саобраћајних профила који испуњавају услове за безбедније одвијање саобраћаја и
побољшање саобраћајне проточности. Планираним решењем, у оквиру расположивог
простора, поред сегрегације врши се ново димензионисање саобраћајних површина
намењених за кретање пешака и бициклиста и мировање возила.
• Реконструкцијом раскрснице улица Саве Ковачевић и Северни бедем планира се
увођење раскрснице са кружним током саобраћаја и формирање новог појаса регулације.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина
Улице Стари шор и Краља Петра I
Улице улице Стари шор и Краља Петра I представљају деонице државних путева кроз
насељено место Сремска Митровица. Правила уређења за наведене две улице преузимају се
из Плана генералне регулације града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице
("Сл. лист Града Сремска Митровица", број 11/09).
Коловоз за кретање возила
Сабирне саобраћајнице- улице: Северни бедем, Јована Цвијића и Јупитерова:
- Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 м, изузетно 2,75 м примењује се
ВР ≤ 60 км/час, изузетно ВР ≤ 40 км/час. Ширина коловоза за кретање возила у
наведеним улицама димензионисана је на ширину од 6,0 м;
- Пројектни елементи кружне раскрснице треба да испуне услове за проходност
комуналног возила;
- Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5
тона , минимум 6,0 тона;
- Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.
Приступне улице- улица Саве Ковачевић и унутарблоковске саобраћајнице:
- Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 м, изузетно 2,4 м примењује се
ВР ≤ ВР ≤ 40 км/час. За улице са једносмерним одвијањем саобраћаја минимална
ширина саобраћајне траке је 3,5 м. Унутарблоковске саобраћајнице имају физички
раздвојене саобраћајне траке по смеровима кретања ширине 3,5м;
- Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од
минимум 6,0 тона;
- Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.
Коловоз за мировање возила – отворена паркиралишта
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким
прилозима: Графички прилог број 11. - План саобраћаја са хоризонталном и вертикалном
регулацијом, Геметријски попречни профили; Шеме за површинска паркиралишта –
графички прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица –
графички прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта на јавној површини користе се
вредности из табеле П.1. које се односе на краткотрајно паркирање.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за
истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у
изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног
одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање
превиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим максимално + 4цм у односу на коту
коловоза намењеног за кретање возила.
Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама или
са зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за +10цм у
односу на коту коловозног застора паркинга , а за подужно паркирање за +12цм у односу на
коту коловозног застора паркинга.
Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При
реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и
постојећим колским приступима до парцеле, као и са диспозицијом планиране и постојеће
инфраструктуре.
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Пешачке саобраћајне површине
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације
саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним пешачким стазама вођеним уз регулациону
линију. На правцу Т7-Т8 формиран је трг са проширеним пешачким површинама чиме је
формирана мања пешачка зона. У истој зони планирају се два колско пешачка прилаза
ширине 6,0 метара намењених за обезбеђење саобраћајне везе за планиране објекте.
Димензионисање пешачких стаза приказано је на Графичком прилогу број 11. –
План саобраћаја са хоризонталном и вертикалном регулацијом.
Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка
осовини саобраћајнице.
Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) +12цм - на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним паркингом
б) +10цм - на месту контакта са управним и косим паркинзима.
При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. Гласник РС", број 18/97).
Бициклистичке саобраћајне површине
Унутарблоковско решење бициклистичких саобраћајних површина предвиђа
бициклистичке стазе од темена Т1 до темена Т7. На осталим саобраћајним површинама
бициклистички саобраћај интегрисан је са осталим видовима саобраћаја.
На правцима улица Краља Петра I, Северни бедем, Саве Ковачевић и Јована Цвијића
бициклистички саобраћај планиран је преко посебно дефинисаних бициклистичких стаза.
Приоритетно је вођење бициклистичких стаза уз пешачке стазе, са граничним
условом да им се саобраћајни профили додирују. Могуће је вођење бициклистичких стаза
непосредно уз коловоз намењеног за кретање возила. 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 м.
Ширина бициклистичких стаза је минимум 1,0 м за саобраћајни профил, односно
1,5м за слободни профил.
На основу расположивог простора и већ формираних регулационих линија, на
правцима ободних улица Стари шор и Јупитерова не постоје могућности за просторну
сегрегацију саобраћајних површина и формирање бициклистичких стаза. Бициклистички
саобраћај интегрисан је са осталим видовима саобраћаја и одвија се преко коловоза
немењеног за кретање возила.
Нивелациони план јавних површина
На графичком прилогу број 11 - " План саобраћаја са хоризонталном и вертикалном
регулацијом" приказане су планиране коте саобраћајница.
Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему затворене
атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка
саобраћајници. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колских
прилаза, пешачких стаза на регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката.
Максимални попречни нагиби на пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на
основу граничних вредности које испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских
вода и од техничко-технолошких ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. Гласник РС", број 18/97).
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Посебни услови надлежних органа и организација
Градити саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан пролаз
ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара (Правилник о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризикa од пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95 – Услови РС МУП,
Сектор за заштиту и спасавање – Одсек за заштиту и спасавање у Сремској Митровици 06/26
број 217-261/09 од 19.03.2009.године.
Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну
ширину 3,5m и висину пролаза 4,5m и носивост коловоза већу од максималне носивости
комуналних возила чија је просечна бруто тежина 18 тона. Потребно је извршити уређење
простора за одлагање комуналног отпада, прилагођених контејнерима запремине 1,1 м 3.
Предвиђена места морају бити у нивоу коловоза или са обореном ивицом према коловозу,
због покретљивости контејнера и лакше манипулације – Услови ЈКП "Комуналије", број 8941/09 од 18.03.2009.
На сопственој парцели обавезно обезбедити простор за постављање посуда за
прикупљање комуналног отпада и то на осам стамбених или пословних јединиса неопходан
је један контејнер запремине 1,1m³, а за пословне просторе у зависности од делатности
потребно је прибавити посебне услове од ЈКП "Комуналије".
Обавезно задржати постојећу нивелацију јавних колско-пешачких површина у зони
непокретних културних добара и њихове заштићене околине - Услови Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица.
Правила грађења инфраструктурних система
Изградња објеката и постављање инсталација у појасу регулације јавног пута
Објекти и инсталације могу се градити у земљишном и заштитном појасу поред,
испод и изнад јавних путева у складу са одредбама чланова 27. 28. 29. 30. 31. 33. и 34. Закона
о јавним путевима ("Сл. Гласник РС", број 101/2005) . Претходне услове и сагласност за
полагање инсталација и постављање објеката у регулационом појасу сабирних и приступних
саобраћајница, односно на јавним површинама издаје ЈП "Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица".
План уређења зелених површина
Линијско зеленило, дрвореди, формираће се дуж саобраћајница, а према садржају
њихових попречних профила. У улицама зависно од ширине формирати једностране или
двостране дрвореде. Величина крошње и висина садница дрвећа одредиће се према ширини
улице.
У улицама у којима дрвореди нису формирани и у којима не постоји довољна ширина
уличног профила засадити шибље. Постојеће дрвeће треба задржати уз постепену замену
престарелих и сувих стабала.
Избор врста прилагодити локацијским и микроклиматским условима. Дрворедне
врсте морају бити отпорне на издувне гасове из саобраћаја, па се препоручује садња врста
које су отпорне на болести, сушу и издувне гасове ( Acer platanoides “Globosum”, Acer
campestre, Celtis australis, Fraxinus excelsior, Liriodendron tulipifera, Liquidambar styraciflua,
Robinia pseudoacacia “umbraculifera”, Ulmus montana, Tilia sp.).
Предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5m, стабло чисто од грана
до висине од 2,5m и прсног пречника око 10cm) најмање 2m од ивице коловоза.
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Дуж путева заштитно зеленило треба да је заступљено у континуитету тако да
повезује јавно и остало зеленило. Посебна погодност је близина велике зелене површине на
Спомен гробљу.
Планирани пешачки пролази између парцела за становање треба да су уређени
цветајућим шибљем и пузавицама уз ограде самих парцела. Зелинило у зони становања треба
да чини декоративна вегетација.
Простори централних функција, и њихови садржаји треба да имају посебно
хортикултурно уређење, које треба да се базира на поставци, искључиво декоративне, високе
и ниске вегетације.
На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом на
сваком другом паркинг месту.
Дечије игралиште треба уредити са комбинованим справама за игру деце различитих
узраста као и са што више зеленила. Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса, око
дечијег игралишта, да би се овај простор одвојио од околних садржаја. Треба водити рачуна
о врсти декоративног дрвећа и шибља и изоставити садњу асмогених, алергогених и биљака
са бодљама.
Осим озелењавања, потребно је увођење урбаног мобилијара и елемената партерне
архитектуре као што су клупе за седење ( на дечијем игралишту ), корпе за отпатке и сл.
Разделно зеленило између бициклистичких стаза и тротоара планирано је као травна
површина на којој се може посадити местимично и ниска жива ограда од одговарајућих
врста шибља, које неомета кретање пешака и бициклиста .

