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Регистар привредних субјеката

· БД 49840/20 13
Дана,

30.04.2013.

године

Београд

Регистратор

Регистра привредних субјеката који

основу члана

15.

став

1.

води

Агенција за nривредне регистре,

на

Закона о nоступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

("Службени гласник РС", бр.

99/2011 ), одлучујући о регистрационој пријави промене података
код JAVNO PREDUZECE DIН.EKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SREMSKA MITROVICA,
SREMSKA MПROVICA, матични број : 08760527, коју је поднео/ла:
Име и презиме: Јован Добрић
ЈМБГ : 2101957890014
доноси

PEIIIEЊE

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код :

JAVNO PREDOZECE DlREKCIJA ZA IZGRADNJU GRЛDA SREMSKA MIТFOVICA ,
SREMSKA MITROVICA
Регистарски/матични број :

08760527

и то следећих 11ромена:
Промена претежпе делатности:
Брише се:

7022-

Консултантске активности у вези с пословаљем и осталим управљаљем

Уписује се:

711

Ј - Архитектонска делатност

Образложеље
Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана

пријаву промене података број БД

26.04.2013.

године регистрациону

49840/2013 и уз пријаву је достави о документацију наведену

у потврди о примљеној регистрационој пријави .

Проверавајуliи
одредбом

члана

14.

испуњсност
Закона

о

усло1ш

за

регистрацију

поступку регистрације

промене

у Агенцији

3а

података,

прописаних

привредне регистре

,

Регистратор је утврдио да су испуњени уснови за регистрацију , па је одлучио као у диспозитиву

решења, у складу са одредбом члана Ј

6.

Закона.
Страна

1 од 2

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за

.: ;~ z::,
1' --. ;

посД,ове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл . гласник
РС';Ј 6р. 5/2012).
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против овог решења може се изјавити жалба
министру надлежном за положај привредних

друштава и других облика пословања, у року
од

30 дана од дана

објављивања на интернет

страни Агенције за привредне регистре, а
nреко Агенције.

Страна

2 од 2
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J.n.

CpeMcKa MMrpoaMt.ta, Kpan.a nerpa npaor 6poj 5
Ten/<tlaKC : 022-623-788
PINYH : 840-115647-59
m415 : 100791658, M8TI4~HM 6poj : 08760527

www.dlrekcljasm.com

CpeMcKa Mwrposnua 12.12.2012.
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`
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

А

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1. УВОД
1.1. Програмски основ и разлог израде плана детаљне регулације
План детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља
Петра Првог и Стари шор 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 унутар
блока;
потребе за разграничењем јавног од осталог грађевинског земљишта и стварања
правног основа за прибављање земљишта за потребе изградње објеката и формирање
простора са јавном наменом.

Разлог за израду овог плана је стварање услова за уређење и грађење у обухваћеном
простору, а састоји се у урбаној реконструкцији простора блока, заменом функција простора
и типова градње, тј. променом намене пољопривредног неизграђеног земљишта у пословностамбену зону са уређеним јавним садржајима као и замену породичног становања
вишепородичним са пословањем.
Ремоделација простора блока у смислу грађења
подразумева
интерполацију
блока
новим,
унутарблоковским саобраћајницама са значајном
површином за мирујући саобраћај, тј. проширеном
постојећом зоном за паркирање у најужем градском
језгру и њено повезивање са свим ободним
саобраћајницама. Изградњом пословно-стамбених
објеката у континуалном низу на регулацији
планираних саобраћајница и повећањем спратности
постојећих објеката на регулацији улица Св.
Димитрија, Краља Петра I и Стари шор формирају се
чврсти градски блокови веће густине, а неизграђено
земљиште унутар блока прераста у стамбено-пословну
зону са уређеним јавним садржајима.
Слика 1. Сателитски снимак обухваћене зоне
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1.2. Правни и плански основ за израду плана детаљне регулације
Изради нацрта ПДР-а приступа се на основу Одлуке градске скупштине о изради
''Плана детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра
Првог и Стари шор у Сремској Митровици'' (број 350-27/2010-I, од 15.04.2010.год.), а на
основу:
•
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2010, 64/2010,
24/2011, 121/2012), члан 48;
•
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(''Сл.гласник РС'', бр.31/2010, 69/2010 и 16/2011).
•
Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
Гласник РС“, бр.50/2011).
Плански основ за израду Плана детаљне регулације просторног блока између улица
Светог Димитрија, Краља Петра Првог и Стари шор у Сремској Митровици је :
•
План генералне регулације Града Сремска Митровица, Лаћарак и Мачванска
Митровица (Службени лист Града Сремска Митровица, бр.11/2009), (граф. прилог-

документациона основа, 2. Извод из планског документа вишег реда: ИЗВОД ИЗ ПГР ГРАДА С. МИТРОВИЦЕ,
ЛАЋАРКА И М. МИТРОВИЦЕ).

Након усвајања „Плана детаљне регулације просторног блока између улица Светог
Димитрија, Краља Петра Првог и Стари шор у Сремској Митровици“, у обухваћеном
простору, важе и примењују се само правила уређења и грађења дефинисана овим ПДР-ом.
При пројектовању и реализацији планираних стамбених објеката обавезујућа је
примена Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Сл. Гласник РС, бр. 58/2012).
1.3. Циљ доношења плана детаљне регулације
Овим планом се у оквиру подручја обухвата одређују и разграничавају јавне
површине од површина других намена, одређује намена и начин коришћења земљишта,
мрежа комуналног система и инсталација, техничка и нивелациона решења и правилла
регулације и парцелације.
•
•
•
•
•
•
•

Циљеви израде плана су:
дефинисање јавног интереса;
реконструкција постојећих инфраструктурних мрежа и њихових капацитета у складу
са планираном изградњом;
преиспитивање капацитета изградње и подизање стандарда становања;
увођење нових атрактивних садржаја;
редефинисање решења паркирања и гаражирања возила;
заштита животне средине;
диференцирање простора који се могу директно спроводити на основу овог плана и
простора за које је потребна даља урбанистичка разрада урбанистичкоархитектонским конкурсом или пројектом.

Доношењем ПДР створили би се услови за бољу комуникацију унутар централне зоне
Града, обезбедили услови за градњу стамбено-пословних објеката у унутарблоковском
простору, неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја, а због
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недостатка урбанистичког плана којим се регулишу имовинско-правни односи, односно
раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта.
Уочени проблеми се односе пре свега на нерационално и неадекватно коришћење
земљишта у најужем центру Града. С тим у вези је економска исплативост свих ових акција,
која се мора наћи у одговарајућем капацитету будуће изградње, пре свега атрактивних и
тржишно оријентисаних намена и садржаја.
2.

ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА

Простор у обухвату ПДР се налази у централној зони града Сремска Митровица и
заузима 10,66ha ( граф. прилог бр.01-ПЛАНСКА РЕШЕЊА:границе плана са широм локацијом).
Границу плана чини унутрашња регулација улице Стари шор, делом спољна
регулација улице Светог Димитрија и Омладинског парка, западна, тј. спољна регулација
улице Краља Петра Првог укључујући и раскрсницу ове две улице.
2.1.

Опис границе обухвата Плана :

Граница обухвата Плана полази од:
тачке 1. која се налази на раскрсници улица Краља Петра Првог и Свети Димитрије на
самом почетку пешачке зоне центра града Трга Ћире Милекић, тј. на најјужнијој тачки
парцеле бр.5958. Из те тачке граница иде на север, западном страном улице Краља Петра I до
тачке 2;
тачка 2. се налази на најсевернијој тачки обухвата плана, на западној страни регулационог
појаса улице Краља Петра I, на месту укрштања са улицом Стари шор; на тромеђи парцела
5958, 4274/2 и 5971. Јужном страном улице Стари шор иде ка истоку и северним делом
регулационог појаса улице Свети Димитрије долази до тачке 3;
тачка 3. се налази на раскрсници улица Арсенија Чарнојевића и Свети Димитрије, североисточна страна обухвата Плана, на тромеђи парцела 4617, 5969 и 5970. Граница иде ка југу
источном страном улице Светог Димитрија све до улице Змај Јовине, тј. тачке 4.
тачка 4. се налази на месту сучељавања улице Змај Јовине и Светог Димитрија, на источној
страни регулационог појаса улице Свети Димитрије, на тромеђи парцела бр.4617, 4619 и
4608. Из тачке 4, граница обухвата иде ка западу, границом парцеле бр. 4617 , све до јужне
стране омладинског парка и тачке бр.5;
тачка 5. се налази на најсевернијој тачки парцеле Омладинског дома, у улици Свети
Димитрије, на ободу Омладинског
парка. Прецизније место тачке 5
дефинише заједничка тачка парцела
бр. 4617, 4618, 4619 и 4620; из тачке 5,
граница обухвата иде ка југо-западу,
југо-источном границом парцеле бр.
4618 и 4617 , све до тачке бр.6;
тачка 6. се налази на најјужнијој
тачки обухвата Плана, на југоисточној
страни регулационог појаса улице
Свети Димитрије. Тачку 6 дефинише
тромеђа парцела бр.4699, 4617 и
4694/12. Из тачке 6, граница обухвата
иде ка северо-западу, и долази на
почетак до тачке 1 и тако затвара
планирани обухват ПДР.
Слика 2. Обухват ПДР
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2.2.

Попис постојећих парцела у обухвату плана

Простор у обухвату плана је изграђено грађевинско земљиште по ободу блока, а
парцеле у унутрашњости блока су њиве у месту, (документациона основа-4.прибављене и копришћене

подлоге и карте: КОПИЈА ПЛАНА).

У простору обухвата ПДР налазе се следеће катастарске парцеле :
4617,4618, 5958, 4306, 4308/2, 4308/3, 4309/1, 4309/2, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317,
4318, 4319/1, 4320/1, 4320/2, 4320/3, 4320/4, 4321/1, 4321/2, 4321/3, 4322/1, 4322/2, 4322/3,
4322/4, 4322/5, 4322/6, 4322/7, 4322/8, 4322/9, 4322/10, 4322/11, 4322/12, 4323, 4324/1, 4324/2,
4324/3, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331/1, 4331/2, 4331/3, 4331/4, 4331/5, 4331/6,
4331/7, 4331/8, 4331/9, 4331/10, 4331/11, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337/1, 4337/2, 4337/3,
4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343/1, 4343/2, 4344/1, 4344/2, 4345/1, 4345/2, 4346, 4347, 4348,
4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364,
4365, 4366, 4367/1, 4367/2, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378,
4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386/1, 4386/2, 4387, 4397 и 4400.
У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе
бројеви катастарских парцела са Копије плана дате у документационој основи.
3. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, И ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА СА
ОКРУЖЕЊЕМ
3.1.

шире окружењепланска документација од утицаја на подручје обухвата плана

Важећа просторнопланска и урбанистичка документација вишег ранга представља
обавезу спровођења кроз планове разраде. План генералне регулације Града Сремска
Митровица представља концепцијско одређење овог ПДР.
•

У обухваћеном простору као и у непосредном окружењу сконцентрисани су,
према ПГР града, блокови типичне градске целине 2 – Строги градски
центар:

Слика 3. Строги градски центар
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

4

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Типологија блокова ТГЦ2:
блокови 2а: блокови јавних и осталиих садржаја
(4 блока без становања)
блокови 2б: блокови јавних и осталиих садржаја
(2 блока са елементима вишепородичног становања)
ТГЦ2 (6 блокова) Строги центар је целина урбано потпуно дефинисаних блокова
репрезентативних објеката центра града, у окружењу јавних простора - тргова : Светог
Стефана, Ћире Милекића, Светог Димитрија Војвођанских бригада и улица Краља Петра
Првог, Вука Караxића и Светог Саве; историјско-културни, услужни и административно пословни центар града, Општине и читавог Округа Срема. Цела ТГЦ2 је садржана у УЗГ1.
Чине је слободностојећи објекти и ансамбли објеката или мањи блокови (0,5 - 2,0 ха) са
знатном спратношћу (П+1 до П+6) окружени јавним површинама, односно припадајућим
двориштима у јавној употреби (црквено двориште и сл.)
ТГЦ2 заједно са ТГЦ1 слици града даје уникатно и снажно обележје. Блокове и
делове најужег градског центра, који има урбано-архитектонски историјски значај
карактерише троугаона матрица, знатна густина, индекс изграђености и заузетости простора
као и мешавина различитих типова градње, а основна карактеристикаје је готово потпуна
заступљеност пословних и комерцијалних садржаја дуж уличних приземља објеката.
У овој ТГЦ доминирају наглашене вертикале објеката Хотела «Сирмијум», Поште и
пословно-стамбеног објекта (све П+6) у комбинацији са објектима старе и новије градње
(П+2 и П+3) : комплекс слободно-стојећих објеката Скупштине општине, СУП-а, Гимназије,
Блок Српски дом, Блок са Музејом Срема и објектом Партизана као и просторно одвојени
објекат Окружног и Општинског суда.
Спорадичном ивичном градњом постепено је замењиван стари грађевински фонд, а
попуњавана је и сама унутрашњост блока.
Индекс заузетости је мањи него у ТГЦ1 али је индекс изграђености од 1,5 до 2,5.
Изразит је недостатак простора за паркирање возила што се одражава на цео простор
градског центра.
•

У средишту обухваћеног простора и у ширем окружењу налазе се блокови са
слободним унутрашњим просторима за потенцијалну градњу у централној
градској зони, према ПГР града, блокови типичне градске целине 3:

Слика 4. Блокови са слободним унутрашњим просторима за могућу градњу

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

5

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Типологија блокова ТГЦ3:
блокови 3а : 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.
блокови 3б : 6 блокова- шире окружење централне зоне. Планирана градња претежне
намене породичног и вишепородичног становања са компатибилним и јавним
наменама у унутарблоковском простору блокова.
блокови 3ц : 4 блока - шире окружење централне зоне за планирану градњу претежне
намене породичног становања са компатибилним и јавним наменама у
унутарблоковском простору 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.

3.2.

непосредно окружење

Са западне стране обухвата ПДР налази се компактни блок старог града „Зелено
дрво“. У слободном унутрашњем простору овог блока централне градске зоне , претежном
наменом простора, дефинисана је могућност изградње пословно-стамбених објекта са
уређеном јавном површином за мирујући саобраћај и приступне саобраћајнице. Правила
уређења и грађења у овом блоку дефинисана су Планом детаљне регулације просторног
блока „Зелено дрво“у Сремској Митровици (Сл.лист Општине Сремска Митровица бр.8/2007.).
Са северне стране налази се регулациони појас улице Стари шор и блок централне
градске зоне и секундарни центар ( насеље „Матија Хуђи“) са претежном наменом становања
са делатностима. У току је израда Плана детаљне регулације просторног блока између улица
Стари шор, Краља Петра Првог, Железничке, Тараса Шевченка, Владимира Матијевића и
Ратарске, насеље „Матије Хуђи“ у Сремској Митровици (Одлука о изради, бр. 350-26/2010-I, од

15.04.2010.год. Скупштина Града Сремска Митровица, Сл. лист Града Сремска Митровица 3/2010).
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На источној страни налази се мешовити блок централне градске зоне са секундарним
центром града и отвореним блоком вишепородичног становања. Пословни објекат спортскопословног центра „Пинки“ са припадајућим околним површинама има доминантну намену у
претежно стамбеном окружењу. Правила уређења и грађења у овом блоку дефинисана су
Планом детаљне регулације блока између улица Трг Светог Димитрија, Арсенија
Чарнојевића, Кузминске и ПСЦ „Пинки“ у Сремској Митровици (Сл. лист Града Сремска

Митровица 8/2011).

На јужној страни налази се строги градски центар са преовлађујућим пословноадминистративним и јавним функцијама. У правцу улице Светог Димитрија, југо-источно
од обухвата плана пружа се пешачка зона центра града, Трг Ћире Милекић, са Градским
парком све до Трга Светог Стефана испред Православне цркве Светог Димитрија.
Реконструкцијом пешачке зоне центра града 2006.године обухваћена су два трга, Ћире
Милекић и Светог Стефана, улица Ћире Милекић која их повезује и Градски парк.
Реконструисана је комплетна инфраструктурна мрежа, поплочање тротоара, зелене
површине и урбани мобилијар.
У југо-источном делу обухвата Плана налази се проширење регулационог појаса
улице Светог Димитрија са уређеном парковском површином - Омладински парк, који
раздваја предметни блок од компактног блока старог града око Хрватске католичке цркве
Светог Димитрија и жупског уреда.
3.3.

карактеристике обухваћеног подручја

Простор обухваћен планом заузима унутарблоковски простор са ободним улицама
површине око 10,66ha. Предметни блок је троугаоног облика и дефинисан је јаким
комерцијално-управним садржајима и представља административни цетар града. Нови
објекти изграђени су у другој половини 20-ог века заменом старих, постојећих објеката по
ободу блока (угаоне локације), новим вишеспратним објектима са претежно пословном
наменом, јавним функцијама и уређеним околним простором (Трг Војвођанских бригада) уз
мали проценат заступљености становања.
Блок у обухвату има јасно изражен континуитет развоја урбаног простора од
најранијих времена формирања града на овом подручју. Структура градитељског фонда дуж
улица настала је највећим делом крајем 19-ог и почетком 20-ог века. Веће интервенције су
везане за изградњу комерцијално-управних објеката на угловима блока, а грађени су као
најрепрезентативнији примери архитектуре свог времена у посматраном локалном
окружењу- пошта, зграда градске управе, банке, палата правде и управа прихода.
Целокупна зона је део Сирмијума унутар бедема са:
a. непокретним културним добрима од изузетног значаја, тј. бројним
археолошким локалитетима : градске виле Сирмијума, стамбене insulae,
делови улица, делови јавних грађевина, тробродна базилика- храм Светог
Димитрија (презентован у улици Краља петра Ι бр.10), германски гробови, део
нимфеума; датовање локалитета од ΙII до V века;
b. непокретних културних добара од великог значаја нема;
c. евидентиране непокретности под претходном заштитом су бивша кућа
породице Волер, Светог Димитрија 19, некадашња зграда друштва „Мајка
Југовића“, Светог Димитрија 23, „кућа са плочицама“ Стари шор 114 (данас
зграда ЈКП „Водовод“), припадајуће и суседне парцеле.
У овој урбанистичкој зони, у новије време, јавља се потреба за заменом старих
објеката породичног становања по ободу блока новим објектима комбиноване пословно
стамбене намене. Поштујући достигнути ниво урбаног развоја планирана спратност значајно
не одступа од ново-изграђених објеката у обухвату. Спраност објеката на регулацији
ободних саобраћајница се повећава са П+1 на П+2+Пк, док је планирана спратност у
неизграђеном, унутрашњем простору блока од П+2 до П+4+Пк.
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4.

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

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°C. Најхладнији месец је јануар а
најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,6°C, што клими
овог подручја и даје континетално обележје.
ГОДИШЊЕ ДОБА
ЗИМА
ПРОЛЕЋЕ
ЛЕТО
ЈЕСЕН
ВЕГЕТАЦИОНИ
ПЕРИОД

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

Т°Ц
0,4
11,1
20,7
11,5

април - септембар

17,8

Табела1. - Температура ваздуха

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне температуре испод 0°C
просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно грејање стана је 187
дана (октобар - април). 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.
Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако топлих
дана је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана.
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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 .
Осунчање
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, пример
-зидови, имају различито осунчање у зависности од експозиције - оријентације према страни
света).
Падавине
Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средњеевропског (подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је неравномерна
расподела падавина по месецима и појава летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана
годишње. Висина падавина у вегетационом периоду износи 341mm, што се сматра
релативно повољним. Забележени годишњи екстреми су од 395 mm (1961.г. ) до
1006mm ( 1954.г. ).
Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа.
Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 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.
Магла 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 3,42m⁄s. Најмању учесталост има јужни ветар са
свега 21‰ у годишњој расподели. Око 40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3 m⁄s
односно 44,3 km⁄h.
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.
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 од обале, удаљавањем
слаби, а на 2000 - 3000m се практично се не осећа.
Најближа тачка обухваћеног подручја је на око 500m од обале.
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5.

5.1.

СТВОРЕНЕ

ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

Постојећи начин коришћења земљишта

Простор у обухвату ПДР је вишефункционални по намени, односно у постојећем
стању дефинисан је јаким комерцијално- управним садржајима ( угао улица Краља Петра I и
Светог Димитрија – градска управа, пошта, банке, угао Светог Димитрија и Стари шор –
зграда суда, угао
Краља Петра I и Стари шор- зграда Управе прихода, породичним
становањем и у мањој мери вишепородичним становањем као и становањем са
делатностима. У блоковима осталих, не јавних, намена 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
(Граф. прилог 01- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: подела обухвата плана на зоне и целине).

Постојећа намена

Површина ха

Површина %

Улични коридори- ободне
саобраћајнице
Слободна уређена парковска
површине
Јавне институције

2,36

22,26

0,70

6,60

0,96

9,00

Администрација и пословање
центра града
Становање са делатностима и
припадајућим неизграђеним
земљиштем у унутрашњости
блока.
Привремено постављени
објекти

1,88

17,63

4,35

40,80

0,41

3,84

Укупно у обухвату Плана

10,66

100

Табела2. - Биланс постојеће намене површина

На простру обухвата постоји уређено зеленило у виду :
• уређеног парковског зеленила – Омладински парк (изведена реконструкција
већег дела пешачких површина, инфраструктуре, зеленила и комплатна
замена урбаног мобилијара, 2008.год.),
• уличног партерног зеленила и
• дрвореда и зеленило унутар блока – окућнице.
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5.2.

Јавне и остале намене земљишта

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.).
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле
и делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под постојећим
саобраћајним коридорима – улицама и простори са осталим, нејавним наменама и
планираним јавним функцијама као јавно грађевинско земљиште ( граф. прилог бр.05- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ: хоризонтална регулација са парцелацијом).
За планирано јавно грађевинско земљиште намењен је простор унутар блоковске
саобраћајнице са паркинзима, пешачке и бициклистичке стазе, којима се обезбеђује притуп
свим планираним објектима унутар блока, уређена, парковска зелена површина .
Остало грађевинско земљиште чини сав остали простор намењен за изградњу
планираних објеката.
У обухвату ПДР је 10,66 hа.
Постојеће ЈГЗ (јавно грађевинско земљиште) чине :
• коридори постојећих улица 2,47 hа,
• уређена парковска површина 0,64 hа ,
• парцеле и објекти са јавном наменом унутар блока 1,86 hа,
заузимају укупну површину од 4,87 hа што је 45,68% земљишта у обухвату Плана, а остало
земљиште чини преосталих 5,79 hа унутарблоковског простора.
5.3.

Постојеће стање инфраструктуре

5.3.1. Саобраћајна мрежа и објекти
Постојећа мрежа саобраћаја представљена је улицама које чине обухват ПДР. Простор
у обухвату ПДР оивичен је улицама Стари шор, Краља Петра I и Свети Димитрије.
Саобраћајница у улици Стари шор представља део примарне саобраћајне матрице, са
две саобраћајне траке за сваки смер кретања, и представља једну од најважнијих
најфреквентнијих градских саобраћајница.
Саобраћајнице у улицима Краља Петра I и Светог Димитријa су такође у саставу
примарне саобраћајне матрице и имају једну саобраћајну траку за сваки смер кретања
моторних возила.
Саобраћајне површине у улици Краља Петра I изграђене су 2009. године, а у улици
Стари шор реконструисан је коловоз за кретање возила.
У улици Светог Димитрије извршена је сегрегација саобраћајних површина у смислу
посебно изграђених коловоза намењених за кретање моторних возила, паркирање путничких
аутомобила, аутобуских стајалишта и пешачких и бициклистичких стаза. Диспозиција
наведених саобраћајних површина не одговара условима за безбедно одвијање саобраћаја.
Северно од градске куће изграђен је паркинг за путничка возила који је саобраћајно
повезан са улицама Светог Димитрија и Краља Петра I. Коловози ових саобраћајница су
недовољне ширине за двосмерно одвијање саобраћаја, а паркинг простор је непрописно
димензионисан, ситуационо и нивелационо.
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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5.3.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
У свим ободним улицама постоји изграђена водоводна мрежа.
Кроз улицу Краља Петра и Стари Шор осим секундарне водоводне мреже постоји и делови
примарног градског водоводног прстена.
Одвођење воде- канализациона мрежа
У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних вода.
a) Фекална канализација
Фекална канализација постоји у свим ободним улицама плана.
b) Атмосферска канализација
Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама плана.
5.3.3. Енергетска инфраструктура
Електроенергетска мрежа и објекти
Постојећи објекти у обухвату ПДР снабдевају се електроенергијом из три
трафостанице 20/0,4 кВ и то : ТС ''Петоспратница'', ТС ''Суд'' и ТС ''Центар“.
Наведене ТС у потпуности задовољавају електроенергетске потребе у овом блоку ,
како постојећих објеката али не и планираних објеката.
Електоромрежа у овом блоку је изграђена делимично као надземна, са челичним
стубовима (мањим делом) и већим делом као подземна , кабловска. Ободна улица Стари
шор је осветљена натријумовим светиљкама високог притиска које су уграђене на постојеће
стубове надземне електромреже 0,4кВ., док су улице Краља Петра и Светог Димитрија
осветљене канделаберском јавном расветом.
Гасоводна инфраструктура
У просторном обухвату ПДР постоји изграђена полиетиленска дистрибутивна мрежа
у улицама које описују обухват ПДР. Мрежа има довољан капацитет за постојеће и
планиране објекте.
Топловодна инфраструктура
Траса постојећег топловода унутар блока прелази преко приватних парцела и један
део трасе потребно је изместити.
5.3.4. Телекомуникациона мрежа
Мрежа фиксне телефоније
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.
Кабловски дистрибутивни систем
У постојећим улицама постоји КДС мрежа само у улици Стари шор која је монтирана
на стубовима НН мреже.
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

12

5.3.5. Зеленило

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Постојеће зеленило у улици Трг св.Димитрија
У улици Трг Светог Димитрија налазе се старе дрворедне липа које су смештене
појединачно у жардињере-розете или у уске травне траке, ширине 1-2 м, присутне на обе
стране улице, на којима се простире двострани дрворед претежно од Tilia sp. Стабла су у
задовољавајућем здравственом стању .
Постојеће зеленило у улици Краља Петра
У улици Краља Петра која је реконструисана налазе се стабла липа .Двострани
дрворед је смештан у жардињере .Приликом реконструкције извршена је попуна новим
садницама липа тако да дрворед има континуитет и повезан је са дрворедом у жележничкој
улици.
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 постави високо зеленило
односно повеже са осталим дрворедима у функционалну целину.
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.
5.4.

Евидентирана и заштићена културна добра

У контексту заштите непокретног наслеђа, а ослањајући се на претходно дефинисане
услове за израду Плана генералне регулације до 2020. целокупна зона обухваћена ПДР-ом
је део Сирмијума „интра мурос“, односно простор представља централну градску зону
Сирмијума са бројним археолошким локалитетима (17 истражених локалитета). У улици
Светог Димитрија део је обухваћен и ПКИЦ Старо градско језгро од броја 17 до 23 са
припадајућим парцелама, а у улици Стари шор присутне су евидентиране непокретности на
броју 114 са својом заштићеном околином.
Преглед добара по категоријама и врстама:
a) непокретна културна добра од изузетног значаја:
археолошки локалитети, тј. остаци објеката подигнутих од ΙΙΙ до V века :
– бр.22, дворишни простор на углу улица К.Петра Ι и Св. Димитрија,
– бр.54, дворишни простор К. Петра Ι, бр.5,
– бр.58, дворишни простор К. Петра Ι, бр.4-6,
– бр.46, дворишни простор К. Петра Ι, бр.9,
– бр.59, дворишни простор К. Петра Ι, бр.10,
– бр.73, дворишни простор К. Петра Ι, бр.18,
– бр.44, баштенски простор између улица к. Петра Ι и Старог шора 43,
– бр.39, улица Светог Димитрија бр.5,
– бр.40, дворишни простор Св. Димитрија, бр.9,
– бр.15, простор уз улицу Св. Димитрија, бр.11,
– бр.42, дворишни простор Св. Димитрија, бр.11,
– бр.47, дворишни простор Св. Димитрија, бр.15,
– бр.16, простор уз улицу Св. Димитрија, бр.21,
– бр.36, улични и дворишни простор Св. Димитрија, бр.17,
– бр.57, дворишни простор на углу улица Св. Димитрија и Старог шора,
– бр.18, дворишни простор Стари шор бр.122;
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b) непокретних културних добара од великог значаја нема;
c) евидентиране непокретности под претходном заштитом:
– просторно културно историјска целина Старо градско језгро Сремске Митровице;
Обухваћене парцеле 4332, 4333, 4335, 4337/1 и 4337/2, као и део улице Свети Димитрије,
парцела 4617, а у саставу се налазе објекти грађанске архитектуре :
• кућа у улици Светог Димитрија бр.19, бивша кућа породице Волер;
• кућа у улици Светог Димитрије бр.23, некадашња зграда друштва Мајка Југовића.
– Заштићена околина објекта , парцеле 4377, 4375, 4379 и део улице, парцела 5970, са
објектом грађанске архитектуре:
• „кућа са плочицама“ у улици Стари шор бр.114, данас зграда ЈКП Водовод са
заштићеном околином парцеле.
6.

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Концепт плана приложен је у документационој основи нацрта плана, текстуални и графички
део. ( Нацрт ПДР просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра Ι, и Стари шор у
Ср.Митровици/ ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА: 5- КОНЦЕПТ ПЛАНА )
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Б

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.