8.

ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ – планирано решење

Простор у обухвату Плана се опрема неопходном инфраструктурном мрежом :
 НН мрежа и објекти,
 ТТ мрежа,
 Водовод и канализација,
 Гасна мрежа и
 Топловодни систем.
8.1.

Електроенергетски систем

Електромрежа
Снабдевање електроенергијом
За снабдевање планираних објеката електроенергијом у обухвату ПДР предвиђа се
изградња МБТС 20/0,4kV, 2х630kVА. У том циљу потребно је постојећи кабловски вод 20kV
између улица Јупитерова и Краља Петра пресећи и свести у нову МБТС, као и изградити
нови НН расплет.
Планирана канделаберска јавна расвета на челичном цевастим стубовима висине 5m
напајаће се из планиране ТС из ког ће бити могуће и њено паљење односно гашење. Паљење
и гашење јавне расвете предвидети ручно и аутоматски (помоћу фото ћелије).
Изградња планиране електоромреже пратиће динамику изградње планираних
садржаја.
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ТТ мрежа
У обухвату ПДР планиране су мини телефонске канализације са подземним
кабловским водовима. Наведено решење је најекономичније због временске неусклађености
градње појединих објеката, а самим тим и њиховим прикључењем на ТТ мрежу.
Сви ТТ кабловски водови полазиће из планираног ТТ концентратора чија локација ће
бити на планираном паркингу у јужном делу, у унутрашњости планираног блока.
Концентратор ће се повезати оптичким кабловским ТТ водом са телефонском централом у
главној пошти и то кроз постојећу ТТ канализацију у ул. Стари шор и Краља Петра.
Телофонска канализација са мини ТТ окнима биће лоцирана испод планираног
тротоара, а планира се уградња 4 ПВЦ цеви пречника 110мм.
8.2.

Систем водовода и канализације

Водоводна мрежа
Прикључак водовода је на постојећи водовод Сремска Митровица у ул. Јупитеровој.
Да би се обезбедило снабдевање водом будућих потрошача потребно је дуж свих планираних
саобраћајница предвидети дистрибутивну водоводну мрежу.
У ул. Краља Петра ће се извршити реконструкција комплетне водоводне мреже са
прикључцима.
Водоводну мрежу пројектовати у складу са техничким нормативима за хидрантску
мрежу за гашење пожара ( ''Сл.лист СФРЈ'' бр. 30/91).
Унутар обухвата плана изградити водоводну мрежу према планираним наменама,
распореду објеката, саобраћајница, пешаких стаза и др.
Одвођење отпадних вода
Фекална канализација :
Планирана је изградња канализационе мреже у ул. Краља Петра и унутар блока.
Северни део ул. Краља Петра прикључиће се на постојећи главни колектор фекалне
канализације у ул. Стари шор. Унутарблоковски крак фекалне канализације ће се
прикључити на вод у ул. Јупитеровој.
Атмосферска канализација :
У обухвату плана
предвидети одводњавање слободних површина и улица.
Атмосферске воде са кровних површина системом олука усмерити ка зеленим површинама.
8.3.

Термоенергетски систем

Гасоводна мрежа
У простору обухвата ПДР за прикључење планираних објеката у унутарблоковском
простору посоје услови за проширење гасоводне мреже. Планирана мрежа постављаће се
испод слободних површина или испод тротоара.
Толоводна мрежа
За планиране објекте у обухвату ПДР постоји могућност прикључења на топлификациони
систем прикључењем на топловод у ул. Сверни бедем пречника ДН 300. Потенцијално место
прикључења је на углу улица Северни бедем и Краља Петра.
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C ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

9.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ:

9.1.

ПЛАНИРАНЕ ПРЕТЕЖНЕ И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ:

Саставни део Плана је графички приказ зона градње са планираним претежним
наменама површина по просторним јединицама (блоковима, целинама) и постојећим јавним
површинама. Све намене осталог грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док
се поједине парцеле могу наменити компатибилним наменама.
Међусобно компатибилне намене су: становање свих типова, делатности, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања, пословања , здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни,
комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти или
делови објеката по врсти и намени), могу се градити по свим целинама из ових правила
унутар друге планиране претежне намене, ако нису у супротности са карактером претежне
намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни
оријентациони параметри конкретног типа изграђености.

9.2.

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

Свака катастарска парцела која излази или има излаз на јавно грађевинско земљиште,
која испуњава услове за градњу из овог плана и која је планом предвиђена за изградњу је
грађевинска парцела. На истој грађевинској парцели може се вршити изградња и више
објекaта према условима за одређену зону градње.
Постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са правилима овог
плана су грађевинске парцеле.
Све нове грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на јавну
саобраћајну површину директно или преко прилаза. До реализације нове,
унутарблоковске саобраћајнице све грађевинске парцеле морају имати колски
приступ са постојећих саобраћајница по ободу блока. При пројектовању нових
објаката у унутрашњости блока обавезно је планирање колског пролаза кроз или поред
објекта (ајнфорт или пролаз) према планираној, унутарблоковској саобраћајници.
Подела постојеће парцеле на две и више мањих парцела врши се у оквиру граница
парцеле. Поделом се не могу формирати парцеле које не задовољавају услове у погледу
величине, начина градње у односу на непосредно окружење, односно планирани тип
изградње.
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Формирање нових грађевинских парцела вршиће се тако да новоформирана
грађевинска парцела има геометријску форму што ближе правоугаонику, као и величину
прилагођену планираној намени и типу изградње.
9.3.

ОБЈЕКТИ:

Урбанистички показатељи:
Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције
изграшеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима.
Индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.
Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са
облогама, парапетима и оградама.
Ови урбанистички показатељи регулишу начин употребе земљишта, тј. регулишу однос
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта.
Површине намењене за изградњу према специфичном начину коришћења дефинисане су
поделом на типичне градске целине у оквиру којих према структури и преовлађујућој
функцији разликујемо:
 породичне стамбене објекте, тј. објекте за становање са највише 4 стамбене јединице;
 вишепородичне стамбене објекте, тј. објекте за становање са више од 4 стамбене
јединице;
 пословне објекте, тј. објекте који се , углавном, користе као радни простори;
 пословно-стамбене објекте, тј. објекте комбиноване намене са обавезним пословањем
у приземним етажама и минимум 30% површине објеката у функцији становања;
 стамбено-пословне објекте, тј. објекте комбиноване намене са обавезним пословањем
у приземним етажама и максимум 30% површине објеката у функцији пословања.
Сваки објекат мора да представља једну функционалну архитектонску целину, уклопљену у
урбанистичко-архитектонско окружење.
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели:


У непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле;
 У прекинутом низу - објекат додирује само једну бочну линију грађевинске
парцеле (односи се и на двојне објекте);
 Као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске
парцеле.
Положај објекта на грађевинској парцели уједно одређује и однос према суседним парцелама
и објектима, те се формирају низови парцела са објектима који дефинишу урбанистички
концепт изградње-тип просторног блока према примењеној диспозицији објекта на парцели.
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9.4.

СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНО ТКИВО

Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију али и друге
делатности које су са становањем компатибилне. То су дечје установе, школе, здравствене
установе, продавнице, мањи локали за различиту занатску производњу, предузећа чија
делатност није опасна по суседство, услуге, канцеларијско пословање и сл.
Стамбена зграда је зграда која се користи за становање.
Стан је простор унутар зграде који чине груписане просторије у једну функционалну
целину која служи за становање, по правилу, једне породице.
Дуплекс је врста стана на више од једног нивоа који се налази у згради са више
станова.
Индивидуална стамбена зграда је зграда са једним станом.
Колективна стамбена зграда је зграда која има више од једног стана, са заједничком
конструктивним и функционалним елементима зграде.
Изградња станова у формираним блоковима биће архитектонски контролисана, што
значи да ће бити преиспитивани програмски капацитети, инфраструктура, паркирање,
зеленило и сл. како се не би нарушили претходно постигнути стандарди.
Планирани развој постојећег стамбеног ткива у обухваћеном простору развија се
унутар неколико типова блокова:
 компактни градски блокови;
 мешовити градски блокови;
 блокови индивидуалног становања;
Компактни блокови су скупови појединачно изграђених зграда на одговарајућим
парцелама које поштују услове међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним
простором. Објекти су постављени на регулационој линији или паралелно са њом. По
правилу двојно су узидани са изузецима када је успостављено одстојање између њих.
Карактерише га висок индекс изграђености од 2 до 4, као и степен заусетости парцеле
око 50%, са претежном спратношћу од П+2+Пк до П+3 и могућим акцентом на углу
доминантних саобраћајница .
Компактни блокови се развијају и унапређују као компактни блокови јасно оформљеном
парцелацијом и габаритима нових објеката и трансформишу се у блокове трговачких улица
или блокове са јавном наменом.
Мешовити блокови у којима доминира неизграђено земљиште у унутрашњости блока и
породични објекти по ободу треба да се трансформишу у компактне блокове са изграђеним и
уређеним унутарблоковским површинама. Реконструција формираних, постојећих стамбених
блокова вршиће се увођењем јасних урбанистичких правила, а иницирана је повећаним
интересом за замену руинираних и старих објеката ободних улица и изградњу у
унутрашњости блока. Концепција мешовитог блока треба да омогући замену појединачних
објеката, фазну изградњу и реконструкцију, као и трансформацију намене објеката.
У том смислу, овим планом се омогућава значајна реконструкција дуж најважнијих
градских улица које улазе у састав централне градске зоне. Предвиђа се трансформација
блокова малих густина у блокове нове изградње виших густина.
Индивидуалне стамбене блокове чини скуп појединачно изграђених зграда на
парцелама величине претежно од 300m² до 600m². Оивичен је улицама или другим јавним
површинама. Објекти су изграђени по ободу блока повучени у односу на регулациону
линију. Објекти су стамбене намене , са једним или више станова , претежне спратности
П+1+Пк.
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9.5.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ СТАНОВАЊА:

Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и
комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне
површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта),
локалног значаја имају своју парцелу и налазе се унутар регулационих линија блока.
Јавне површине (парк, сквер, трг и друге веће јавне површине), ограничене
комуникацијама градског значаја, такође су дефинисане као блок.
Регулациона линија је линија разграничења за површине и објекте од општег
интереса, односно јавне намене, од парцела које имају другу намену, односно од површина
предвиђених за остале намене.
Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и
дефинисана је :
 ширином улице;
 висином постојећих објеката;
 степеном заузетости;
 индексом изграђености;
 капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену;
 амбијенталним и естетским критеријумима.
Максимална планирана спратност објеката у обухвату Плана је П+3+Пк.

9.6.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ

Парцела је најмања површина на којој се може градити уколико је у грађевинском
подручју, а дефинисана је приступом на површину са јавном наменом, границама према
суседним парцелама и преломним, геодетски дефинисаним тачкама.
Изградња објеката није могућа на постојећим парецелама чији је фронт мањи од
6,5m, као и на парцелама у затеченом стању са површином мањом од 150m². На затеченим
парцелама наведених димензија могућа је само санација или реконструкција постојећих
објеката због побољшања услова становања. За овакве парцеле применити поступак
укрупњавања са
суседним парцелама пројектом парцелације и препарцелације.
Новоформиране парцеле треба да имају правилну геометријску форму, што ближу
правоугаонику или другом облику прилагођеном терену. Спајањем парцела важећа правила
изградње се не могу мењати, а капацитет се одређује у односу на нову површину.
Подела постојећих парцела могућа је само под условом да све новоформиране
парцеле имају директан приступ на јавну површину, односно обезбеђен индиректан приступ
јавној површини преко приватног пролаза. Сва важећа правила за планирану намену се не
могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини. Парцела мора обухватати, осим
објекта потребан паркинг простор и припадајуће зеленило.
За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на постојећим парцелама
обавезна је израда Пројекта парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон о планирању
и изградњи, Сл. Гласник РС, бр.72/2009) за формирање парцела према планираној
намени површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима при обрачуну свих
урбанистичких параметара као и при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да
се потребан број паркинг места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих
50m² површине ново формиране парцеле која је овим Планом предвиђена за јавну
употребу. Наведени норматив проистиче из чињенице да је за једно паркинг место,
укључујући саобраћајнице и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно
обезбедити површину од 50m².
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Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је хоризонталана
пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат изнад тла. Грађевински
објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора
оивиченог грађевинским линијама.
Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта.
Основа објекта може бити мања од максималне границе градње. Грађевинска линија је
обавезујућа када се поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати
дефинисано растојање од регулационе линије задато планом.
Грађевинска линија дефинисана постојећим објектима који се задржавају, обавезујућа
је за положај грађевинске линије планираних објеката.
Одступања од грађевинске линије :
Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска
линија приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на
грађевинску линију.
Грађевинска линија подземних етажа је хоризонтална пројекција грађевинских
равни у оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат.
За подземне објекте на осталом грађевинском земљишту ( делови објекта, гараже и
сл.) подземна грађевинска линија може се утврдити у појасу између грађевинске и
регулационе линије изван габарита надземног објекта. Површина подземних етажа не
може бити већа од 85% површине парцеле. Минимум 15% површине парцеле мора
бити незастрто. Део подземне етаже изван габарита надземног објекта, или дела објекта, не
сме бити виши од коте тротоара на регулационој линији уз максималну усклађеност са
линијом терена.
Подземна грађевинска линија не сме да прелази границу парцеле и предњу
грађевинску линију у случају када је грађевинска линија увучена у унутрашњост парцеле у
односу на регулациону.
Грађевинска линија приземља може да се дефинише посебно, уколико се не поклапа
са грађевинском линијом.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску, односно
регулациону линију више од 1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од
3m, (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
1. на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према предњем
дворишту - укупна површина испада не може прећи 50% уличне фасаде изнад
приземља; код саобраћајница које имају ширину појаса регулације мању од
12m нису дозвољени испади преко регулационе линије;
2. на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија објекта
најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле – укупна површина
испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;
3. на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија објекта
најмање 5,5m удаљена од задње границе парцеле – укупна површина испада не
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју угрожавати
приватност суседних објеката. Хоризонталана пројекција линије испада може бити највише
под углом од 45 степени од најближег отвора на суседном објекту.
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Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију
максимално 0,30m, по целој висини пословног дела приземља, када најмања ширина
тротоара износи 3m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога
локала у приземљу.
Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже могу прећи грађевинску линију до
2m, по целој ширини објекта на висини изнад 3m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњу фасаду), испред
грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3m увучена у односу на регулациону
линију и ако савлађују висину од максимално 1,20m. У осталим случајевима степениште
улази у габарит објекта. На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се
постављати тако да не ометају пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5m од
бочне суседне границе парцеле.
Код нових објеката на регулационој линији у блоковима са стамбено-пословном или
пословно-стамбеном наменом, када је ширина тротоара мања од 2m, обавезно је увлачење
излога, минимално 1,20m, и формирање колонада или аркада, с´тим да нема висинске
разлике тротоара на регулационој линији и прилазне површине пословном простору
приземне етаже.