1.1.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Подела на грађевинске целине- блокове

Простор у обухвату ПДР може се просторно и функционално раздвојити на десет
планираних, просторно-функционалних зона ( граф. прилог бр.04- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: подела на
зоне и целине):
БЛОК A - АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР ГРАДА
Југозападни део обухвата плана чини отворени блок на углу улица Краља Петра I и
Светог Димитрија. Ова зона је убанистички дефинисана и на северу ограничена паркинг
простором и стамбено-пословним објектима вишепородичног становања са приступном
саобраћајницом из улице Краља Петра I. Објекти су сконцентрисани око Трга војвођанских
бригада и то: Главна пошта, објекти Градске управе, банке, јавна предузећа. Зону чине две
мање целине - компекса , око зграде Градске управе и Главне поште . Површине око објекта
имају јавну намену, а фунционално су дефинисане и уређене.
Сви објекти у овој зони се могу реконструисати у оквиру постојећег габарита, а
доградња поткровне етаже могућа је само у смислу санације равног крова. Све значајније
интервенције које подразумевају промену габарита објекта могуће су само уз очување
постојећег архитектонског контекста и поштовање ауторског права или урађеног и усвојеног
урбанистичког пројекта.
Реконструкција пешачких површина, трга са свим околним слободним површинама,
могућа је само на основу урађеног и усвојеног урбанистичког пројекта.
БЛОК B – АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВНА ЗОНА
Северозападна страна обухвата плана, чини је угао улица Стари шор и Краља Петра I.
Ова зона је убанистички дефинисана зградом Управе прихода са припадајућом слободном
површином у функцији објекта на парцели. Објекат чини почетак низа објеката у улици
Стари шор, а колски улаз на парцелу из улице Краља Петра I ову зона раздваја од
компактног стамбеног блока на јужној страни.
Интервенције у овој зони планиране су у смислу могуће надоградње постојећег
објекта само у смислу санације равног крова, уз очување постојећег архитектонског
контекста и поштовање ауторског права.
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ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

15

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БЛОК С - УПРАВНА ЗОНА (ЗГРАДА СУДА)

Североисточна страна обухвата Плана и чини је угао улица Стари шор и Свети
Димитрије. Ова зона је убанистички дефинисана слободностојећим објектом зграде суда са
уређеном зеленом површином око објекта. На западу, од зоне E је одвојена планираном
унутарблоковском саобраћајницом из улице Стари шор и јавним паркиралиштем .
Интервенције у овој зони планиране су у смислу могуће санације равног крова и
надоградње постојећег објекта
уз очување постојећег архитектонског контекста и
поштовање ауторског права.
БЛОК D - КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Оријентисан је према улици Краља Петра I и
планираној,
паралелној
унутарблоковској саобраћајници. Планирана је изградња објеката у непрекинутом низу
пословно- стамбене намене са обавезним пословањем у приземним етажама низа у улици
Краља Петра I. Блок уз унутарблоковску саобраћајницу је прекинут новоизграђеним
породичним објектом.
За реализацију планиране изградње , тј. замену постојећих објеката новим,
непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са планским решењем
хоризонталне регулације и парцелације.
БЛОК Е - КОМБИНОВАНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Оријентисан је према улици Стари шор и планираној, паралелној унутарблоковској
саобраћајници. Планирана је изградња објеката у низу пословне или стамбено-пословне
намене са обавезним пословањем у приземним етажама низа у улици Стари шор. Низ на
регулацији улице Стари шор је прекинут двојним приземним објектима у заштићеној
околини објекта (ул. Стари шор бр.114) под претходном заштитом ЗЗСК у Сремској
Митровици .
За реализацију планиране изградње, тј. замену постојећих објеката новим,
непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу са планским решењем
хоризонталне регулације и парцелације.
БЛОК G - ОТВОРЕНИ БЛОК СА МЕШОВИТОМ НАМЕНОМ
Сви објекти у блоку планирани су са парцелом под габаритом и заједничком
уређеном, јавном површином око њих. Сконцентрисани су око планираних
унутарблоковских саобраћајница и паркинга северно од комплекса градске управе.
Постојећи вишеспратни објекти ове зоне су стамбено-пословни, а планирани објекти могу
бити пословни или пословно-стамбени. Могућа је јавна намена ових објеката. На овим
локацијама није дозвољена изградња породичних, стамбених објеката нити пословних са
производном наменом.
За два слободностојећа, вишеспратна објекта са планираном пословном, стамбенопословном или јавном наменом, у југоисточном делу блока, обавезна је израда
урбанистичког пројекта планиране изградње.
БЛОК F – КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Оријентисан је према југоистоку и улици Светог Димитрија. У постојећем стању
карактеришу га изузетно дубоке парцеле, око 100m, са веома малим индексом заузетости и
изграђености парцеле. С обзиром на тенденцију погушћавања у најужем центру града,
планирана је трансформација предметног блока у компактни градски блок са два паралелна,
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непрекинута низа, у улици Свети Димитрије и у унутарблоковском простору. Новопланирани низ детерминише површина у јавној намени - пешачка зона и пословни центар у
самом средишту планом обухваћеног простора. Дубина планираног блока је око 90m, па је
могућа изградња објеката у унутрашњости парцела мање спратности ако се испуне сви
услови планиране изградње како би се рационалније задовољили интереси будућих
инвеститора. На источној страни планирано је проширење постојећег , јавног паркиралишта
уз могућност постављања монтажно - демонтажне платформе у виду двоетажног
површинског паркиралишта. Намена пословног објекта на ободу паркиралишта уз пешачку
зону није прецизније дефинисана; могућа је јавна намена овог објакта у виду паркинг
гараже. Планирана спратност објеката у улици Св. Димитрија делом је ограничена условима
ЗЗСК у заштићеној околини два објекта под претходном заштитом. Спратност у наставку
низа улице Св. Димитрија је повећана и у складу је са блоковима центра града из окружења.
Планирана спратност паралелног низа уз планирану пешачку зону је већа како због
северног положаја у односу на улицу Светог Димитрија тако и због локације у неизграђеном
средишту планом обухваћеног подручја. Могуће је формирати и средишњи низ у
унутрашњости блока са циљем боље искоришћености земљишта у зони центра града.
Могућа је реконструкција свих постојећих објеката у блоку , у зони планиране
регулације, у оквиру постојећег габарита. За реализацију планиране изградње , тј. замену
постојећих објеката новим, непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у
складу са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.
БЛОК H – ОТВОРЕНИ ПОСЛОВНИ БЛОК СА СТАНОВАЊЕМ
Представља простор у унутрашњости блока оивичен новим унутарблоковским
саобраћајницама. Ова зона намењена је изградњи комплекса пословних или стамбенопословних објеката са административно-комерцијалном наменом и уређеном парковском,
зеленом површином.
Планираној изградњи претходи реализација површине са јавном наменом по ободу
блока у функцији саобраћаја и пешачке комуникације. Након формирања парцела за
изградњу, обавезно је расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса уз услове
дефинисане овим Планом.
БЛОК I – ЗОНА ПАРКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА
Зелена зона -Омладински парк налази се у оквиру регулационог појаса улице Свети
Димитрије, на југоисточној страни обухвата Плана. Блок чини уређена парковска површина
са изграђеним пешачким стазама , комплетно опремљена урбаним мобилијаром. Настао је
трансформацијом Трга Свети Димитрије
истоимене римокатоличке цркве
у парк
организован око Споменика Пресветог Тројства из друге половине ΙΧ века.
Реконструкција парка реализована је 2007. Године, а обухватила је замену пешачких
стаза, одвођење атмосферских вода, постављање јавне расвете и опремање урбаним
мобилијаром, клупама, посудама за смеће, расветом. Реконструисан је и проширен је плато
испред цркве као и колски прилаз порти из улице Свети Димитрије.
БЛОК

US – УНУТАРБЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Простор планиран за формирање коридора новопланираних улица, изградњу све
неопходне инфраструктуре (подземне и надземне) и уређење слободних површина као
уређених зелених површина и простора за пешаке. Планирано је проширење постојећег
паркинг простора иза градске управе као и изградња новог, у северној зони обухвата, уз
зграду суда.
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БЛОК OS – ОБОДНЕ БЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Зону чине постојеће улице по ободу плана. То су улице Светог Димитрија и Краља
Петра Ι. У улици Светог Димитрија планирана је реконструкција саобраћајнице,
бициклистичке стазе и тротоара са изградњом веће површине за паркирање возила. Улица
Краља Петра Ι је у целости реконструисана 2008.године. Реконструисана је саобраћајница,
тротоари, зеленило, изграђени су подужни паркинзи за возила, и комплетна инфраструктура
укључујући расвету и саобраћајну сигнализацију.

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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1.2.

Биланс површина према планираној намени – нумерички показатељи
ЗОНА

Површина
hа

% од
укупног
обухвата

Намена

ЗОНА A

1,56

14,63

ОТВОРЕНИ БЛОК АДМИНИСТРАТИВНО
– ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ГРАДА СА ЕЛЕМЕНТИМА
СТАНОВАЊА ВЕЛИКИХ ГУСТИНА

ЗОНА B

0,15

1,40

УГАОНА ЛОКАЦИЈА КОМПАКТНОГ БЛОКА СА
АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВНИМ САДРЖАЈИМА
-ЈАВНА НАМЕНА

ЗОНА C

0,60

5,62

ОТВОРЕНИ БЛОК СА АДМИНИСТРАТИВНО
- УПРАВНИМ САДРЖАЈИМА- ЈАВНА НАМЕНА

ЗОНА D

1,00

9,38

КОМПАКТНИ БЛОК СТАНОВАЊА МАЛИХ
ГУСТИНА СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ ПРИМАРНУ
ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ

ЗОНА E

1,06

9,94

КОМПАКТНИ БЛОК СТАНОВАЊА МАЛИХ
ГУСТИНА СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ ПРИМАРНУ
ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ

ЗОНА G

0,69

6,47

ОТВОРЕНИ БЛОК СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ
ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА СА ПОСЛОВНОМ И
СТАМБЕНОМ НАМЕНОМ

ЗОНА F

1,42

13,32

КОМПАКТНИ БЛОК СТАНОВАЊА
СРЕЊИХ И ВИСОКИХ ГУСТИНА
СА ДЕЛАТНОСТИМА

ЗОНА H

0,27

2,53

ОТВОРЕНИ БЛОК ПОСЛОВНИХ
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ВИШЕСПРАТНИХ
ОБЈЕКАТА

ЗОНА Ι

0,63

5,90

УРЕЂЕНА ПАРКОВСКА ПОВРШИНА –
ПРОШИРЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПОЈАСА ОБОДНЕ
БЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ЗОНА OS

2,47

23,17

ОБОДНЕ БЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ЗОНА US

0,81

7,59

УНУТАРБЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупно

10,66

100

ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ПДР

Табела3 - Биланс планиране намене површина
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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1.3.

Зоне могуће иградње објеката у границама блока

( граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: план намене површина)

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.
1.4.

Објекти чија је изградња забрањена - врста и намена

Врсте објеката чија је изградња забрањена у обухвата овог плана су производни
објекти, објекти мале привреде и привредног занатства, аутомеханичарске радионице и
аутопраонице, бензиске станице, пословнице техничког прегледа и све остале делатности
које за своје функционисање захевају додатно оптерећење јавних саобраћајних простора.

2.

РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

2.1.

План регулације површина са јавном наменом

Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица са
саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковска површина за
планирани коридор ново-планираних улица. То је простор од општег интереса намењен за
изградњу саобраћајнице, паркинга, пешачких површина, уређене зелене површине,
комуналне инфраструктуре и разделних зелених површина.
( граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: план намене површина)

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела
образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не подразумева формирање
јединствене парцеле са јавном наменом унутар блока већ парцијално решавање пратећи
динамику фаза реализације плана.
(граф. прилог бр.05- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: хоризонтална регулација са парцелацијом)

2.2.

Биланс површина према плану регулације и парцелације

Планирани унутарблоковски простор за јавно грађевинско земљиште заузима
простор од 1,40 hа ( 13,13 %). Са постојећих 4,87 hа (45,68 %), укупно јавно грађевинско
земљиште у обухвату ПДР заузима простор од 6,27 hа или 58,81 % укупне површине
обухвата.
Сво остало земљиште унутар обухвата ПДР - 4,39 hа (41,18 %) чини остало
грађевинско земљиште.У обухвату ПДР је 10,66 hа.
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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грађевинско земљиште

Површина hа

Површина %

постојеће ЈГЗ
планирано ЈГЗ
остало ЈГЗ

4,87
1,40
4,39

45,68
13,13
41,18

Укупно у обухвату Плана

10,66

100

Табела 4 - Биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта

2.3.

Попис парцела са планираном јавном наменом

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
 парцеле реализованих (постојећих) улица, тј. ободних блоковских саобраћајница: Ул.
Краља Петра І део 5958, мали део 4699, 4309/2, улица Светог Димитрија 4617,
Омладински парк 4618, све к.о. Сремска Митровица;
 унутар-блоковски простор, парцеле: 4309/1, 4312, 4313, 4314, 4315, 4319/1, 4320/2,
4320/4, део 4321/1, 4321/3, 4322/1, већи део 4331/1, део 4331/5, део 4331/6, део 4331/7,
део 4331/8, део 4331/9, део 4332, део 4333, део 4334, део 4336, део 4337/3, део 4339,
део 4341, део 4358, део 4360, део 4364, део 4366, део 4368, део 4370, део 4372, део
4373, део 4374, део 4376, део 4378, део 4380, део 4382, део 4384, део 4386/2, део 4387;
 парцеле постојећих јавних институција: зграде суда 4400, 4397, управе прихода 4362 .
2.4.

Опис локација за јавне објекте

2.4.1. Интервенције на постојећим јавним објектима и површинама
Трг војвођанских бригада је најмлађи трг у историјском језгру Сремске Митровице.
Трг се налази у ужем језгру и неправилног je облика. Он је веза између два друга градска
трга, Трга Ћире Милекић и Трга светог Тројства испред католичке цркве Светог Димитрија.
Овај градски трг је образован после Другог светског рата и представља једно од
ретких места у градском средишту са бројним новим зградама. Ове зграде углавном су
пословно-управног карактера - банке и мењачнице, осигуравајућа друштва, управе градских
предузећа. Ту се налази и седиште „Сремских новина“, а и здање Градске куће својим
бочним делом излази на трг.
Занимљивост трга су остаци вероватно најстарије цркве на подручју Србије из
времена староримског Сирмијума, која је данас у оквиру новије зграде у улици Краља ПетраΙ
број 10, али се може сагледати пошто је под „стаклом“. Храм Светог Димитрија представља
тробродну базилику, димензија 21x7,80m и презентован је као споменик културе у
подземној етажи модерне грађевине.
Приземни и подрумски простори
поменутог објекта на углу Трга Војвођанских
бригада и улице Краља Петра I је подељен
(накнадно) на три функционалне и власничке
целине: банка, горе поменути археолошки
локалитет и кафе-бар део некадашње „Градске
кафане“. Подела
је извршена тако да је
формиран одговарајући приступ са јавне
површине трга за банку док за археолошки
локалитет и кафе-бар нема директног прилаза.
Храм Светог Димитрија се може видети само из
пешачког пролаза- ајнфорта банке. Накнадно су
Слика 5: Трг Војвођанских бригада
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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за локалитет изведене монтажне, металне приступне степенице у габариту објекта. У кафебар уз застакљени локалитет постоји индиректан улаз из улице Краља Петра Ι кроз помоћне
просторије надземне, модерне грађевине. Бивши економски улаз пролази делом кроз
приземни део објекта (банка) и није могуће његово проширење. Укупна површина подрума је
500m² и то: Археолошки локалитет базилике Св.Димитрија 140m²; сам кафе-бар има 210m² а
пратећи простор још 150m².
Покренута је иницијатива да се простор бивше градске кафане који уоквирује
археолошки локалитет адаптира у кафе-бар. Основни предуслов је да се оствари нова веза
постојећих подрумских просторија и пешачке зоне Трга Војвођанских бригада преко
спољних степеница. Након детаљне урбанистичке анализе за могућност изградње
спољашњег степеништа са пратећим заштитним зеленилом ради приступа сутеренском
простору израђене су идејне скице које су показале да је овакву везу могуће извести уз
поштовање свих затечених функција слободног простора и објеката.
У циљу реализације предметне теме неопходно је на основу овог Плана детаљне
регулације обезбедити урбанистички и правни основ за формирање парцеле и решавање
имовинско-правних односа за реализацију спољњег степеништа (око 25 m²).