Однос грађевинске линије према суседним објектима :
Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу концепт изградње у блоку.
У односу на суседне парцеле објекти могу бити постављени:
 у непрекинутом низу,
 у прекинутом низу и
 као слободностојећи.
Непрекинути низ
У непрекинутом низу објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске
парцеле у систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна објекта је 0m, а
између два суседна објекта су обавезне дилатационе спојнице као и термичка, тј. звучна
изолација.
На месту контакта новог и постојећег објекта грађевинска линија треба да буде
континуалана у ширини везног елемента на бочној фасади новоизграђениог, постојећег
објекта и неопходних растојања (од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни
део објекта.
У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова максимална
дубина објеката у непрекинутом низу је 15m. Дозвољена је изградња унутарблоковског
низа или слободностојећег објекта исте максималне дубине.
У случају изградње објеката већих висина, планирана је мања висина дворишних
трактова у односу на висину уличног дела објекта. У продужетку првог дела објекта
дозвољена је изградња анекса спратности П+1 ( ако је у графичком делу Плана дефинисано)
с тим да није дозвољена изградња у правцу колског пролаза- ајнфорта. Дозвољена је
изградња дворишних објеката спратности П+0 на једној бочној граници парцеле уз
минималну удаљеност од друге бочне границе од 5,5m , обавезно у правцу колског пролаза
(ајнфорта) објекта у непрекинутом низу. У случају када је дворишни објекат удаљен од обе
бочне границе са суседним парцелама мин. 5,5m дозвољена максимална спратност је П+Пк.
За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колско-пешачког
пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m, минималне ширине 3m, минималне
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висине 3m, уколико противпожарним условима није другачије одређено. Максимално
растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 18m, тј. код двосмерног
колско-пешачког пролаза, ширине 6m максимална удаљеност од суседног пролаза је 24m.
На објекту, или делу објекта, мање ширине од 12m дозвољена је изградња само једног
колско пешачког пролаза ширине 3m.
Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се без могућности
отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику. За потребе вентилације и
осветљавања помоћних просторија или заједничког степеништа у објекту дозвољава се
формирање светларника.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 35 степени. Кровне равни
формирати тако да слив воде генерално буде двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим
детаљима у виду кровних баџа и другачијег слива.
Прекинути низ
Када се у низу блока, осим двојно узиданих, јављају и једноструко узидани објекти,
добија се прекинути низ. Растојања новог објекта од бочне границе парцеле, односно од
објеката на суседној парцели, дефинисана су у графичким прилозима Концепта Плана , то
јест минималним одстојањем објекта од бочне суседне парцеле.
На обе суседне парцеле прекинутог низа минимално растојање од бочне суседне
границе парцеле је 3m, када је дозвољено на бочним фасадама отварање само отвора
помоћних просторија . Ако је удаљеност од бочне суседне границе минимално 1/3 висине
вишег објекта , а не мање од 5,5m дозвољено је отварање прозора стамбених просторија на
бочним фасадама објекта. У даљој разради Плана биће дефинисана посебна правила за
појединачне локације где су могућа одступања од датих правила( парцела бр.2757, ул Краља
Петра І бр.57).
Дозвољена је изградња дворишних објеката веће спратности П+1, уколико је објекат
удаљен од бочне суседне границе 3 (односно 5,5)m.
На страни налегања на суседну границу парцеле, где почиње изградња објеката у
низу, важе правила непрекинутог низа.
Слободностојећи објекат
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије
према задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмање половину
висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m. Удаљеност се може смањити на
четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за
становање, а не може бити мања од 5,5m. Удаљеност слободностојећих вишеспратница од
породичног, слободностојећег објекта мале спратности је дефинисана у графичком прилогу
бр.7 (планирана организација простора) и биће предмет посебних правила у даљој разради.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 5,5m, а мања удаљеност
је могућа само ако објекат на бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних
стамбених просторија и не може бити мања од 3m.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од границе са њом
удаљен:
 5,5m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
 од 3m до 5,5m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови заједничког простора за
комуникацију;
 мање од 3m или ако је објекат на граници парцеле – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
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За високе објекте међусобна одстојања и одстојања од постојећих објеката
дефинисана су у графичким прилозима Концепта Плана детаљне регулације.
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката максималне
спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 2,5m, а мања удаљеност
је могућа само на бочној фасади ако објекат нема прозорске отворе виталних стамбених
просторија и не може бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном
стамбеном окружењу мале спратности до П+1+Пк према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:
 2,5m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;
 од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
 мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле
износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање:
 од 5,5m за вишепородичне објекте;
 од 2,5m код породичних објеката мале спратности .
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој линији
парцеле, до замене објекта новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају да
се ускладе са овим правилима.

9.7.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗГРАДЕ:

Под објектима се подразумевају грађевине високо и нискоградње и то: зграде свих
врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, привредни објекти, елементи
партерног уређења, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације, комунални објекти,
гробља и сл.
Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или
компатибилне намене блока одређене Типичне градске целине. У преовлађујућем броју
случајева ради се о функцији становања односно становања са пословањем.
Етажа је простор између две узастопне горње подне површине или између горње
површине пода и крова.
Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се
може уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одеђен:
 висином зграде дефинисаној према блоковима типичних градских целина;
 у односу на суседне објекте и парцеле;
 степеном заузетости;
 индексом изграђености;
 капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену;
 амбијенталним и естетским критеријумима.
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Урбанистичка правила се односе на зграде у блоку и угаоне зграде, док се за зграде
које представљају акценат у простору подразумева детаљнија планска провера, тј. претходна
израда Урбанистичког пројекта и дефинисање посебних услова у складу са њиховим
значајем за шири амбијент. За изградњу на парцелама бр.2714, 2715, 3121, 3123, 2782/1,
2760 обавезна је урбанистичко-архитектонска разрада локације израдом урбанистичког
пројекта.
Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске
парцеле. Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.
У унутрашњости парцеле дозвољава се изградња објеката мале спратности до П+0,
помоћних објеката (гаража, остава и сл.) без претходне израде урбанистичког пројекта.
Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за све друге објекте
на парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност суседа на
такву диспозицију објекта.
Обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели , изузев појединачних
локација у обухвату Плана које су дата посебним правилима и дефинишу могућност
паркирања или на сопственој парцели или на јавној површини, а према Одлуци о мерилима и
критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско земљиште. У случају обавезе
паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по једног паркинг места на један
стан или пословни простор, одн. у случају формирања већих пословних простора минимум је
1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина пословних просторија . Могућа је
изградња засебног објекта са гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости
целе парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у етажи приземља
је 240cm, са минималним потребним одстојањем завршне облоге пода и плафона од
конструктивних елемената пода и плафона, односно међуспратних конструкција.
Максимална дозвољена светла висина пословног простора без галерије је 350cm.
Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена ( за објекте са косим
кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота је тачка пресека
линије терена и вертикалне осе објекта;
2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте заштитног
тротоара на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј.
до коте венца (за објекте са равним кровом);
3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од средње
висине тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије терена до коте
слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом).
Висина вишепородичног стамбеног објекта, стамбено-пословног или пословностамбеног објекта не може прећи 20m .
Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12m.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 35 степени. Кровне равни
формирати тако да слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде двоводни ка
улици и ка дворишту, или сложени на објектима у прекинутом низу или слободностојећим
објектима, са могућим детаљима у виду кровних баџа и другачијег слива.
Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине
трајања директног осунчања.
Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са висином кровног
венца постојећег објекта на суседној парцели и дефинисана је бројем нових етажа у односу
на планирани заштитни тротоар око објекта:
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спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
min.висина = 3m
П+Пк
max. висина = 6m
min.висина = 4,5m
П+1
max. висина = 7m
min.висина = 6m
П+1+Пк
max. висина = 9m
min.висина = 7,5m
П+2
max. висина = 10m
min.висина = 9m
П+2+Пк
max. висина = 12m
min.висина = 10,5m
П+3
max. висина = 13m
min.висина = 12m
П+3+Пк
max. висина = 15m
min.висина = 13,5m
( П –приземље; 1,2,3-спратови; Пк- поткровље)
За објекте код којих је могуће висином акцентовати угао саобраћајница планира се да
максимална дозвољена спратност буде заступљена највише на половини дужине зграде,
односно максимално до 15m. Услови за изградњу и све интервенције на угаоним објектима и
објектима који су репери у простору морају бити високог стандарда у погледу обликовања ,
волумена, садржаја и материајализације.
Усклађивање висине нових и постојећих објеката са одступањем од 1/5 спратне
висине рачуна се у складно повезивање.
Висина назитка поткровне етаже нових објеката свих врста износи највише 1,6m
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, у оквиру
вертикалне равни постављене на грађевинској линији. Назидак у тавану нових
вишепородичних објеката није дозвољен. Назидак у тавану нових породичних,
вишеспратних објеката износи највише 0,6m.
На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе за
осветљење корисног простора . У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу
или лођу. На једном објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а
максимална дозвољена светла висина је 2,60m од коте пода поткровља. Површина
хоризонталне пројекције кровних баџа не може бити већа од 30% површине хоризонталне
пројекције основне кровне равни. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу
или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде.

Кота приземља ново-планираних стамбених објеката, на равном терену, може бити
максимално 1,2m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа од нулте коте.
На стрмом терену од или према улици кота приземља се мери од заштитног тротоара
на предњој страни објекта.
На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља се
одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота
произемља може бити максимално 0,2m виша од нулте коте (за објекте на равном терену),
тј.од коте заштитног тротоара на предњој старни објекта ( за објекте на стрмом терену).
Висинска разлика до 1,2m се решава денивелацијом унутар објекта.
Радови на постојећем објекту што важи и за изградњу нових објеката не смеју
угрозити стабилност и начин коришћења предметног и суседних објеката.
Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на
сопствену или јавну парцелу, а не на суседне парцеле.
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Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у унутрашњи
простор једне просторне целине-дела објекта. По правилу галерије се налазе у приземљу
пословног или стамбено-пословног вишеспратног објекта чија структура је решена системом
полунивоа. Није дoзвољено затварање делова галерије у односу на јединствени простор у
којем се налази. Површина галерије не може прећи 50% површине доњег нивоа просторије у
којој се налази. Максимална висина пословног простора са галеријом, мерено од пода доњег
нивоа до плафона горњег нивоа је 5м. Висина простора испод галерије је минимално 2,4м , а
висина галерије до плафона просторије је минимално 2,00м.
Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране затворен
сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи зграде одговара површина
од 1m² светларника, при чему он не може бити мањи од 3m². Светларник новог објекта се
мора ускладити са положајем светларника суседног објекта. Минимална ширина светларника
је 1m (растојање од објекта до границе суседне парцеле). Максимална дужина светларника је
5,5m, а максимална површина 20m². Површина светларника рачуна се у неизграђени део
зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m. Није дозвољено
отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се
обезбедити приступ првој етажи светларника и одводњавање атмосферских вода.
Атријум објекта је наткривени или ненаткривени простор са четири старне затворен
сопственим зидовима минималне површине 20m². У атријуму објекта дозвољени су отвори
стамбених и пословних виталних просторија. Одстојање наспрамних зидова са отворима
виталних просторија не сме бити мање од 5,5m.
Полуатријум је наткривени или ненаткривени простор са три стране затворен
сопственим зидовима. Могућа је изградња објеката са полуатријумом ако је планом детаљне
разраде дефинисана изградња таквих објеката или уз претходно прибављену сагласност
суседа. Полуатријум новог објекта се мора ускладити са положајем полуатријума суседног
објекта. Минимална површина полуатријума је 15m², а минимално одстојање наспрамног
зида од суседне границе парцеле је 3m. Сва правила за непрекинути низ важе и за
атријумске и полуатријумске објекте.
Опште основе и услови за изградњу стамбених зграда
Стамбене зграде морају бити трајног карактера. Материјали за изградњу станова
морају имати довољан степен отпорности према свим утицајима којима могу бити изложени.
У изградњи колективних стамбених зграда могу се користити сви проверени и атестирани
грађевински материјали.
При пројектовању и грађењу у стамбеној изградњи морају се примењивати сви
важећи позитивни прописи СР Србије и други који се односе на ову област. У стамбеној
изградњи у подручју обухваћеном планом морају се примењивати сви важећи технички
нормативи, правилници о техничким мерама и технички прописи који се односе на ову
област.
Хигијенско техничке мере
Станови и стамбене зграде морају бити заштићене: од прејаког сунца, од хладноће и
врућине (топлотна заштита), од буке и ларме (звучна заштита), од неповољних спољних
утицаја, од влаге и кише, продувавања, поплава, земљотреса, пожара и ратних разарања и од
погледа споља.
Код колективних и породичних стамбених зграда све стамбене просторије морају
имати директно природно осветљење кроз прозоре. Без њега могу бити комуникације стана,
оставе, купатила и wc.
Просторије за припремање хране могу бити осветљене преко просторије за обедовање
и дневне собе, али се тада морају и вештачки проветравати – вентилационим каналима.
Оставе, купатила и wc који нису директно осветљени и вентилисани морају се проветравати
путем вентилационих канала.
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Садржај колективне стамбене зграде
Стамбене зграде треба да садрже следеће заједничке просторије:
 Вертикалне комуникације,
 Хоризонталне комуникације,
 Сервисне комуникације ( топлотне грејне станице за зграде са централним грејањем и
станарске оставе).
Минимална светла висина степенишног крака не сме бити мања од 220cm. Величина
степеника у оквиру формуле 2х+б=60-65, с тим што је минимална ширина газишта степеника
28cm, а максимална висина 18cm, а минимална ширина степенишног крака 110cm.
Стамбене зграде могу имати сушионице рубља, просторије за уређај за повећање
притиска воде, депоније смећа, котларнице, просторије за бицикле и дечија колица,
просторије за агрегат за резервно напајање електроенергијом, просторије за игру деце,
просторије за кућни савет.
Око зграде, по доступном на парцели делу обима морају се предвидети тротоари
минималне ширине 80cm, ако служе као заштита од воде или 120cm ако служе и као
комуникација.
Структуре станова
Станови морају имати следећу структуру:
 гарсоњере: улазни део, соба, ниша за кување и купатило са wc-ом;
 једнособни и већи станови: просторије за комуницирање у стану, просторије за
припремање хране, просторије за обедовање, собе, санитарне просторије, остава или
плакар (за намирнице), плакар (кућни прибор).
Балконе, лође или терасе пожељно је да имају сви станови.
Стандарди становања
Чиста висина стамбених просторија је 250 до 300cm. Веће висине су дозвољене,
нарочито ако су условљене урбанистичким условима – дефинисана кота венца.
Код „дуплекса“ се дозвољава минимална висина спаваћих соба од 240cm, а помоћних
просторија од 220cm.
Прозори и врата могу бити од различитих материјала и са различитим типом
постављања стакла, али морају задовољити прописе о непропустљивости воде и ваздуха.
Улазна врата у зграду морају се отварати ка спољашњости, са најмањом ширином од 120cm.
Носећи елементи зграде
Темељи се граде од бетона и армираног бетона, са прорачуном и димензионисањем на
основу геомеханичких испитивања.
Носећи зидови и стубови морају да уз прописану сигурност пренесу на оптерећења
којима су изложени и да пруже заштиту у погледу топлоте, звука, продора воде, влаге и
ваздуха, као и пожара.
Таванице – међуспратне конструкције морају уз прописану сигурност да пренесу сва
оптерећења којима су изложени и да пруже заштиту у погледу топлоте, звука, продора воде,
влаге и ваздуха, као и пожара.
Степеништа треба да воде од најниже до највише етаже у објекту. Степенишни
простор мора бити одвојен вратима – сигурносним од пожара - од простора подрума и
простора тавана. Код објеката са више од једног спрата степениште мора бити изграђено у
масивним зидовима, у засебном простору са подестима и таваницом од армираног бетона
или другог несагоривог материјала. Између спратова мора бити одмориште ако је спратна
висина већа од 3.00м. Матријели који се употребљавају за степениште морају бити
несагориви.
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9.8.