(граф. прилог бр.02- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: поланирана организација простора)
(граф. прилог бр.05- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: хоризонтална регулација са парцелацијом)

Зграда Поште саграђена је на углу улица Краља Петра Ι и Светог Димитрија. Две
уличне фасаде су на регулацији улица које се секу под оштрим углом, док га главна фасада
засеца, оријентисана је ка југу са наткривеним улазом, прилазним, полукружним
степеништем, уређеним зеленим острвима и пешачким стазама.
Објекат је за „СРЕМ-ПРОЈЕКТ“ пројектовао арх. Милорад Митровић 1960.године.
Грађен је без грађевинске дозволе 1960.-1961.,а зграда је усељена и почела са радом
1962.године. Објекат је пројектован као почетак низа, тј. део комплекса објеката
административног дела најужег центра града. Објекта чине кубуси различите висине и
спратности; од главног, јужног дела спратности П+1 до пословног , северо-западног П+6.
Модерна структура са наглашеним вертикалним конструктивним елементима и прозорским
отворима који уједначеним ритмом прате конструкцију чинећи фасаду транспарентном,
облога од белог камена и наглашена геометријска правилност чине ову грађевину
репрезентативним примером архитектуре свог доба.
Изградњом зграде Поште замењена је
структура
компактног градског блока
приземних објеката у низу, а нови објекат је
пример добре инерполације модерне форме
са старим градским језгром. Имајући у виду
малу спратност објеката из непосредног
окружења, зграда СУП-а (П+1), низ у улици
Краља Петра Ι (П+1), објекат је главном
фасадом испоштовао постојећим стањем
задате урбанистичке параметре.
Ниски
објекти и мали индекс изграђености блока
замењени су комплексом
објекта веће
спратности ( до П+6) па је самим тим
повећан и индекс изграђености блока. Након
изградње комплекса око Поште, формиране су парцеле под габаритима објеката па су све
околне површине укључујући и атријумски простор у средишту комплекса површине у
јавној употреби.
Максимални ндекс заузетости на парцели је до 100%. Планом дефинисан максимални
ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 5.
Слика 6. Зграда „Поште“
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Сви делови објекта могу се реконструисати у оквиру постојећег габарита.
Доградња крова могућа је само у смислу санације равног крова - кров са малим нагибом до
15º и атиком, а доградња нових делова објекта могућа је само уз уз очување постојећег
архитектонског контекста и поштовање ауторског права.
Зграда Пореске управе (некадашња „Служба друштвеног књиговођства“- СДК)
саграђена је на углу улица Стари шор и Краља Петра Ι почетком 70-их година XX века.
Објекат је испоштовао постојећи урбанистички контекст компактног блока са објектима у
непрекинутом низу на регулацији постојећих улица. У улици Краља Петра Ι – западна
фасада, грађевинска линија се у целости поклапа са регулационом али је низ прекинут
колским улазом у унутрашњост парцеле у функцији објекта. У улици Стари шор- северна
фасада, део објекта са улазом је на регулацији, док се на половини грађевинска линија ломи
и увлачи од регулационе за 5m у унутрашњост парцеле све до суседне границе. Тако објекат
представља почетак непрекинутог низа у улици Стари шор и дефинише грађевинку линију
ново-планираних објеката; сви нови објекти се повлаче за 5 метара у односу на постојећу
регулациону линију која се у планираном стању задржава.
Објекат је изграђен са високим приземљем, око 1,5m, спољашњим, наткривеним
степеништем и улазном платформом. Поред етаже под земљом, изнад приземља објекат има
још две етаже (П+2). Са атиком која сакрива кров са малим нагибом објекат има правилну
геометријску форму. Наглашени конструктивни елементи, облога дела фасаде светлим
каменом и бела фасада наглашавају архитектонску једноставност периода у ком је објекат
саграђен.
Објекат је изграђен на припадајућој парцели (К.п. бр. 4362, око 1500m²) и задржао је
форму компактног блока. Степен изграђености парцеле је у постојећем стању око 50%, а
индекс изграђености око 1,5. Са циљем погушћавања зоне центра града могућа је доградња
објекта са максималним степеном заузетости парцеле до 70%, а индексом изграђености до 3.
Доградња нових делова објекта могућа је само уз уз очување постојећег архитектонског
контекста и у складу са непосредним окружењем.
Зграда суда – Палата правде, на углу улица Стари шор и Светог Димитрија седиште
је Основног суда у Сремској Митровици. У саставу Основног суда у Сремској Митровици
налази се шест судова , тј. јединица Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид. И по
значају у региону и по функцији објекат је значајна и веома фреквентна градска локација.
Објекат је пројектовао арх. Р. Момировић 1977. године. Изградња је завршена
1981.године када је суд у новој згради почео са радом. Пројектован је као слободностојећи
објекат на парцели, са конструктивним
елементима од армираног бетона у комбинацији
са црвеном опеком и у екстеријеру и у
ентеријеру. Кров је раван са атиком од
армираног бетона.
Смакнути кубуси ,
конструктивни, АБ елементи и раван кров
наглашавају модеран изглед објекта и замењену
структуру
компактног градског блока
приземних објеката у низу, слободностојећим ,
јединственим објектом, окруженом слободним
уређеним површинама и сагледивим са све
Слика 7. „Палата правде“
четири стране.
На парцели од око 81a (8000m²) сама зграда суда заузима око 30% површине, око 27a
(2700m²). Након изградње објекта формирана је парцела под габаритом (заузетост 100%), а
преостала површина парцеле, с обзиром на јавност функције припојена је околним, јавним
површинама у функцији објекта. Велика површина објекта у основи решена је атријумом у
средишњем простору и разуђеном основом прилагођеној локацији на углу две примарне
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градске саобраћајнице. Није дозвољено, а ни могуће прекорачење постојећег степена
заузетости парцеле доградњом у основи. Околне слободне површине око објекта намењене
су пешачким комуникацијама, паркирању возила са приступним саобраћајницама у
функцији објекта и уређеним зеленим површинама.
Спратност објекта није велика у односу на површину основе објекта; од П+2 на
источној, западној и јужној страни око атријума и П+3 уз улицу Стари шор- северна страна
објекта. Објекат је изграђен са високим приземљем од око 2m у односу на коту тротоара, над
етажом под земљом која садржи двонаменско склониште, санитарни чвор и интерни
расторан. Имајући у виду релативно малу спратност објекта и степен изграђености на нивоу
блока од око 1,5 ( на нивоу парцеле око 3,5), могућа је надградња свих делова објекта или
санација равног крова уколико је стабилност објекта потврђена статичким и геомеханичким
испитивањима у саставу пројекта реконструкције или доградње објекта. Максимални индекс
изграђености у блоку је 2, а на нивоу парцеле под габаритом 5.
Градска кућа- зграда градске управе саграђена је у улици Свети Димитрије поред
старе зграде Општине. Стара и нова зграда заједно са објектима на западној фасади Трга
Војвођанских бригада, чине комплекс објеката око зграде градске управе изграђених у
непрекинутом низау са атријумским простором у средишту.
Нова зграда је завршена 1972.године када
је усељена и почела са радом. Главна фасада
објекта
са
упечатљивим
архитектонским
елементима модерне грађевине доминира и по
изгледу и по функцији улицом Свети Димитрије.
Грађена је од армираног бетона са детаљима у
виду облоге фасаде од алуминијума, са масивном
АБ
атиком,
наглашеном
хоризонталношћу
међуспратним
конструктивним
елементима,
детаљима у виду кружних прозорских отвора и
отвора за вентилацију, закривљеном бетонском
плочом над улазним степеништем попут
најрепрезентативнијих објеката свог времена.

Слика 8. Улаз у нову зграду градске управе и
веза са старом зградом

Сви објекти комплекса око зграде
Градске управе грађени су устом духу по
јединственом урбанистичком концепту од
бетона са алуминијумским прозорским
оквирима, равним крововима са атикама.
Стара и нова зграда спојене су
заједничком комуникацијом и уређеним
зеленим површинама испред објеката.
Изгледом старог дела комплекса Градске
управе, са сивом облогом у приземној
етажи и белим фасадним платном, две
грађевинске целине су спојене у јединствен
Слика 9. Нова зграда Управе Града Сремска Митровица комплекс.
Сви објекти у овој зони се могу реконструисати у оквиру постојећег габарита, а
доградња поткровне етаже могућа је само у смислу санације равног крова. Све значајније
интервенције које подразумевају промену габарита објекта могуће су само уз очување
постојећег архитектонског контекста и поштовање ауторског права или урађеног и усвојеног
урбанистичког пројекта.
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2.4.2. Нове локације за јавне објекте
( граф. прилог бр.02- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: планирана организација простора)
( граф. прилог бр.04- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: подела на зоне и целине)

Планирани пословни објекти
у самом средишту унутарблоковског простора,
оивиченог новим унутарблоковским саобраћајницама, блок G, могу бити урабанистички
дефинисани и као објекти са јавном наменом у складу са потребама Града.
Планираној изградњи претходи реализација површине са јавном наменом по ободу
блока у функцији саобраћаја и пешачке комуникације. Након формирања парцела за
изградњу, обавезно је расписивање урбанистичко- архитектонског конкурса уз услове
дефинисане овим Планом (поглавље 2.6. - Локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс).
Планирани пословни објекти или пословно-стамбени објекти у блоку F и D, северно
и северо-западно од паркиралишта иза зграде Градске управе такође могу бити
урабанистички дефинисани и као објекти са јавном наменом у складу са потребама Града.
На графичком прилогу бр.2 - планирана организација простора, означени су као
„новопланирани пословни, пословно-стамбени и јавни објекти“
Објекти су планирани као слободностојећи са припадајућим парцелама под
габаритима и околном површином са јавном наменом. За ове објекте важе правила градње
објеката блока отвореног типа.
Висина ових објеката је у складу са висином постојећих објеката Градске управе око
слободног простора зоне паркинга - П+2+Пк. Планираној изградњи претходи пројекат
парцелације ради формирања парцела за изградњу. Максимални индекс изграђености
појединачних парцела је 2. Паркирање потребног броја возила за ове објекте је планирано на
унутар-блоковским јавним површинама за паркирање у границама обухвата плана или у
самом објекту, у подземним или приземним етажама, 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.
Могућа је реализације спратне паркинг гараже са јавном наменом на поменутој
локацији у зони F. У том случају, максимална висина објекта је дефинисана висином кровног
венца- максимално до 12m.
2.5.

Правила парцелације и препарцелације површина са јавном наменом

За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је
прибављање земљишта према плану (граф. прилог бр.05- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: хоризонтална

регулација са парцелацијом).

Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних површина. То
подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене парцеле за
унутарблоковску јавну површину, према фазама реализације и исказаним потребама града.
Заступљеност зелених површина у оквиру јавних градских простора је 15%, с тим да
је обавезно планирање зеленила у оквиру простора за паркирање возила.
У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и
тротоари, у ширини како је то приказано у плану (граф. прилог бр.06- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ:
саобраћајнице са уређењем слободних зелених површина). Овим планом су одређене регулације за
јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина и елементи нивелационог плана
(коте на раскрсницама).
Планирано је задржавање постојеће саобраћајне матрице по ободу плана, уз
реконструкцију улице Светог Димитрија којој претходи пројекат парцелације и
препарцелације за проширење регулационог појаса које ће побољшати саобраћајну
проточност и повећати површине за изградњу паркинга за возила.
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

25

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2.6.

Локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује конкурс

( граф. прилог бр.09- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: зоне за израду конкурса или урбанистичког пројекта)

К- зона предвиђена за конкурс за урбанистичко решење
Планираној изградњи претходи реализација површине са јавном наменом по ободу
блока у функцији саобраћаја и пешачке комуникације. Након формирања парцела за
изградњу, обавезно је расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса уз услове
дефинисане овим Планом.
простор у унутрашњости блока оивичен новим унутарблоковским
Локација:
саобраћајницама.
Троугао страница 60x60x100m
Укупна површина блока око 0,27ha.
пословни или стамбено- пословни објекти са административнокомерцијалном наменом
и уређеном парковском,
зеленом
површином.

Димензије :
Намена:

Садржај:

три слободностојећа објекта са пословном или стамбено-пословном
наменом, спратности до П+4+Пк уз могућност повезивања у нижим
етажама . Могућа је и јавна намена ових објеката.

Тип блока:

Отворени градски блок

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс изграђености на нивоу блока је до 2.
Предње регулационе
линије су уједно и грађевинске, тј.
обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока.
Максимални број етажа: једна поземна етажа + П+4+Пк

Спратност:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+3+Пк
П+4
П+4+Пк

висина кровног венца
max. висина = 15m
max. висина = 16m
max. висина = 18m

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Нема посебних ограничења као ни смерница при урбанистичком и
архитектонском обликовању простора.

Паркирање
возила:

Површине за паркирање је планирати у подземним или приземним
етажама или на јавној површини унутар граница блока, 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.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.
Обавезна је израда урбанистичког пројекта планиране изградње за
блок у целини. Могућа је фазна реализација планиране градње.

Посебна правила:
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УП1 и УП2- зона предвиђена за израду урбанистичког пројекта
Локација:

Планирани пословни објекти или пословно-стамбени објекти у блоку
D, северно и северо-западно од паркиралишта иза зграде Градске
управе

Димензије
објеката:

Габарит у основи 30 x 15m
Укупна површина објекта у основи 450m²

Намена:

Доминантна намена је пословна, а могућа је пословно-стамбена и
јавна намена
Отворени блок два објекта оријентисаних према коплексу објеката
управе унутар блока.

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:

два слободностојећа објекта са комбинованом пословном и стамбеном
наменом и могућом јавном садржином;

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс изграђености парцеле под габаритом је до 4.
Предње регулационе
линије су уједно и грађевинске, тј.
обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока. Задња
грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до ње је
могућа градња, али није обавезна.
Максимални број етажа: једна поземна етажа +
• слободностојећи, пословни објекти од П+2 до до П+2+Пк;

Спратност:
Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
висина кровног венца
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Паркирање
возила:

Посебна правила:

Паркирање је могуће у подземним или приземним етажама или на
јавној површини унутар граница плана, 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.
Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације. За два
слободностојећа, вишеспратна објекта са планираном пословном,
стамбено- пословном или јавном наменом, у југоисточном делу блока,
обавезна је израда урбанистичког пројекта планиране изградње.
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3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна инфраструктура

3.1.

3.1.1. Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница уз формирање
нових унутарблоковских саобраћајница. Предвиђено је дограђивање, проширење и
реконструкција саобраћајних површина у целој ширине планиране регулације, са циљем
формирања геометријских профила који испуњавају савремене стандарде и прописе везане за
саобраћајну инфраструктуру. Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи
нивелационог и ситуационог плана и попречни профили регулације саобраћајница
приказани су на графичком прилогу број 6 - " Саобраћајнице са уређењем слободних зелених
површина ".
Основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине:
а. Ободне саобраћајнице
б. Унутарблоковске саобраћајнице.
а. Ободне саобраћајнице представљају део примарне градске путне мреже и
саобраћајни прстен на границама предметног плана. Траса ових саобраћајница се поклапа са
улицама Светог Димитрија и Краља Петра I. Овим саобраћајницама одвија се локални
транзитни саобраћај и истовремено се путем њих врши повезивање унутарблоковских
саобраћајница са градском мрежом путева. У оквиру регулације ободних улица планиране су
површине за мировање возила и површине за кретање пешака.
б. Унутар блоковске саобраћајнице су приступне улице, односно оне представљају
део секундарне путне мреже које директно опслужују урбанистичке садржаје намењене
искључиво стамбеном, снабдевачком и услужном саобраћају.
Планиране интервенције на саобраћајним површинама:
•
•

•
•

•

Планира се изградња комплетне унутарблоковске саобраћајне инфраструктуре.
У улици Светог Димитрија планира се комплетна реконструкција саобраћајних
површина у смислу усклађивања са савременим захтевима и стандардима, што
подразумева да се примењују сегрегатне саобраћајне површине намењене за кретање
моторних возила, немоторизовани саобраћај ( бициклистички и пешачки) и
стационарни саобраћај.
Постојећи паркинг иза градске куће потребно је рекоструисати и проширити
приступне саобраћајнице, тако да испуњавају услове за двосмерно одвијање
саобраћаја и неометано паркирање аутомобила.
Новопланираним унутарблоковским приступним улицама допуњују се саобраћајне
везе у постојоћој мрежи саобраћајница, повећава се саобраћајни капацитет мреже и
омогућује приступ новоланираним садржајима. Ове саобраћајнице су у виду троугла
који на правцима катета има предвиђене саобраћајне површине за моторизован
саобраћај, а на правцу хипотенузе формирана је мања пешачка зона.
У улици Краља Петра I задржава се постојеће стање саобраћајних површина, без
промене ширине појаса регулације улице.
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3.1.2. Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина
Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом постојећих и
планираних објеката у обухвату плана. Овим планом предвиђено је саобраћајно повезивање
унутрашњих садржаја у блоку са све три улице примарне саобраћајне мреже, улицама Стари
шор, Светог Димитрија и Краља Петра I.
Коловоз за кретање возила
Улица Светог Димитрија
•
•
•

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 м; примењује се ВР ≤ 50
км/час.
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 (унутарблоковске) улице
•
•
•

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 м; примењује се ВР ≤ 40
км/час.
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.