НАДЗИЂИВАЊЕ И ДОГРАДЊА ОБЈЕКАТА

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне измене
стамбеног ткива у предметном блоку, дозвољена је реконструкција постојећих објеката
у затеченом стању у оквиру постојећег габарита објекта уз мање измене као што је
претварање таванског простора у користан простор и сл..
Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног крова:
Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за одређен тип
блока према посебним правилима градње по целинама датим у плану, при чему се посебна
пажња мора обратити на висински однос са суседним објектима.
Доградња новог дела зграде
Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима
за парцеле типа блока у којем се интервенција изводи.
За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је :
 типом блока;
 постојећим објектима на суседним парцелама;
 статичким могућностима објекта и тла.
Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове
и постојеће капацитете према овим правилима. У припреми пројектне документације
приказати све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и нето површине
стамбеног и пословног простора.
Дограђени део објекта у низу не сме прећи ширину калкана суседних објеката, и не
сме бити сметња при функционисању постојећег и суседних објеката.
Доградња елемената комуникација , лифтова и степеништа је дозвољена тако да
не угрозе начин коришћења предметног и суседних објеката. Дограђене елементе
комуникације планирати тако да омогуће прилаз возила објекту као и неометано кретање
возила око објекта.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја.
Затварање пословног дела приземља са колонадама, постојећих пролаза и пасажа није
дозвољено у смислу преграђивања и формирања корисног простора.
Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења намени
простора на објекту се може изводити реконструкција и рестаурација.
Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита објекта, без његове измене
или било каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у пословни
простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа само ако је испуњен услов
који се односи на потребан, минималан број паркинг места на парцели.
Дозвољено је претварање таванског простора у користан простор са истом нивелетом
слемена, тј. без промене висине и других геометриских карактеристика крова, с тим да се у
користан простор рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа од
1,5m. Формирање новог корисног простора подразумева обезбеђење одговарајућег броја
паркинг места само за нове капацитете.
Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије постојећег објекта
повезују са спољним простором или другим деловима зграде са намером да се добије нови
користан простор. Степеништа за приступ реконструисаном сутеренском делу објекта могу
бити ван грађевинске линије на парцели и то максималне ширине 1m, уз услов да не ремете
колски пролаз објекту . Поменута степеништа не могу постављати ван регуллационе линије
блока.
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Приликом додавања било каквих нових делова на постојеће грађевине потребно је да
сви нови делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у којем је изграђена
постојећа зграда. Није дозвољена промена стила грађења.
Назидак последњих етажа објеката
Назидак таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања није
дозвољен, а на новим породичним објектима максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
На постојећим објектима, максимални назидак таванског простора на основној, вертикалној,
фасадној равни без испада је 0,9m.
Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише 1,6m.
Назидак поткровља на постојећим објекта су последња етажа са назитком од 0,9 до 1,6m за
породичне објекте , а за вишепородичне објекте од 0,9 до 2m. Свака последња етажа или део
етаже постојећег објекта чији је назидак на основној фасадној равни без испада већи од
1,6m за породичне објекте и 2m за вишепородичне објекте, чини последњу спратну етажу
објекта. Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни
без испада до тачке прелома косине основне кровне равни.
9.9.

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЛОКАЦИЈЕ

* графички прилог број 06- План намене површина
* графички прилог број 08- План поделе на блокове
Блок
А

Зон
а
а7

Просторно одређење
Западна страна блоказона уз регулациони
појас нове
унутарблоковске
саобраћајнице

Специјални
услов
Пре изградње неопходно је
формирање парцела у складу са
Планом.
Грађевинска линија до
регулационог појаса је обавезујућа;
није дозвољено повлачење објекта у
унутрашњост блока
За изградњу на парцелама 2714 и
2715 обавезна је израда
урбанистичког пројекта.

а5

Низ на регулацији
улице Краља Петра I

Дозвољена је надоградња,
реконструкција и доградња
постојећих објеката као и замена
постојећих објеката новим.

а3

Анекс објеката више
спратности по ободу
блока и објакти на
парцелама 2752, 2757
у улици Краља Петра
I

а1

Унутрашњост блока
без директног
контакта са јавном
површином

Није дозвољена изградња анекса
првог објекта у правцу колског
пролаза-ајнфорта.
На парцелама 2752, 2757
максимална висина кровног венца
ограничена је висином суседног
објекта на парцели 2754/1 и 2754/2:
 Мах.висина кровног венца
~6,0m
 Мах.висина слемена
~9,0m
У унутрашњости блока дозвољена је
изградња објеката свих врста.
Није дозвољена изградња ових
објеката у правцу колских пролазаајнфорта.

С

И

З

ПМ

max П+3
min П+2

2,50

50%

СП

П+3 +Пк
(само на
делу
објекта),
min
П+2+Пк
max П+2
min П+1

3,00

70%

1/2
ЈП

2,00

50%

СП

П+1

П

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СЕВЕРНИ БЕДЕМ, КРАЉА ПЕТРА I, СТАРИ ШОР, ЈУПИТЕРОВА И ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

42

B

b7

Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Грађевинска линија се повлачи у
унутрашњост блока 5m у односу на
регулациону линију.
За изградњу на парцелама 2760 и
2782/1 обавезна је израда
урбанистичког пројекта.

max П+3
min П+2

2,20

50%

СП

П+3 +Пк
(само на
делу
објекта),
min
П+2+Пк
max П+2
min П+1

2,50

70%

1/2
ЈП

2,20

50%

СП

Северна страна блокаЗона уз регулациони
појас нове
унутарблоковске
саобраћајнице

Грађевинска линија се повлачи у
унутрашњост блока око 3m у
односу на планирану регулациону
линију
На парцелама 2768 и 2770, пре
изградње, неопходно је формирање
парцела у складу са Планом.

b1

Унутрашњост блока
без директног
контакта са јавном
површином

Дозвољена је изградња објеката
свих врста.
Није дозвољена изградња ових
објеката у правцу колских пролазаајнфорта.

П

c7

Зона уз регулациони
појас Јупитеровев
улице

Грађевинска линија се повлачи у
унутрашњост блока 4m у односу на
регулациону линију
На парцели 2794 могућа је изградња
објекта у прекинутом низу на
минималној удаљености од суседне
међе 3m.

max П+3
min П+2

Грађевинска линија се повлачи у
унутрашњост блока око 2m у
односу на планирану регулациону
линију
На парцели 2795 могућа је изградња
објекта у прекинутом низу на
минималној удаљености од суседне
међе према графичком прилогу бр.
7, а од 4 до 5m.

max П+2
min П+1

b5

C

Зона уз регулациони
појас улице Стари
шор

c5

Источна страна блоказона уз регулациони
појас нове
унутарблоковске
саобраћајнице

1/2
ЈП

СП

1,65

50%

СП

70%

50%

70%

На парцели 2793 могућа је изградња
објакта у прекинутом низу на
минималној удаљености од суседне
међе 5,5m, а према графичком
прилогу.
c3

D

d8

Анекс објеката више
спратности по ободу
блока

Објекат на парцели
2715

Габарит планираног објекта
уписати у мах. габарит дефинисан
графичким решењем у Плану.
На парцели 2794 и 2795 могућа је
изградња објекта на минималној
удаљености од суседне међе од 4 до
5m, а према граф.прилогу бр.7.
Пре изградње неопходно је
формирање парцеле у складу са
Планом.
За изградњу на парцели обавезна је
израда урбанистичког пројекта.

П+1

50%

70%

П+3 +Пк
(само на
делу
објекта),
min
П+2+Пк

2,50
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70%

1/2
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d7

d5

d4

d3

Зона уз регулациони
појас Јупитеровев
улице

Западна страна
блоказона уз регулациони
појас нове
унутарблоковске
саобраћајнице
Слободностојећи
објекти у улици Саве
Ковачевића

Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Грађевинска линија се повлачи у
унутрашњост блока 5m у односу на
регулациону линију
На парцелама 2807, 2809, 2811/2,
2811/1, 2812/1, 2812/2 пре изградње
омогућити истрживање
археолошког локалитета, и
прибавити појединачне мере
техничке заштите. Уколико је
могућа релизација подземних етажа
паркирање организовати у оквиру
сопствене парцеле.
Грађевинска линија се поклапа са
планираном регулационом линијом

Анекс објеката више
спратности по ободу
блока

Oбјекти породичног становања

Није дозвољена изградња ових
објеката у правцу колских пролазаајнфорта.

max П+3
min П+2

d1

Е

е8

е7

е4

Средишњи део блока
између Јупитерове
улице и нове
унутарблоковске
саобраћајнице
Унутрашњост блока
без директног
контакта са јавном
површином
Објекат на углу улица
Саве Ковачевића,
Јупитерове и Јована
Цвијића
Угао улица Саве
Ковачевића и Северни
бедем

max П+2
min П+1

Средишњи део блока
између улица Саве
Ковачевић и
Јупитерове

СП

СП

П+1+Пк

П+1

2,50

70%

1,4

50%

П+3+Пк

4,00

100%

ЈП

max П+3
+Пк
(само на
делу
објекта),
min
П+2+Пк

2,50

50%

СП
и на
К.п.
812
2/2

П+Пк

1,00

50%

СП

Слободностојећи објекти од суседне
међе удаљени мин 5,5m, изузев
објеката на парцелама 2800 и 2803 –
прекинути низ 2 објекта.

П+Пк

У унутрашњости блока дозвољена је
изградња објеката свих врста
Није дозвољена изградња ових
објекат у правцу колских пролазаајнфорта
Слободностојећи објекат на парцели
3114/2

П

Слободностојећи објекат на
парцелама 3121 и 3123.
Пре изградње неопходно је
формирање парцеле у складу са
Планом.
За изградњу на парцели обавезна је
израда урбанистичког пројекта.
Могућа је реализација дела
паркинга на парцели 8122/2 по
решавању имовинско правних
односа.
Није дозвољено ограђивање
парцеле.
Породични објекти са обавезом
ограђивања парцеле.