Коловоз за мировање возила , отворена паркиралишта - ( важи за све улице)
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким
прилозима: Графички прилог број 6 - " Саобраћајнице са уређењем слободних зелених
површина ", Геметријски попречни профили; Шеме за површинска паркиралишта – графички
прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички
прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта на јавној површини користе се вредности из
табеле П.1. које се односе на краткотрајно паркирање.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за
истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у
изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног
одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање
превиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим максимално + 4цм у односу на коту
коловоза намењеног за кретање возила.
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/објекта, као и са диспозицијом планиране и
постојеће инфраструктуру.
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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, с тим да удаљност саобраћајних
профила не може бити мања од 0,50м. Минимална ширина бициклистичких стаза је 1,5м за
слободни профил, односно 1,0м за саобраћајни профил.
Пешачке саобраћајне површине - ( важи за све улице)
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације
саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким стазама
вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање пешачких стаза приказано је на
Графичком прилогу број 6 - " Саобраћајнице са уређењем слободних зелених површина ".
Ширина пешачких стаза је минимум 1,6m за саобраћајним профил, односно 2,0m за
слободни профил.
Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка
осовини саобраћајнице.
Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) +12цм - на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним паркингом
б) +10цм - на месту контакта са управним и косим паркинзима.
При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким
стандардима приступачности ("Сл. Гласник РС", број 19/2012).
Нивелацини план јавних површина
На графичком прилогу број 6 - " Саобраћајнице са уређењем слободних зелених
површина " приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање
нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће
пројектне документације.
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 техничким
стандардима приступачности ("Сл. Гласник РС", број 19/2012).
3.2.

Зелене површине

3.2.1. Озелењавање
Основна функција уличних зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне
зграде од колског саобраћаја, створи повољне микроклиматске услове и повећа естетске
квалитете градског пејсажа. Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је
под зеленилом.
Задржати постојеће улично зеленило и формирати једностране и двостране дрвореде у
којима постоји довољна ширина уличног профила. Постојеће дрвореде треба задржати уз
постепену замену престарелих и сувих стабала.
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У улицама које се обрађују овим планом, где је то могуће, треба проширити мрежу
дрвореда.
3.2.2.

Принципи озелењавања улица

Озелењавање улица које су у обухвату овог плана , због свог углавном, узаног
габарита и мноштва подземних инсталација , захтева врсте са мањом крошњом или уско
пирамидалном крошњом .
Избор врста за озелењавање прилагодити :
• висини зграда,
• сагледати могућност садње у пешачким улицама и зонама,
• усагласити садњу са синхрон планом,
• најмање растојање између садница прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и
станишним условима,
• предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 м, стабло чисто од грана
до висине од 2,5 м и прсног пречника најмање 5-7 цм)
На паркинг просторима предвидети засену садњом лишћара са богатом крошњом на
сваком другом паркинг месту.
Око стабала у улицама и поред паркинга потребно је поставити верикалне и
хоризонталне штитнике око дебла .Према потреби поставити инсталације за подземно
наводњавање и прихрану.
Растојање између дрворедних садница је најмање 5 м, а у зависности од врсте .
Принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање
саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је
стварати и услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
У улицама у којима се формира дрворед потребно је изабрати по једну врсту дрвећа
као што су : јавори (Acer campestre ,Acer platanoides “Globosum”) , каталпе (Catalpa
bignonioides , Catalpa bignonioides “ Nana”), јудино дрво (Cercis siliquastrum), златна киша
(laburnum anagiroides ), јапанска украсна трешња (Cerasus serulata), брезе ( Betula alba , Betula
alba „ Fastigiata“ ), граб (Carpinus betulus , Carpinus betulus “ Fastigiata “) магнолија (Magnilia
sp), албизија (Albicia julibrisin) и тиме обезбедити индивидуалност сваке улице. При томе
треба водити рачуна о карактеру улице и правцу доминантног ветра.
При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних
својстава саднице буду прилагођене условима раста у уличним профилима и
инфраструктурним коридорима.
3.3.

Водна инфраструктура

3.3.1. Снабдевање водом
На подручју обухвата плана у ободним улицама центра града изграђена је водоводна
мрежа за снабдевање потрошача питком водом. Да би се обезбедило снабдевање водом
будућих потрошача, потребна је израда прикључних водова. Дуж свих планираних
собраћајница предвидети дистрибутивну водоводну мрежу. Уличну мрежу водовода
предвидети у зеленим површинама поред саобраћајница и тротоара, на довољном
растојању од осталих инсталација распоређених у простору, а према плану.
Карактеристике објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке
документације. Израду пројектне документације, изградњу водоводне мреже, начин и
место прикључења објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према
условима надлежног јавног и комуналног предузећа. Водоводну мрежу, канализациону
мрежу и мрежу атмосферске канализације обавезно градити пре изградње саобраћајне
мреже.
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3.3.2. Одвођење вода
Фекална канализација:
На подручју предметног плана изграђена је примарна фекална канализациона
мрежа по ободним улицама центра града. Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу
атмосферске канализације обавезно градити пре изградње саобраћајне мреже.
Атмосферска канализација:
На подручју предметног плана у ободним улицама центра града изграђена је
атмосферска канализација. ПДР-ом се планира унутрашњи систем евакуације атмосферских
вода унутар блока у складу са фазном реализацијом јавних простора. Предвидети
одводњавање свих слободних површина и улица, у обухвату плана, водећи рачуна о
квалитету вода које се прихватају атмосферски канализациони систем. Водоводну мрежу,
канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације обавезно градити пре изградње
саобраћајне мреже.
3.4.

Енергетска инфраструктура

3.4.1. Електроенергетски систем
Електроенергетска мрежа и објекти – постојећи: Постојећи објекти у обухвату ПДР
снабдевају се електроенергијом из две трафостанице 20/0,4 кВ и то : ТС ''Центар'' и „Суд“.
Наведене ТС у потпуности задовољавају електроенергетске потребе у овом блоку
постојећих објеката. Електромрежа у овом блоку је изграђена као подземна (већим делом) и
надземна, са челичним стубовима висине 9м / мањим делом). Ободне улице су осветљене
натријумовим светиљкама високог притиска које су уграђене на постојеће стубове надземне
електромреже 0,4кВ и стубове ЈР висине 9 м.
Електромрежа - планирано: За снабдевање планираних објеката електроенергијом у
обухвату ПДР предвиђа се изградња две нове МБТС 20/0,4kV, 2х630kVА. У том циљу
потребно је постојећу кабловску електромрежу 20kV проширити и свести у нове МБТС, као
и изградити нови НН расплет.
Планирана канделаберска јавна расвета на челичном цевастим стубовима висине 5m
напајаће се из планираних 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.
3.4.2. Топловодни систем
Топлификација постојеће: У обухвату Плана постоји изграђена топловодна
магистрална мрежа на коју је прикључена већина објеката. Траса постојећег магистралног
вреловода долази у блок са источне стране и од објекта ''Палате правде'' и правцем ка западу
пролази кроз неизграђени унутарблоковски простор блока до западног дела блока и
комплекса Градске управе и објекта Поште у самом центру града, од ког траса иде кроз
пролаз ''Зелено дрво''.
Топлификација планирано: Планирана диспозиција објеката и јавних површина нових
улица и слободних простора у унутрашњости блока, према решењима у ПДР-у подразумева
измештање трасе вреловода и усклађивање њеног положаја са ново планираним
саобраћајним коридорима.
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3.4.3. Гасоводни систем
Простор у обухвату ПДР-а, у ободним улицама центра града је изграђена
полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа. Постоји могућност проширења мреже у
унутарблоковски простор за потрабе новопланираних објеката.
3.4.4. Обновљиви извори енергије
Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење
природних ресурса и коришћење обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија
ветра, хидропотенцијал текућих и стајаћих вода, потенцијал геотермалних вода или паре и
енергија из биомасе (енергија из остатака ратарске и шумске производње, органских отпада).
На основу израђених студија на територији АП Војводине, може се рећи да на
простору обухвата Плана и његовог непосредног окружења, такође постоје природне
погодности за коришћење обновљивих извора енергије.
Основни циљеви развоја обновљивих извора енергије (ОИЕ) су:
- повећање производње електричне енергије из ОИЕ;
- побољшавање квалитета животне средине већим коришћењем ОИЕ;
-стварање погодног амбијента за примену и инвестирање у ОИЕ (поједностављивање
административних процедура, подршка развоју тржишта за ОИЕ);
- формирање и суфинансирање пилот и демонстрационих постројења примене технологија за
ефикасно коришћење ОИЕ;
- усвајање финансијских механизама за подстицање коришћења енергије из ОИ (пореске и
царинске олакшице, субвенције и др);
- образовање и развијање јавне свести ради подстицања масовнијег коришћења обновљивих
извора енергије;
- поштовању принципа (критеријума) одрживости приликом коришћења ОИЕ;
- учешће биогорива на тржишту;
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал
обновљивих извора на простору Војводине, с обзиром на заступљеност пољопривредног и
шумског подручја, односно заступљеност ресурса остатака ратарске и шумске производње.
Коришћење геотермалне енергије за сада је на веома ниском нивоу и поред значајног
топлотног потенцијала. Коришћење топлотних пумпи је врло ефикасна технологија која би
се могла применити на овом подручју.
За тачну оцену оправданости изградње ветрогенератора на
локацијама, неопходно је спровести детаљна мерења брзине и правца ветра.

потенцијланим

Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена
подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или
соларних котлова) или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна
примена соларне енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије
одговарајућим техничким решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и
застакљених површина, примена одговарајућих материјала итд.)
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Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово коришћење.
Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се користити на мањим
индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.
Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима
грејања, као енергент за апсорпционе расхладне машине, или као допуна класичним
системима грејања.
3.5.

Телекомуникације

3.5.1. Мрежа фиксне телефоније и кабловски дистрибутивни систем
ТТ мрежа и објекти – постојећи: У ободним улицама урађена 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 улици Стари шор је монтирана КДС мрежа на стубовима НН мреже. У
осталим улицама нема КДС мрежа.
ТТ мрежа – планирано: У простору обухвата Плана постоји, у улици Краља Петра I и
А.Чарнојевића изграђена ТТ канализација кроз коју су положени ТТ каблови великог
капацитета. Постојање ТТ канализације омогућава релативно једноставно и без великих
финансијских напрезања изградњу оптичких ТТ кабловских водова велике пропусне моћи до
свих евентуалних будућих великих корисника ТТ услуга.
У обухвату ПДР планиранa je сукцесивна доградња телекомуникационе мреже 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 АТЦ Сремска Митровица, приступна ТТ мрежа
„Центар“. С обзиром да је предметни комплекс са две стране обухваћен кабловском ТТ
канализацијом и да је у близини телефонска централа, могуће је директно прикључење на
АТЦ као и прикључење преко постојеће ТТ канализације.
Потребе за овом врстом саобраћаја и комуникација могуће је задовољити изграњом
подземне ТТ мреже а мрежу водити у уличним – путним коридорима. У планираним
стамбенопословним објектима у циљу побољшања и проширења капацитета мреже
предвидети миникабинете.
3.5.2. Систем мобилне телефоније
На подручју Плана нема постојећих и планираних базних станица – система за
мобилну телефонију.
3.6.

Комунална инфраструктура

Решавање проблема комуналног отпада (привремено депоновање у прописане судове)
решава се у оквиру саобраћајне мреже на простору јавне намене за слободностојеће објекте.
Предвиђена су и места за рециклажна острва. Трајно одлагањеA отпада се решава одлагањем
на одговарајуће депоније у контакту са надлежним ЈКП.
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4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

4.1.

Заштита градитељског наслеђа

На простору обухвата плана има евидентираних и заштићених споменика културе.
Преглед непокретних културних добара по категоријама и врстама:
1. непокретна културна добра од изузетног значаја- евидентирано је 17 археолошких
локалитета у обухваћеном простору;
2. непокретних културних добара од великог значаја нема;
3. евидентиране непокретности које уживају претходну заштиту су
– просторно културно историјска целина Старо градско језгро Сремске Митровице
са објектима у саставу, куће у улици Светог Димитрија бр.19 и 23;
– „кућа са плочицама“, улица Стари шор 118 са заштићеном околином.
Услови чувања , одржавања и коришћења и мере заштите Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица и Републичког ЗЗСК – Београд приложене су у
плану (Документациона основа/ 3. Прибављени подаци, услови и мишљења за израду плана: Услови
чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду ПДР просторног блока између улица
Светог Димитрија, Краља Петра Ι и Стари шор у Ср.Митровици, од марта 2010.год).

На објектима који су непокретна културна добра и у зони њихове заштићене околине
обавезно је очување хоризонталне и вертикалне регулације као и постојеће нивелације
јавних колско- пешачких површина. Могућа је санација, адаптација, промена намене,
конзервација и рестаурација делова или целине објекта без угрожавања споменичких
својстава објеката. Дозвољена је изградња нових објеката на припадајућој парцели на
минималној удаљености од 10m по принципима интерполације. Максимална дозвољена
спратност објеката у зони заштићене околине је П+2.
Приликом извођења обавезно је праћење земљаних радова од стране стручне службе
ЗЗСК. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и
чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту.
Уколико се планира изградња објеката са темељима чија је дубина већа од 1m,
подрумских просторија и подземних гаража обавезна су заштитна археолошка истраживања
на подручју плана. Уколико се у току археолошких истраживања открију археолошкоархитектонски налази од изузетног значаја неопходна је измена пројекта ради заштите и
презентације.

4.2.

Услови и мере заштите животне средине

На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу утврђивања
квалитета ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство потенцијалних загађивача,
може се проценити да се радно и стамбено функционисање људи у простору у обухвату
плана одвија без значајних негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште.
У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату
плана неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта.
У контексу заштите воде од загађења предвиђено је:
• обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко насељског
водоводног система;
• сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до реципијента.
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Заштита ваздуха предвиђена је правилним избором дендролошких врста које ће
утицати, пре свега, на побољшање микроклиматских услова (смањење инсолације, снижење
екстремних температура, заштиту од ветра и изравњавање дефицита кисеоника), на смањење
негативних ефеката саобраћаја.
Коришћењем природног гаса као енергента за обезбеђење топлотне енергије простора
заштитиће се ваздух, као природни ресурс, од загађења.
У контексту заштите земљишта, комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће
контејнере, а потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне
комуналне организације на предвиђен простор за одлагање.
Адекватним уређењем јавних зелених површина унапредиће се микроклиматски и
санитарно хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у функцији
заштите ваздуха од загађења и буке.
Услови и мере заштите природних добара

4.3.

На простору обухвата плана који дефинишу улице Светог Димитрија са Омладинским
парком, улица Стари шор и Краља Петра Ι, нема евидентираних заштићених природних
добара.
Услови и мере енергетске ефикасности изградње

4.4.

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и
на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење и
технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова (Правилник о енергетској
ефикасности зграда, „Сл.гласник РС“, бр. 61/2011).
Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и
комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, а све
у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса.
•
•
•
•
•

•
•
•

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:
изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења унутарнасељског
комуницирања и смањења коришћења моторних возила;
подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);
пројектовањем и позиционирањем објеката
према климатским аспектима
изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;
сопственом производном енергијом и другим факторима;
изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и обновљивих
извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом
даљинских или централизованих система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере:
пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих уз
поштовање принципа енергетске ефикасности;
реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве
енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, односно источној
страни света), заштита од Сунца, природна вентилација и сл.;
омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или
санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
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систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање,
замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња
термостатских вентила, делитеља мерача топлоте и друге мере);
унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености);

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције
постојећих објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну површину
објекта, треба задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност.
Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење објеката.
4.5.