50%

1/3
ЈП

На парцели 2798 и 2799 могућа је
изградња објакта у непрекинутом
низу на минималној удаљености од
суседне међе 5,5m
d2

1,8
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F

f4

f1

G

g5

g3

g1

Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Два објекта која чине прекинути
низ.
Грађевинска линија у улици Саве
Ковачевића се повлачи у
унутрашњост блока 5m у односу на
регулациону линију. Дозвољена је
изградња објекта породичног
становања са пословањем.
Унутрашњост парцела Дозвољена је изградња објеката
у улици Саве
свих врста .
Ковачевића
Није дозвољена изградња ових
објекат у правцу колских пролазаајнфорта
Низ на регулацији
Дозвољена је надоградња,
улице Краља Петра I
реконструкција и доградња
постојећих објеката као и замена
новим.
Источни угао улица
На парцели 2711 и 2712 могућа је
Северни бедем и Саве изградња објакта у непрекинутом
Ковачевића
низу на минималној удаљености од
суседне међе 5,5m
Угао улица Саве
Ковачевића и пута за
Спомен гробље

Унутрашњост парцела
у улици Северни
бедем

Дозвољена је изградња објеката
свих врста .
Није дозвољена изградња ових
објекат у правцу колских пролазаајнфорта

* С - Спратност
* З - Заузетост
* СП - паркирање на сопственој парцели
површини

П+1+Пк

1,10

50%

СП

1,40

50%

СП

П+1

70%

СП

П

50%

СП

П

max П+2

* И - Изграђеност
* ПМ - Паркинг место
* ЈП – Могућност паркирање на јавној
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Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА

10.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели
("СП"), изузев ако овим планом за неке локације није другачије дефинисано – могућност
паркирања на сопственој парцели, део на сопственој и део на јавној површини ("ЈП") или на
јавној површини , а према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање накнаде за
грађевинско земљиште. Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне
саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по
једног паркинг места "ПМ" на један стан или пословни простор. Уколико је пословни
простор већи од 70м2 , критеријум за утврђивање потребног броја паркинг места је, једно
паркинг место на сваких 70м2 збира нето површине већих пословних јединица.
Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или
пословних простора, обававезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале
стамбене/пословне просторе, приоритетно на сопственој парцели или алтернативно на јавној
површини према наведеним критеријумима и мерилима.
Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање возила
димензионисане су према напред наведеним вредностима:
• коловоз за мировање возила – отворена паркиралишта
- димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице и паркинг
места дати су у табели П.1.; Шеме за површинска паркиралишта – графички
прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица –
графички прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта на сопственој парцели
користе се вредности из табеле П.1. које се односе на дуготрајно паркирање;
• паркинг гараже
- димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице, паркинг
места и бочних ограничења дати су у графичким прилозима Г.3.,Г.4. и Г5 ( у
случају одступања од задатих граничних вредност обавезно је у пројекту приказати
проверу проходности за меродавно возило – путнички аутомобил) и Паркинг места
за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2.;
- савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи.
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 метра. Код кружних рампи обавезан је
приказ проходности за меродавно возило;
- подужни нагиби наткривених рампи за мале гараже намењене за познате кориснике
(становање, запослени) су максимално 25% за наткривене рампе са обавезном
применом елемената заобљења на вертикалним кривинама и максимално 12% за
откривене рампе;
- планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл.
Лист СЦГ", број 31/05).
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Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са јавним
саобраћајницама,
• саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
• саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила,
Колски прилази до парцеле
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине,
односно непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за проходност
меродавног возила, а за објекте повећаног ризика од пожара приступни пут за ватрогасна
возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара ("Сл.
Лист СРЈ", број 8/95).
За прикључак на саобраћајну инфраструктуру, односно колско – пешачки прилаз до парцеле
потребно је прибавити услове и сагласност од ЈП "Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица".
Нивелација на осталом грађевинском земљишту
Кота терена, односно кота колско – пешачког прилаза на грађевинској парцели не
сме бити нижа од коте тротоара на регулационој линији. Правило је да се кота заштитног
тротоара око објекта и кота тротоара на месту улаза у објекат нивелационо ускладе са котом
тротоара на регулационој линији, на начин да се обезбеди одводњавање површинских вода
слободним падом према улици.
Кота пода приземља утврђује се у односу на коту тротоара на месту улаза у објекат,
и то:
1) кота пода приземља за објекте који у приземљу имају стамбену намену може бити
максимално 1,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат;
2) кота пода приземља за објекте који у приземљу имају нестамбену (пословање) намену
може бити максимално 0,20м виша од коте тротоара на месту улаза у објекат.
Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске линије није
дозвољена. Денивелација се савладава унутар објекта.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према
суседној парцели. Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.
При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. Гласник РС", број 18/97).
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11.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Програм заштите животне средине
ПДР-ом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за заштиту
животне средине.
За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено пословна и друга изградња објеката
са садржајима и наменом који не производе буку и сметње за резиденцијалне зоне у којима
се налазе. Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржавати и више функционално
одвојених простора (станова или локала). Планира се пословање, комерцијалне и услужне
делатности у приземљима стамбених објеката као претпоставке за развој приватног
предузетништва, услуга, трговине и других садржаја имајући у виду атрактивност положаја
блока.
Загађење ваздуха издувним гасовима, загађење буком и загађење тла и подземних вода
решено је техничким мерама заштите кроз пројектовање саобраћајнице, инфраструктурних
објеката у складу са прописима и стандардима.
У урбанистичком смислу предвиђено је формирање секундарне саобраћајне мреже која
истовремено формира блок комерцијалног центра и јавних и специјализованих центара,
блок објеката колективног становања и блок становања са објектима у непрекинутом низу
колективног становања са паркирањем на парцели и изградњу неопходне инфрастрктуре.
Емисија загађивача на обухваћеном простору је минимална и ублажава се предвиђеним
техничким интервенцијама као и површине са планираном наменом и планирано зеленило у
уличним коридорима.
Програм заштите природних добара
У обухвату ПДР не постоје заштићени објекти и објекти предложени за заштиту природних
добара, па је програм заштите природних добара усмерен ка заштити животне средине.
Програм заштите од елементарних непогода,
акцидената и заштите од интереса за одбрану
Просторна решења и планирана изградња у обухвату ПДР морају бити усклађена са
законском регулативом из области заштите од пожара. заштите од елементарних непогода и
заштите у случају потребе од значаја за одбрану.
Управљање отпадом
Несметано прикупљање и одвожење комуналног отпада подразумева :
 обезбеђење саобраћајног приступа комуналном возилу,
 обезбеђење и уређење простора за постаљање посуда за одлагање отпада,
 на 8 стамбених јединица обезбедити 1 контејнер запремине 1,1м3,
 за пословне објекте у зависности од намене прописаће се број и врста судова за
одлагање отпада,
 определити простор за постављање контејнера за рецикалжно примарно селектовање
отпада '' рециклажна дворишта''.
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12.
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Програм уређења грађевинског земљишта односи се пре свега на улагања у новопланиране
комуналне ( инфраструктурене ) капацитете како би се стекла представа о потребама улагања
за имплементацију ПДР, примену и спровођење планског концепта.
Уређење јавног грађевинског земљишта

Врста радова
Изузимање
неизгађеног гз
Изузимање
изграђеног гз

Саобраћајне
површине
(коловоз за кретање
возила,
паркиралишта,
бициклистичке и
пешачке стазе)

МБТС са ВН
расплетом
Кабл. НН вод
Јавна расвета
ТТ концетратор
Мини ТТ
канализација
ТТ каблови
Оптички ТТ кабл
Водовод Ø 110
Фекална
канализација
Атмосферска
канализација
Атмосферска
канализација
Фекална
канализација
Водовод Ø 110
Гасовод Ø 40
Дрворедне саднице
Подизање травњака
Опремање дечијег
игралишта

локација

Јед. мере

Кол.

Изградња
мил. дин.