Услови за зaштиту од елементарних непогода и других катастрофа

4.5.1. Заштита од земљотреса
На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета
7˚MCS за повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. Мере
заштите подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите приликом
планирања, пројектовања и изградње објеката, као и реконструкцију постојећих објеката,
које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и
8˚MCS.
Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и
усаглашена са светским стандардима па је тако у најчешћој употреби Правилник о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
(Сл.лист СФРЈ 31/81, 49/82, 29-83, 21/88 и 52/90).
4.5.2. Заштита од пожара
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз
урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и
правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта
од суседних, ширина саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере
заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и
гасних постројења.
Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија
дефинисани су Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке
аутомобиле од пожара и експлозија, „Сл.лист СЦГ“, бр.31/2005.
4.5.3. Заштита од удара грома
Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а састоји се
од једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са Правилником
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. Лист
СРЈ“, бр.11/1996, односно одговарајућим стандардима за громобранске инсталације.
Примена техничких прописа знатно смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у
штићени објекат.
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Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске
инсталације.
Спољашња громобранска инсталација
Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални
елементи кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења.
Унутрашња громобранска инсталација
Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији.
Обавезно је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно дејство директних
атмосферских пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња
громобранска инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја
електромагнетних поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и
варничних прескока између неповезаних металних маса унутар објеката.
Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити
одабрани у зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996.
Заштита од пренапона
При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију
која је постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним случајевима се могу
појавити индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају
осетљиву опрему, компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових
претњи због утицаја електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по
водовима који повезују две структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и
струјни таласи кратког споја (транзитни таласи).
Пренепонски таласи јављају се услед:
-директног удара грома у надземне водове;
-утицаја магнетног поља на водове;
-директног удара грома;
-расподелом потенцијала око места удара грома;
-утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему.
Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у односу
на индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у рачунарима, као
и штете због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани пренапони и сви
транспортовани пренапонски таласи и таласи струја кратког споја представљају примарну
претњу изолацији нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме, инсталације и опреме
малог напона као и осетљиве електронске опреме за управљање и комуникацију. Ови
пренапони у објекте могу "допутовати" електроенергетском мрежом или ПТТ водовима.
Могу настати и индукцијом због директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења
непосредно у суседству. Ради тога је законодавац и цео технички развијени свет, заштиту
скупоцених и незамењивих инсталација и опреме од продора пренапона у њих, решио на
одговарајући начин: постављањем довољног броја и одговарајућих врста одводника
пренапона на улазе инсталације.
4.5.4. Зашита од поплава
Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође,
предметно подручје чија надморска висина варира од 80,40 – 82,50 m налази се изнад коте
водостаја стогодишње воде (80,50 m).
4.5.5. Заштита од ратних дејстава
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и
материјалних добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља Министарство
одбране.
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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За простор који је предмет израде плана, нема посебних услова за прилагођавање
потребама одбране земље.
Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
4.6.

Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама

С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број корисника са
посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на местима денивелације
између разних категорија саобраћајних површина чиме би били обезбеђени услови за
несметано кретање ових лица. Из истих разлога, код грађевинских објеката, чија кота пода је
денивелисана у односу на коте околних тротоара, треба предвидети, поред степеника, и
рампе преко којих би се омогућило несметано кретање хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске
објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су:
изградња интерних рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на
објектима, као и одређени број паркинг места за хендикепирана лица на планираним паркинг
површинама.
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких
прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са
посебним потребама у простору, извести у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности („Службени гласник РС“, бр. 19/2012).
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ
Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и
комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне
површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта),
локалног значаја имају своју парцелу и налазе се унутар регулационих линија блока.
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.
Планирани развој постојећег стамбеног ткива развија се унутар неколико типова
блокова:
•
компактни градски блокови;
•
отворени градски блокови;
•
мешовити градски блокови;
•
спонтано настали блокови.
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% (па и до 70%), са претежном спратношћу од П+2+Пк до П+3+Пк 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
са комбинованом пословном и стамбеном наменом.
Отворене блокове карактеришу слободно постављени вишеспратни објекти који су
повучени у односу на регулациону линију блока, изграђени на јединственој заједничкој
површини. Настали су на раније неизграђеним површинама или реконструкцијом градског
ткива ниске густине, преовлађујуће спратности П+3 и П+4, са или без поткровља. У
отвореним блоковима урбанистичким параметрима успоставља се равнотежа између
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изражено великог слободног простора и велике спратности објеката. Спратност новопланираних слободностојећих објеката је од П+2 до П+4+Пк.
Новонастали отворени блокови оивичени су унутарблоковским саобраћајницама са
увођењем
сервисног саобраћаја у унутрашњост блока. Отворени блокови настали
реконструкцијом оивичени су старим индивидуалним стамбеним објектима и градским
улицама.
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.
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БЛОК A - АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР ГРАДА
Локација:

Југозападни део обухвата плана чини отворени блок на углу улица
Краља Петра I и Светог Димитрија.

Намена:

Доминантна намена је јавна како отворених, слободних површина,
тргова и улица, тако и намена објеката. Објекти имају јавну,
администаративно-управну функцију. У блоку је у мањој мери
заступљено и становање на етажама изнад приземља.

Садржај:

Главна пошта, објекти Градске управе, банке, јавна предузећа и
различити продајни, угоститељски или услужни садржаји као два
комплекса око зграде Градске управе и Главне поште.

Тип блока:

Отворени блок слободностојећих објеката или комплекса објеката у
непрекинутом низу атријумског типа.

Тип објеката у
блоку:

Два затворена комплекса објеката у низу са атријумским простором .

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс заузетости на нивоу блока је до 50%.
Максимални ндекс заузетости на парцели је до 100%.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 3.
Максимално једна поземна етажа +
• постојећи објекти до П+6+Пк.
• планирани објекти или надградња постојећих објеката
П+4+Пк

Спратност:

до

Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

Максимално 18,50 m + обавезна атика (надзидак)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – с обзиром на различито обрађене фасаде постојећих
објеката, ускладити све нове објекте или дограђене делове објеката са
постојећим објектима у најближем окружењу.
Бетонске елементе испуне или конструктивне елементе задржати у
изворном облику, не бојити, а бојене делове фасада искључиво у
светлим тоновима прилагодити комплексу објеката из непосредног
окружења.
Делове фасада од опеке (црвене, жуте или силикатне) у комбинацији
са армирано бетонским конструктивним елементима (натур бетон)
задржати у изворном облику и материјализацију ускладити са
ауторским архитектонским решењем.
Кров – Кровни покривач: тегола, етернит, зелени кров
(интезиван/екстезиван), разне врсте кровних панела, лимова и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни:
• при санацији равног крова са атиком максимални нагиб косог
крова до 15°;
• максимални нагиб косог крова до 35°.
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Паркирање
возила:

На унутар-блоковским јавним површинама за паркирање возила у
границама обухвата плана.

Посебна правила:

Реконструкција трга са свим околним слободним површинама могућа
је само на основу усвојеног урбанистичког пројекта.
Промена габарита постојећих објеката могућа је само уз очување
постојећег архитектонског контекста и поштовање ауторског права
или урађеног и усвојеног урбанистичког пројекта.
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БЛОК B – АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВНА ЗОНА
Северозападна страна обухвата плана, чини је угао улица Стари шор
и Краља Петра I.
Објекат са јавном функцијом са административно- управном
наменом, и парцела само у функцији објекта на парцели.
Зграда Управе прихода са припадајућом слободном површином у
функцији објекта на парцели.

Локација:
Намена:
Садржај:
Тип блока:

Компактни градски мини-блок који чини један објекат- почетак низа у
улици Стари шор на јединственој припадајућој парцели.

Тип објекта у
блоку:

Пословни објекат у прекинутом низу (почетак низа у улици Стари
шор).

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс заузетости до 70%.
Максимални ндекс изграђености до 3.

Спратност:

Максимално једна поземна етажа + доградња постојећег објеката до
П+4+Пк
Високо приземље - постојећа кота пода приземља је на око 1,50m од
коте тротоара.

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Максимално 18,50 m + обавезна атика (надзидак)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

При интервенцијама на објекту, типа доградње, рекострукције или
санације и одржавање фасаде, обавезно је очување постојећег
архитектонског контекста и поштовање ауторског права.

Паркирање
возила:

Део на сопственој парцели према потребама и начину рада зграде
управе, а преостали део на јавној површини.
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БЛОК С - УПРАВНА ЗОНА (ЗГРАДА СУДА)
Североисточна страна обухвата Плана и чини је угао улица Стари
шор и Свети Димитрије.
Објекат са јавном функцијом са административно- управном
наменом, део парцеле око објекта у јавној функцији- уређена
слободна, зелена, површина са стазама за пешаке у функцији објекта.
Зграда суда – „Палата правде“ са околном, уређеном, слободном
површином.

Локација:
Намена:
Садржај:
Тип блока:

Отворени градски мини-блок који чини један објекат на јединственој,
припадајућој парцели.

Тип објекта у
блоку:

Пословни , слободностојећи објекат.

Урбанистички
параметри блока:

Максимални ндекс заузетости до 50%.
Максимални ндекс изграђености до 2,5.

Спратност:

Максимално једна поземна етажа + доградња постојећег објеката до
П+3+Пк.
Високо приземље - постојећа кота пода приземља је на око 1,50m од
коте тротоара.

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Максимално 15,0 m + обавезна атика (надзидак)

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – спољашњи конструктивни зидови – од опекарских
производа са армирано бетонским конструктивним елементима.
Обрада фасаде – црвена фасадна опека у комбинацији са натурбетонским конструктивним елементима или у складу са
архитектонским идејним решењем.
Нагиб крова- прилагодити кровном покривачу, са максималним
нагибом до 15°.
При интервенцијама на објекту, типа доградње, рекострукције или
санације и одржавање фасаде, обавезно је очување постојећег
архитектонског контекста и поштовање ауторског права.

Паркирање
возила:
Посебна правила:

Део на сопственој парцели према потребама и начину рада зграде
управе, а преостали део на околној јавној површини.
Промена габарита постојећег објекта могућа је само уз очување
постојећег архитектонског контекста и поштовање ауторског права
или урађеног и усвојеног урбанистичког пројекта.
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БЛОК D - КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Локација:

Улица Краља Петра I, блок између зграде Управе прихода и
комплекса објеката око Поште.

Оријентација :

Блок оријентисан на запад - ул. Краља петра Ι, и на исток према
ново-планираној, паралелној унутарблоковској саобраћајници.

Димензије :

-дужина блока од 162 до 170m
-ширина блока од 58 до 71m
Укупна површина блока око 1,09ha.
Доминантна намена у улици Краља Петра Ι је пословно- стамбена , а
у унутрашњости блока стамбена. У обухваћеном блоку нема јавне
намене објеката и земљишта.

Намена:

Два паралелна низа стамбено-пословних објеката на међусобној
удаљености од 30-40m, уз могућност изградње стамбених и
помоћних објекта, мале спратности- П или П+Пк, унутар блока.
Плланирана су и два слободностојећа објекта са пословном или
стамбено-пословном наменом, спратности П+2 у југоисточном делу
блока. Могућа је и јавн а намена ових објеката.
Компактни градски блок објеката у низу, само делом отвореним
према коплексу објеката управе унутар блока.

Садржај:

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

-два непрекинута низа са комбинованом стамбеном и пословном
наменом;
-два слободностојећа објекта са комбинованом пословном и
стамбеном наменом и могућом јавном садржином;
-новоизграђени слободностојећи, стамбени, објекат који се задржава.
Максимални ндекс изграђености на нивоу блока је до 2,5.
Предње регулационе
линије су уједно и грађевинске, тј.
обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока. Задња
грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до ње је
могућа градња, али није обавезна.
Максимални број етажа: једна поземна етажа +
• у непрекинутом низу ул К.Петра Ι од П+1+Pк до П+2+Пк;
• у прекинутом низу унутар блока од П+2+Pк до до П+3+Пк;
• слободностојећи, пословни објекти од П+2 до до П+2+Пк;
• помоћни или стамбени објекти у унутрашњости парцеле од П
до П+Пк.
Максимално 0,2m од коте тротоара за низ у улици Краља Петра, а
1,20m за стамбене објекте без пословања у унутрашњости блока.
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
П+3
max. висина = 13m
П+3+Пк
max. висина = 15m

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

46

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за два
слободностојећа објекта у југоисточном делу блока- паркирање је
могуће у подземним или приземним етажама или на јавној површини
унутар граница плана, 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.

Посебна правила:

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације. За два
слободностојећа, вишеспратна објекта са планираном пословном,
стамбено- пословном или јавном наменом, у југоисточном делу блока,
обавезна је израда урбанистичког пројекта планиране изградње.

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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БЛОК Е - КОМБИНОВАНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Локација:

Оријентисан је према улици Стари шор и планираној, паралелној
унутарблоковској саобраћајници.

Оријентација :

Блок оријентисан на север - ул. Стари шор, и на југ према новопланираној, паралелној унутарблоковској саобраћајници.

Димензије :

-дужина блока према ул.Стари шор 195m, према новој саобраћајници
унутар блока 140m
-ширина блока око 60m
Укупна површина блока око 1,06ha.
Доминантна намена у улици Стари шор је пословно- стамбена , а у
унутрашњости блока стамбена. У обухваћеном блоку нема јавног
грађевинског земљишта. Пословни објекат у ул.Стари шор 114 има
јавну функцију.
Два паралелна низа комбиноване стамбене и пословне намене
објеката на међусобној удаљености од око 26m, уз могућност
изградње стамбених и помоћних приземних објекта унутар блока.
Пословни објекат ЈКП Водовод.
Компактни градски блок објеката у низу, само делом отворен према
улици Стари шор у зони објекта под заштитом ЗЗСК и у његовој
заштићеној околини.
-два непрекинута низа са комбинованом стамбеном и пословном
наменом;
-прекинути низ два објекта.
Максимални ндекс изграђености на нивоу блока је до 2.
Грађевинска линија:
- два непрекинута низа у улици Стари шор се увлачи 5m од постојеће
регулационе линије која се задржава;
- кућа са плочицама“ у улици Стари шор бр.118, данас зграда ЈКП
Водовод са заштићеном околином парцеле- грађевинска линија се
поклапа са регулационом и задржава се по условима ЗЗСК.

Намена:

Садржај:

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Максимално једна поземна етажа +
• у непрекинутом низу ул Стари шор од П+1+Пк до П+2+Пк;
• у непрекинутом низу унутар блока од П+2+Пк до П+3+Пк;
• прекинутити низ (4 објекта) до П+Пк, по условима ЗЗСК;
• помоћни објекти унутар парцела max П;

Висина коте
приземља:

Максимално 0,2m од коте тротоара за низ у улици Стари шор, а 1,20m
за стамбене објекте без пословања у унутрашњости блока.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк
П+2
П+2+Пк
П+3

висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m
max. висина = 10m
max. висина = 12m
max. висина = 13m

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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П+3+Пк

max. висина = 15m

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте. Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају
се обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна правила:

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
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БЛОК F – КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК СА ПОСЛОВАЊЕМ
Локација:

Оријентисан је према југоистоку и улици Светог Димитрија.

Оријентација :

Блок оријентисан на југо-исток - ул. Светог Димитрија, и на северозапад према ново-планираној, паралелној унутарблоковској
саобраћајници.

Димензије :

-дужина блока од 115 до 155m
-ширина блока од око 100m
Укупна површина блока око 1,58ha.
Доминантна намена у улици Краља Петра Ι је пословно- стамбена , а
у унутрашњости блока стамбена. Могућа је јавна намена
слободностојећег објекта на северној страни паркинга иза зграде
Градске управе – најистуренија источна тачка блока.
Два паралелна низа стамбено-пословних објеката на међусобној
удаљености од око 65m, уз могућност изградње стамбених и
помоћних објекта, мале спратности, П+Пк до П+1+Пк, унутар блока.
Планиран је и слободностојећи објекат са пословном или стамбенопословном наменом, спратности П+2 у западном делу блока.
Компактни градски блок објеката у низу, само делом отвореним
према коплексу објеката управе унутар блока.

Намена:

Садржај:

Тип блока:
Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

-три непрекинута низа са комбинованом стамбеном и пословном
наменом;
-два слободностојећа објекта са пословном или псловно- стамбеном
наменом и могућом јавном садржином;
-новоизграђени слободностојећи, стамбени, објекат који се задржава.
Максимални ндекс изграђености на нивоу блока је до 2.
Предње регулационе
линије су уједно и грађевинске, тј.
обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока. Задња
грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до ње је
могућа градња, али није обавезна.
Максимални број етажа: једна поземна етажа +
• у непрекинутом низу ул Светог Димитрија од П+1+Пк до
П+2+Пк;
• у прекинутом низу унутар блока од П+2+Пк до до П+3+Пк;
• слободностојећи, пословни објекат од П+1+Пк до до П+2+Пк;
• помоћни или стамбени објекти у унутрашњости парцеле од
П+Пк до П+1+Пк.
Максимално 0,2 m од коте тротоара.
спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк
П+2
П+2+Пк

висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m
max. висина = 10m
max. висина = 12m

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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П+3
П+3+Пк

max. висина = 13m
max. висина = 15m

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за:
• слободностојећи објекат у источном делу блока- паркирање је
могуће у подземним или приземним етажама или на јавној
површини унутар граница плана, а према Одлуци о мерилима
и критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско
земљиште;
• планирани објекат са комбинованом стамбеном и пословном
наменом који чини западну фасаду простора паркинга иза
комплекса Градске управе- на сопственој парцели потребно је
обезбедити половину потрбног броја паркинг места, а за
преостали део на јавној површини у границама плана.
Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне
саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са изградњом
објекта.

Посебна правила:

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
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БЛОК G – ОТВОРЕНИ ПОСЛОВНИ БЛОК СА СТАНОВАЊЕМ
Локација:

Западни и централни део целине блока који је у обухвату плана

Оријентација :

Блок''G''оријентисан према западу-улици Краља Петра Ι; према
југоистоку ул. Светог Димитрија, и на северо-запад према новопланираним унутарблоковским саобраћајницама

Димензије :

-дужина блока око160m
-ширина блока 30-40м, централни део око 80m
Укупна површина блока око 0,69ha.
Намена објеката је стамбено-пословна (исто као два постојећа објекта
у блоку). За слободностојећи објекат у источном делу блока (на
северној страни блоковског паркинга - иза зграде Градске управе)
могућа је чисто пословна односно јавна намена
Блок садржи 5 слободностојећих објеката и то 2 постојећа стамбенопословна, спратности П+2 и П+4+Пк; и 3 планирана стамбенопословна објекта спратности П+2 до П+2+Пк

Намена:

Садржај:

Тип блока:

Отворени градски блок са слободностојећим објектима у окружењу
простора са јавном наменом својина Град СМ)

Тип објеката у
блоку:

5 слободностојећих објеката и то: 3 објекта са парцелама величине
габарита објекта који су потпуно окружени јавном површином и 2 са
парцела истевеличине (испод габарита), који су са 3 стране окружени
планираном јавном површином док је задња-западна страна на
унутарблоковској регулационој лонији блока ''Д''
Максимални ндекс изграђености на нивоу блока је до 1,5
Максимални ндекс изграђености на нивоу парцела (величине
габарита слободностојећих) објеката је 4 (макс.П+2+Пк)
Регулационе
линије су уједно и грађевинске линије
слбодностојећих објеката у окружењу јавне површине
Максимални број етажа: једна подземна етажа и спратност од П+2 до
П+2+Пк
Слободностојећи, постојећи објекат новијег датума је П+4+Пк

Урбанистички
параметри блока:

Спратност:

Максимално 0,2 m од коте тротоара.

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Архитектонско
обликовање и
материјализација:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк
П+2
П+2+Пк

висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m
max. висина = 10m
max. висина = 12m

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде и боју ускладити са непосредним
окружењем, користећи светле тонове топлих боја (без зелене и плаве),
белу и сиву.
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Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: тегола, опекарски
елементи и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Паркирање
возила:

За свих 5 слободностојећих објеката паркирање се обезбеђује у
подземним или приземним етажама објеката или на јавној површини
унутар граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима
за одређивање накнаде за грађевинско земљиште; гаражни простори у
објектима нису задати урбанистички услов али су пожељни.

Посебна правила:

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.
У Блоку''G'' обавезна је израда Урбанистичког пројекта за простор са
2 нова објекта лоцирана уз западну границу блока уз услове
дефинисане овим Планом (поглавље. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА/ Регулација
површина и подела на јавне и остале намене/ 2.6. локације за које се
обавезно ради УП ).
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ
2.1.

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.


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.
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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
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.
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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.
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.
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Становање и стамбено ткиво

2.2.

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.

2. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ 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.
На свим постојећим катастарским парцелама у обухвату плана, могућа је
изградња, у складу са правилима овог плана ( граф. прилог бр.02- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ: планирана

организација простора).

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.
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.
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3.1.

Услови за образовање грађевинске парцеле:
 У компактним блоковима у обухвату плана

Најмања грађевинска парцела за изградњу:

1.
2.
3.

породичних
објеката

вишепородичних
објеката

слободностојећих објеката
300m²
1000m²
објеката у непрекинутом низу
150m²
600m²
објеката у прекинутом низу и
200m²
600m²
двојних објеката
(тј.400m² за двојне објекте) (тј.1200m² за двојне објекте)

Најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу:
породичних
вишепородичних
објеката
објеката
4.
5.
6.

слободностојећих објеката
10m
20m
објеката у непрекинутом низу
6m
8m
објеката у прекинутом низу и
8m
10m
двојних објеката
(тј.16m за двојне објекте) (тј.20m за двојне објекте)

 У отвореним блоковима у обухвату плана
Најмања грађевинска парцела за изградњу:
породичних
објеката
7.
8.
9.

вишепородичних
објеката

слободностојећих објеката
150m²
500m²
објеката у непрекинутом низу
75m²
300m²
објеката у прекинутом низу и
100m²
300m²
двојних објеката
(тј.200m² за двојне објекте) (тј.600m² за двојне објекте)

Најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу:
породичних
вишепородичних
објеката
објеката
10.
11.
12.

слободностојећих објеката
6m
10m
објеката у непрекинутом низу
6m
8m
објеката у прекинутом низу и
6m
8m
двојних објеката
(тј.12m за двојне објекте) (тј.16m за двојне објекте)
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3.2.

Грађевинска линија

Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земљишта до које је
дозвољено грађење.
Грађевинска линија испод површине земљишта до које је дозвољено грађење по
правилу је до граница парцеле и до регулационе линије.
У зони у којој постоје изграђени објекти грађевинска линија утврђује се по правилу
на основу позиције већине изграђених објеката, осим у зонама у којима је одређена друга
вредност или је изградња на регулацији обавезна.
Минимално растојање између грађевинске линије на површини грађевинске парцеле
и регулационе линије за нови објекат одређена је правилима градње.
Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском линијом,
односно предњом фасадом на грађевинску линију осим у зонама у којима је одређена
конкретна вредност.
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, 81/2010, 64/2010, 24/2011) 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
30m² 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 30m².

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

59

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

4.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ
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.
4.1.

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.
4.2.

Правила грађења за парцеле

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.
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Подземна грађевинска линија не сме да прелази границу парцеле и предњу
грађевинску линију у случају када је грађевинска линија увучена у унутрашњост парцеле у
односу на регулациону.
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.

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.
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4.3.

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.
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. Локације и зоне за које је обавезно расписивање јавног
конкурса
или обавезна урбанистичко-архитектонска разрада локације израдом
урбанистичког пројекта дате су на графичком прилогу бр.9 ( ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ- зоне
за израду конкурса или 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.
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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:

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+4
max. висина = 16m
min.висина = 15m
П+4+Пк
max. висина = 18m
min.висина = 16,5m
( 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.
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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.
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.
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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.
4.4.

Надзиђовање 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
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
65
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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.
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.

5.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНЕ ЛОКАЦИЈЕ

На појединачним локацијама, у оквиру зона дефинисаних за обавезну израду
урбанистичког пројекта планиране изградње или урбанистичко- архитектонског конкурса,
дефинисаће се посебна правила и сви урбанистички параметри за изградњу према
формираном планском решењу.
На парцели 4331/1, на Тргу војвођанских бригада, уз објекат у улици Краља Петра I
бр.6, могуће је, пројектом парцелације и препарцелације формирање нове парцелу уз
постојеће бр. 4306 и 4331/4 за изградњу спољног, наткривеног степеништа за формирање
главног улаза у подземни, постојећи, пословни- угоститељски простор, који у доњем делу
има визуелни контакт са заштићеним археолошким локалитетом ( Базилика Светог
Димитрија). За еализацију ове комуникације обавезно је уз потпуно поштовање свих
затечених функција слободног простора трга и припадајућих објеката .
Парцела бр.4333, у улици Свети Димитрија бр.19, својом диспозицијом оријентисана
је на три стране, улицу Светог Димитрија, јавну површину за паркирање возила, и нову,
планирану пешачку зону уз планирани низ објеката у унутарблоковском простору. С
обзиром на значај ове локације у административном центру града, планирани објекти чине
оквир слободне, уређене партерне површине и својим габаритом и изгледом чине фасаду
слободног простора у функцији паркинга. Зато је обавезно поштовање грађевинских линија,
висине и спратности као и осталих услова дефинисаних правилима градње.
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С обзиром на већу изграђеност парцеле приликом изградње, обавезно је обезбеђење
половине потребног броја паркинг места на сопственој, новоформираној парцели и друге
половине 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.

6.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
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. За пословни простор критеријум за утврђивање
потребног броја паркинг места је, једно паркинг место на сваких 70м2 збира нето површине
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 15% 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 и пешачки 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 техничким стандардима
приступачности ("Сл. Гласник РС", број 19/2012).
Озелењавање унутар блокова
Зелинило у зони становања треба да чини декоративна вегетација .Сачувати постојеће
квалитетно зеленило и допунити новим врстама.
Уколико је неопходно извршити уклањање постојећих стабала ако су она сува,
болесна и у случају када то захтева општи интерес утврђен на основу закона.
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7.

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Врста радова

Адреса

Изузимање
грађевинског
земљишта
Изузимање
изграђених
објекатастамбени
објекти
Изузимање
изграђених
објекатапомоћни објекти

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

МБТС са ВН
расплетом
Кабл. НН вод
Кабл. ВН вод
Јавна расвета
Јавна расвета
Водовод Ø 110
Фекална
канализација
Атмосферска
канализација
Подизање
травњака
Дрворедне
саднице

Јед. мере

Кол.

Изградња
мил. дин.

Реконструкци
ја
мил. дин

Укупно
мил. дин

Унутрашњост
блока

м2

7701

-

-

23,10

Унутрашњост
блока

м2

930

-

-

46,50

Унутрашњост
блока

м2

370

-

-

11,10

м2

4590

25,25

-

25,25

м2

1500

7,50

-

7,50

м2

12500

-

62,50

62,50

м2

1770

8,00

-

8,00

м2

1200

-

3,60

3,60

м2

1900

-

5,70

5,70

м2

2200

8,00

4,00

12,00

Нови блок

2×630кВА

2

12,00

-

12,00

Нови блок
Нови блок
Нови блок
Ул. Св.
Димитрије
Нови блок

м
м
м

1000
800
580

5,00
5,20
2,00

-

5,00
5,20
2,00

м

530

-

3,20

3,20

м

500

3,40

-

3,40

Нови блок

м

500

6,00

-

6,00

Нови блок

м

550

6,50

-

6,50

Нови блок

м2

600

0,30

-

0,30

Нови блок
Ул. Св.
Димитрије

ком

80

0,60

-

0,60

ком

20

0,15

-

0,15

Унутрашњост
блока
Унутрашњост
блокапешачка зона
Ул. Св.
Димитрије
Паркинг
„Суд“
Паркинг
„Општина“приступне
саобраћајнице
Паркинг
„Општина“
Двоетажно
паркиралиште
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Рекапитулација:
Изузимање изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта…….... 80.700.000, 00 динара
Уређивање јавних површина ................................................................... 169.900.000,00 динара
УКУПНО:
250.600.000,00 динара
Однос накнаде за уређење грађевинског земљишта и
потребних средстава за уређење јавне површине
Део средстава неопходних за уређење земљишта за јавне намене обезбедиће се из
накнаде за уређење грађевинског земљишта.
Табела: НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ЗОНА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПРВА И ДРУГА

(Према Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, Сл.лист града Сремска Митровица бр.1/08 и 2/09)
Тип изградње
Вишепородично
становање
1. зона
Вишепородично
становање
2. зона
Породично становање
1. зона
Породично становање
2. зона
Пословање
/комерцијалне делатности/
1. зона
Пословање
/комерцијалне делатности/
2. зона
Накнада за паркинг места
1. зона
УКУПНО
(у милионима дин.)

Нето површина
(m2)

Накнада за уређење ГЗ
(милиони динара)

14000

85,69

6400

24,49

1600

5,89

250

0,57

2400

17,28

1600

14,40

55 паркинг места

6,60

---

154,92

Јединична цена накнаде за уређење градског грађевинског земљишта ( децембар 2009.):
• породични стамбени објекти 1. зона
3.678,45 динара по 1m²
• породични стамбени објекти 2. зона
2.299,03, динара по 1m²
• вишепородични стамбени објекти 1. зона
6.120,94 динара по 1m²
• вишепородични стамбени објекти 2. зона
3.825,59 динара по 1m²
• пословни објекти 1.зона
7.200,55 динара по 1m²
• пословни објекти 2.зона
4.500,34 динара по 1m²
• накнада за паркинг место 1. зона
120.000,00 динара по 1ПМ
• накнада за паркинг место 2. зона
96.000,00 динара по 1ПМ
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Укупна потребна средства за уређење новоформиране јавне површине су око 250,60милиона
динара. Процена је да ће се кроз накнаду за уређење грађевинског земљишта прибавити око
154,92 милиона динара. На основу наведеног, закључак је да се уређење јавних површина
може финансирати са око 60% из средстава прикупљених кроз накнаду за изградњу објеката
на осталом грађевинском земљишту. Уређење јавних површина вршиће се сукцесивно у
складу са планираном динамиком прикупљања средстава за уређење грађевинског
земљишта.

8.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Фазност реализације елемената планираних овим ПДР-ом је антиципирана
већ у Програму и концепцији ПДР-а и подразумева функционалну и просторну реализацију
целина A-H, ОS и US (види граф.прилог бр.4)
Ободни простори са мини блоковима затвореног типа Урб.целине A-H подразумевају
урбану обнову (замену постојећих објеката новим са већом спратношћу и новом
организацијом површине парцела), појединачна фазност реализације није изражена те
постоји могућност истовремене реализације планираних решења у различитим
функционалним групама.
Фази реализације планираних садржаја у унутрашњости блока - блок пословног
центра, претходи релизација површине са јавном наменом- формирање регулационог појаса
унутарблоковских саобраћајница.
Такође за реализацију овим ПДР-ом предвиђених мера урбане обнове за ободне
просторе мини блокова затвореног типа, планира се неопходна реализација Предфазе плана.
Предфаза плана подразумева да се појединачне локације који деценијама коегзистирају са
околином, а немају дефинисан статусни оквир једнопородичних стамбених или стамбенопословних објеката на припадајућим парцелама и пријављени су за легализацију могу
обавити све неопходне процедуралне радње (парцелација, додела, и др..). Након реализације
Предфазом плана дефинисаних елемената и формирање парцела са јасним статусом
земљишта и објеката могу бити предмет планираних решења задатих овим ПДР-ом у смислу
раздвајања јавног од осталог земљишта као и реализације планираних грађевинских целина.
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9. ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ ОД НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

1.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица Светог Димитрија
бр.953-1/2008-1206 од 06.10.2008. Потврда

2.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 10
Број 334-03/09, од 01.03.2010.