Реконструкција
мил. дин

Укупно
мил. дин

Нови блок

ха

1.35

-

-

6,75

Парцела/о
бјекат
м2

2

-

-

5,00

11080

43,60

-

43,60

м2

1540

6,19

-

6,19

м2

1710

0,78

6,15

6,93

м2

2500

-

12,00

12,00

м2
м2
м2
м2

1500
1700
1350
6375

0,85
0,97
6,70

4,95
5,5
4,00
16,85

5,80
6,47
4,00
23,55

Нови блок

630кВА

2

9,00

-

9,00

Нови блок
Нови блок
Нови блок

м
м
ком

1200
800
1

7,80
2,00
5,00

-

7,80
2,00
5,00

Нови блок

м

750

1,80

-

1,80

Нови блок
Нови блок
Нови блок

м
м
м

1200
1500
830

1,40
0,55
6,30

-

1,40
0,55
6,30

Нови блок

м

635

7,20

-

7,20

Нови блок

м

380

4,70

-

4,70

Краља Петра I

м

600

12,00

-

12,00

Краља Петра I

м

400

11,00

-

11,00

Краља Петра I
Нови блок
Нови блок
Ободне улице
Нови блок
Ободне улице
Кружна
раскрсница

м
м
ком
ком
м2
м2

800
700
130
165
1000
2000

2,80
1,00
1,50
0,50
1,00

7,50
-

7,50
2,80
1,00
1,50
0,50
1,00

м2

1600

0,80

-

0,80

Нови блок

м2

900

3,75

-

3,75

Нови блок
Нови блок
Северни бедемново
Северни бедемпостојеће
Кружна
раскрсница
Саве Ковачевић
Јована Цвијић
Стари шор
Краља Петра I

Рекапитулација:
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Изузимање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта
.............................
11.750.000, 00 динара
Уређивање
јавних
површина
..........................................................................................187.590.000,00 динара
УКУПНО:
207.890.000,00 динара
Укупна потребна средства за уређење новоформиране јавне површине су око 103.150.000, 00
динара.

Бруто грађевинске површине планираних објеката
на осталом грађевинском земљишту

БРУТО ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА
ОЗНАКА ЗОНЕ
/БЛОКА/

А

B

C

D

E

F

G

УКУПНО

Површина зоне (ha)

2,21

1,41

0,70

1,83

0,37

0,11

0,24

6,87

БГП вишепородичног
становања (m²)

35657,5

25565,5

7887,8

13429,3

1920,5

648,0

722,1

85830,7

-

-

1084,1

7576,3

2095,8

257,8

1710,1

12724,1

8530,2

5559,51

2484,2

4227,1

256,0

324,0

841,0

22222,0

УКУПНА БГП (m²)

44187,7

31125,0

11456,2

25232,7

4016,26

1229,9

3273,3

120777,1

Индекс изграђености
блока

2,00

2,20

1,65

1,40

1,15

1,10

1,40

1,10 - 2,20

БГП породичног
становања (m²)
БГП пословања (m²)
/комерцијалне
делатности/

Припадајућа јавна
површина блоку (ha)
ОПРЕМЉЕНА
/постојеће стање/
Припадајућа јавна
површина блоку
НОВОПЛАНИРАНА
(ha)

0,99
(32,04%)

0,63
0,31
0,82
0,17
0,05
0,11
(20,39%) (10,03%) (26,54%) (5,50%) (1,62%) (3,56%)

3,09
(100%)

0,49
(36,30%)

0,31
0,15
0,40
(22,96%) (11,11%) (29,63%)

1,35
(100%)

-

-

-

*ободне јавне површине блока су постојеће градске саобраћајнице у систему
градских улица
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Однос накнаде за уређење грађевинског земљишта и
потребних средстава за уређење припадајуће јавне површине

НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА , ПРВА ЗОНА
(Према Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, Сл.лист града Сремска Митровица бр.1/08 и 2/09)

ОЗНАКА ЗОНЕ
/БЛОКА/

А

B

C

D

E

F

G

УКУПНО

Површина зоне (ha)

2,21

1,41

0,70

1,83

0,37

0,11

0,24

6,87

218,26

156,48

48,28

82,20

11,76

3,97

4,42

525,36

-

-

3,99

27,87

7,71

0,95

6,29

46,80

61,42

40,03

17,89

30,44

1,84

2,33

6,05

160,01

279,68

196.51

70,16

140,51

21,31

7,25

16,76

732,17

Вишепородично
становање
(у милионима дин.)
Породично
становање
(у милионима дин.)
Пословање
/комерцијалне
делатности/
(у милионима дин.)
УКУПНО
(у милионима дин.)
Припадајућа јавна
површина блоку
ОПРЕМЉЕНА
/постојеће стање/
(мил.дин)
Припадајућа јавна
површина блоку
НОВОПЛАНИРАНА
(мил.дин)
УКУПНО
( у милионима
динара)

33,56
21,36
10,50
27,80
5,76
1,70
3,73
(10,03%)
(26,54%)
(5,50%)
(1,62%)
(3,56%)
(32,04%) (20,39%)

104,74
(100%)

37,16
23,68
11,46
30,56
(36,30%) (22,96%) (11,11%) (29,63%)

70,72

45,04

21,96

58,36

-

-

-

103,15
(100%)

5,76

1,70

3,73

207,89

Јединична цена накнаде за уређење градског грађевинског земљишта ( децембар 2009.):
 породични стамбени објекти
3678,45 динара по 1m²
 вишепородични стамбени објекти
6120,94 динара по 1m²
 пословни објекти
7200,55 динара по 1m²
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13.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ПОВРШИНЕ СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ
Спровођење Плана детаљне регулације врши се израдом појединачних Пројеката
парцелације и препарцелације за делове унутарблоковске површине са јавном наменом
према фазама реализације датим на графичком прилогу број 7 (Планирана организација
простора).
Прва фаза реализације Плана подразумева:
 зону А1, на северу обухваћенеог подручја са продором у унутарблоковску
површину из улице Северни бедем ка југу, а подразумева саобраћајницу са
уређеном зеленом, парковском површином и дечијим игралиштем;
 зону B1, у јужном делу блока са продором из Јупитерове улице, са запада, а
подразумева саобраћајницу са површином за мирујући саобраћај,
бициклистичке стазе и пешачке стазе са проширењем у виду трга.
Друга фаза реализације Плана, након
реализоване прве фазе- продора у
унутрашњост блока са проширењима у виду слободних уређених површина за пешаке, а
подразумева:
 зону А2, која повезује две зоне прве фазе реализације, а садржи саобраћајницу
са паркинзима и заштитним зеленилом , бициклистичке и пешачке стазе;
 зону В2, подразумева релизацију колско- пешачких прилаза парцелама из
улица Краља Петра I и Стари шор.
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта јужне зоне прве фазе реализације
Плана за потребе урбанистичко- архитектонског обликовања површина јавне намене
са преиспитивањем планског решења у смислу формирања више уређених зелених
површина и пешачких пролаза.
БЛОКОВИ ОСТАЛИХ НАМЕНА
Обавезна је израда Пројекта парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон о
планирању и изградњи, Сл. Гласник РС, бр.72/2009) за формирање парцела према
планираној намени површина за нову градњу, односно реконструкцију са доградњом
на постојећим парцелама.
Израда Урбанистичког пројекта, тј. детаљнија планска провера и дефинисање
посебних услова у складу са њиховим значајем за шири амбијент подразумева се за зграде
које представљају акценат у простору. За изградњу на парцелама бр.2714, 2715, 3121, 3123,
2782/1, 2760 обавезна је урбанистичко-архитектонска разрада локације израдом
урбанистичког пројекта.
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14.

ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ
ОД НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

1.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 8
бр.953-1/2008-1209 од 3.10.2008. Потврда

2.

Земљишно књижно одељење Општинског суда у Сремској Митровици
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија
НАР, бр.5495/09, бр. 5493/09, 12940/08

3.

ЈКП ВОДОВОД Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица, Стари шор бр. 114
бр.89/2 од 10.02.2009.

4.

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' Сремаска Митровица,
22000 Сремска Митровица Трг Војвођанских брогада 14/1
бр. 34-4-1/09 од 18.03.2009.

5.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д.
Дирекција за технику, извршна јединица Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица, Краља Петра I бр.2
бр. 5035-21021, од 11.02.2009.

6.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Нови Сад
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
бр. D-804 од 04.05.2009.

7.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица ул. Светог Димитрија
бр. 10 бр.30-03/10 од 24.03.2010.

8.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
Сектор за заштиту и спасавање
Одсек за заштиту и спасавање Сремска Митровица
бр. 217-261/09 од 19.03.2009.

9.

ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 26
бр.352/09 од 20.02.2009.

10.

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Стари шор 114
бр.894-1/09 од 18.03.2009.
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