3.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА''СРЕМСКА МИТРОВИЦА''
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
бр.9-127/7 од 02.0911.2009.

4.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Предузеће за телекомуникације а.д.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ,
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица Краља Петра 1. бр.2
Број 5035-22487/1, од 07.09. 2009.

5.

ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА Змај Јовина26, Сремска Митровица
бр. 1547/ 09 од 08.09.2009.

6.

ЈКП ВОДОВОД
22000 Сремска Митровица Стари шор бр. 114
бр.1017/2 од 25.09.2009.

7.

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' Сремска Митровица,
22000 Сремска Митровица, Трг Војвођанских брогада 14/1
Број 34-16-1/09, од 04.11.2009.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
Сектор за заштиту и спасавање
Одсек за заштиту и спасавање Сремска Митровица
бр. 217-869/09 од 07.09.2009.

8.

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
Стари шор 114 Сремска Митровица
бр.3121-1/09 од 04.09.2009.

9.

ЈП СКЛОНИШТА
Булевар Михаила Пупинна 117а, Београд
бр.42-47/12-1 од 21.03.2012.
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. подела обухвата плана на зоне и целине
2. функционална организација са претежном наменом простора

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

границе плана са широм локацијом;
планирана организација простора;
план намене површина /јавне и остале/;
подела на зоне и целине;
хоризонтална регулација са парцелацијом;
саобраћај са уређењем слободних зелених површина;
мреже и објекти инфраструктуре;
приказ оријентационе физичке структуре;
зоне за израду конкурса или урбанистичког пројекта.
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НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА
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6. CTaTyTa fpa)la CpeMcKa MHTpOBHUa (,Cny:>K6eHH JIHCT fpa,Ila CpeMcKa MHTpoBHUa",
6poj 1/2008 ) , CKyrriiiTHHa rpa.D:a CpeMcKa MHTpOBHUa, no rrpFI6aBJI:.eHOM MFIIIITheH:>y
KoMHcFij e 3a rrnaHoBe Ha ce.I.J:HHUH O,Ilp:>KaHoj 15.04.201 0. ro)lHHe, )lOHeno j e

O,l(JIYKY
0 H3P N(H IUIAHA ,[(ETA.JbHE PErYJIAD;HJE
ITPOCTOPHOr BJIOKA H3M:EB Y Y JII1II;A CBETII ,]J;IIMHTPIIJE, KP A.JhA
-rr'ET':PA'~T1rc·;'l'A.l>lf'lilu:?"'Y~cr-Ew!c'KvJ~r,l:1J.~FvBB:~~t
LJ:JiaH 1.
0BOM 0.I.J:JIYKOM IIpFICTyrra ce FI3pa,IlH TIJiaHa )leTaThHe peryJiaUHje IIpOCTOpHOr 6JIOKa
H3Meljy yJIHua CBeTH ,[(HMHTpHj e, KpaTha TieTpa I H CTapH mop y CpeMcKoj MHrpoBHUH (y
.I.J:aTheM TeKczy: TirraH neTaThHe perynauHje).
LJ:naH 2 .
.QHTh H3pane TinaHa )leTaThHe perynauHje je cTBapa:a,e ycnoBa 3a ypel)e:a,e H rpal)e:roe y
o6yxBayY TIJiaHa, a CaCTOjH Ce y yp6aHoj peKOHCTPYKUHjH IIpOCTOpa 6JIOKa, 3aMeHOM
4_JymcuHja IIpOCTOpa H THIIOBa rpan:a,e Tj. IIpOMeHOM HaMeHe IIO.JbOIIpHBpenHor HeFI3rpal)eHOr
3eMJI:,HIIITa y CTaM6eHO-IIOCJIOBHy 30HY ca ypel)eHHM jaBHHM Ca)lp)KajHMa H 3aMeHy
IIOpO)J:H"tffiOr CTaHOBaH:>a BHmerropO)J:H"tffiHM ca IIOCJIOBarneM .
.QH.Jb )lOHOmeH>a TIJiaHa neTaThHe perynauHje je CTBapaH>e ycJIOBa 3a 6o.Thy
.KOMYHHKaUHjy YHYTap ueHTpme 30He rpa,Ila, o6e36el)HBaH>e ycnoBa 3a rp.I.J:H:>y cTaM6eHorrocnoBHHX o6jeKaTa y yHyTap6rroKOBCKOM rrpocTopy, H3rpa.I.J:H>a Heorrxo,JJJie HH<iJpacTPYKTYpe,
rrpe cBera cao6pahajHHUa H MHpyjyher cao6pahaja, a 36or He.I.J:OCTaTKa yp6aHHCTH'IKor rrnaHa
KOjHM ce peryJIHIIIY HMOBHHCKO-llpaBHH O,l]JIOCH, O,l]JIOCHO p3.3).J:Baja:a,e jaBHOf H OCTaJIOf
rpal)eBHHCKOf 3eM.ThHmTa.
l!naH 3.
TipocTop y o6yxBaTy TinaHa neTaThHe perynauHje ce HaJI3.3H y ueHrpaJIHHj 30HH rpa,Ila
CpeMcKa MHTpOBHUa H 3ay3HMa 10.5xa.
fpaHHUa o6yxBaTa TinaHa )leTa.JI:.He perynauHje TIOJI3.3H O)l Ta'IKe 1, Koja ce HaJia3FI Ha
paCKpCHHUH ymrua KpaTha Tierpa I H CBeTH ,[(HMHTpHje Ha caMOM rrotreTKY rrema'IKe 30He
u:eHrpa rpana. 113 Te Ta'IKe rpaHima H)le Ha ceBep, 3arra.I.J:HOM crpaHOM ynHue KpaTha Tierpa I
)lO Ta'IKe 2.
Tatnea 2. ce HaJI3.3H Ha ceBepHo-3arra)lHoj crpaHH pacKpCHHUe yrrHua KpaTha Tierpa I H CTapH
mop. CeBepHOM cTpaHOM yJIHue CTapH mop Hne Ka HCTOKy, ce-qe PaTapcKy yrrHUY H .I.J:OJia3H .I.J:O
Ta'l:Ke 3. Ta'l:Ka 3. ce HaJia3H Ha pacKpCHHUH yrrHu:a ApceHHja l!apHojeBHha H PaTapcKe,
ceBepo-HcTotrHa cTpaHa. fpaHHUa H)le Ka jyry , rrpoceu:a YJIHUY ApceHHja l!apHojeBHha · H
RaCTaB.Jbajy:>KHOM CTpaHOM YJIHU:e CBeTor ,D:HMHTpHja Kajyro-3aiia)ly CBe no Ta'IKe 4. Ta'IKa 4.
ce HaJia3H y pacKpCHHUH yrrHu:a CBeTor ,[(HMHTpFija H CBeTor CaBe Kojy rrpeceua Ka 3aiia.I.J:y H
jy)!<ROM rpaHHU:OM peryrrauHoHor rrojaca ynHu:e CBeTH ,[(HMHTplije .I.J:OJI3.3H no ynHue Kpa.TI:.a

TieTpa I, rrpeceu;a je rr ,llOJia3IT Ha rrotreTaK Ll,O TatrKe 1. rr TaKo 3aTBapa rrrraHrrpaHrr o6yxBaT
Tirra..qa ,lleTaJbHe peryrrau;rrj e.
llrraH 4.
TirraHa Ll,eTaJbHe peryrrau;rrj e caL!,pEH Hapo'(_rnro:

1. rpaHrru;y rrrraHa rr o6yxBaT rpaljeBHHCKor rronpy-qja
2. IIOL!,erry rrpocropa Ha rroce6He u;errrrHe n 30He
3. HaMeHy 3eMJ1ITIIITa
4. peryrrau;noHe rrrrHnje yrrrru;a rr jaBHnx rroBpiiirrHa n rpaljeBnHcKe rrnHnJe ca
erreMeHTnMa 3a o6erreEaBaroe Ha reoneTCKoj rronrro3H
5. HHBerrau;noHe KOTe yrrrru;a IT j aBHliX IIOBPIIIliHa ( HHBerraUliOHli IIJiaH J
6.Tpace, Koprr.n:ope n Karrau;nTere 3a cao6pahajHy, eHepreTcKy, KOMyHarrHy n ,llpyry
liH~pacrp)'KTYPY

7. rrpaBnrra ypel)e:roa n rrpaBnrra rpal)e:a,a rro u;errrrHaMa n 30HaMa
8. eKoHoMcKy aHarrrr3y rr rrpou;eey yrrara:roa IT3 j aBHor ceKTopa
9. rroKau;rrje 3a Koje je rrpe.n:BrrljeHa rr3pa.n:a yp6aHITCTifCIKor rrpojeKTa
10. rpa~rr'IKFI .n:eo
LirraH 5.
PoK 3a li3pa,lly Ha:o:pra uJ1aHa Ll,eTaJbHe peryrrannJe IT3HOCIT 90 ,UaHa
.n:oHoiiie:roa OBe O.n:rryKe.
llrraH 6.

O)l

,Z:(aHa

3a Hocrroua mpane TirraHa neTaJbHe peryrrau;Hje oL!,pel)yje ce JTI ,,Il;HpeKu;Hja 3a
rr3rpa.n::roy fpa.n:a CpeMcKa MHrpoBrru;a".
llrraH 7.
CpeL!,CTBa 3a rr3pany ITrraHa Ll,eTaJbHe peryrrau;rrje o6e36enrrne ce
CpeMcKa MrrrpoBrru;a
llnaH 8.

y 6yuery fpa,lla

Tipenrror TirraHa .n:eTaJbHe peryrrau;rrje, rrpe IIO,UHoiiie:roa opraHy Hanrre)KHOM 3a :a,eroBo
,Z:(OHOIIIeH>e, IIO,Z:(JieEe CTpytrHOj KOHTpOJili IT H3Jia)Ke ce HajaBHH YBIT)l.
Jbrrara:roe rrpenrrora ITrraHa .n:eTaJbHe peryrrau;rrje Ha jaBHrr yBrrn orrraiiiaBa ce y
.n:HeBHOM n JIOKaJIHOM nrrcry, rrprr treMy ce ornaiiiaBaj y rro.n:ann o BpeMeHy H Mecry rr3rrara:roa
Ilpenrrora TirraHa Ha jaBHli )'BIT.II:, Ha"tJ:ITH Ha Kojrr 3aliHTepecoBaHa rrpaBHa H ~li3ITtrKa rrnu;a
Mory ,Z:(OCTaBHTIT IIpHMe.n:6e Ha Ilpe,llJIOr IlrraHa ,UeTaJbHe peryrrau;nje, Kao li ,Upyre
ITH~OpMau;Hje KOje cy O)l3Hatraja 3a j aBHH YBliLl,.
llrraH

9.

CacraBHn ,lleo oBe OL!.JI)'Ke je Peiiie:roe na ce 3a TirraH neraJbHe peryrrau;nje rrpocropHor
6rroKa IT3Meljy yrrrru;a CBeTrr ,lJ;rrMinprrje, KpaJba Tierpa I H Crapn IIIOp y CpeMCKpj
MrrrpoBITI.LH, He rr3pal)yje crpareiiiKa rrpou;eHa yrnu;aja Ha )KITBOTHY cpe,UHHY 6poj : 501 12/201 0-VI no Hero o.n: cTpaHe fpancKe yrrpaBe 3a yp6aHH3aM rr CTaM6eHo KOM)'HaJIHe
IIOCJIOBe.

L!JiaH 10.
0Ba O.D:.rryKa CTyna Ha CHary OCMOr .n:aHa O.ll: .D:aHa o6jaB.T.bliBa!Da y ,Cny:lK6eHOM JiliCTJ
f'pa.n:a CpeMcKa M:aTpoB:ana".

CKYIIIIITHHA rP A.,I(A CPEMCKA MI-ITPOBRI(A
Bpoj: 350-27/2010-I
,[(aHa, 15.04.2010.ro.n:.
CpeMcKa M:aTpoB:ana
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
ВИШЕГ РЕДА

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА

Планска документација од утицаја на подручје обухвата
“ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТОГ
ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ”
ИЗВОД ИЗ
Плана Генералне Регулације
Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице,
(Сл. лист Града Сремске Митровице бр.11/2009).

ТИПИЧНЕ ГРАДСКЕ ЦЕЛИНЕ
ДЕФИНИЦИЈА СПЕЦИФИЧНОСТИ ТИПОВА И ПОДВРСТЕ СА ОПИСОМ И
ОБЈАШЊЕЊИМА:
Типичне градске целине (ТГЦ) опредељене су према локацијским карактеристикама
унутар Урбанистичке зоне у којој се налази. Описи, објашњења и дефинисање специфичности
ТГЦ дати су према усвојеним критеријумима који подразумевају карактеристичне урбане
показатеље, форме, матрице, морфологију и историцитет урбаног ткива-блока оивичених
површинама у јавној функцији.
Унутар сваке ТГЦ даља диференцијација, са становишта могуће изградње, извршена је
према типичним параметрима основних морфолошких јединица - блокова, а затим према
основним карактеристикама типичне парцеле (затечене изграђености, висине, заузетост
земљишта).
ТИПИЧНА ГРАДСКА ЦЕЛИНА 2
(СТРОГИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР)
ТГЦ2 (6 блокова)
Строги центар је целина урбано потпуно дефинисаних блокова репрезентативних
објеката центра града, у окружењу јавних простора - тргова: Светог Стефана, Ћире Милекића,
Светог Димитрија, Војвођанских бригада и улица Краља Петра Првог, Вука Караџића и Светог
Саве; историјско-културни, услужни и административно-пословни центар града, Општине и
читавог Округа Срема. Цела ТГЦ2 је садржана у УЗГ1.
Чине је слободностојећи објекти и ансамбли објеката или мањи блокови (0,5 - 2,0 ха) са
знатном спратношћу (П+1 до П+6) окружени јавним површинама, односно припадајућим
двориштима у јавној употреби (црквено двориште и сл.)
ТГЦ2 заједно са ТГЦ1 слици града даје уникатно и снажно обележје. Блокове и делове
најужег градског центра, који има урбано-архитектонски историјски значај карактерише
троугаона матрица, знатна густина, индекс изграђености и заузетости простора као и мешавина
различитих типова градње, а основна карактеристикаје је готово потпуна заступљеност
пословних и комерцијалних садржаја дуж уличних приземља објеката.
У овој ТГЦ доминирају наглашене вертикале објеката Хотела ''Сирмијум'', Поште и
пословно-стамбеног објекта (све П+6) у комбинацији са објектима старе и новије градње (П+2
и П+3): комплекс слободно-стојећих објеката Скупштине општине, СУП-а, Гимназије, Блок
''Српски дом'', Блок са Музејом Срема и објектом ''Партизана'' као и просторно одвојени објекат
Окружног и Општинског суда.
Спорадичном ивичном градњом постепено је замењиван стари грађевински фонд, а
попуњавана је и сама унутрашњост блока.
Индекс заузетости је мањи него у ТГЦ1 али је индекс изграђености од 1,5 до 2,5.
Изразит је недостатак простора за паркирање возила што се одражава на цео простор
градског центра.
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Типологија блокова ТГЦ2:
блокови 2а:

блокови јавних и осталиих садржаја прве категорије
(4 блока без становања),

блокови 2б:

блокови јавних и осталиих садржаја прве категорије
(2 блока са елементима вишепородичног становања),

ТИПИЧНА ГРАДСКА ЦЕЛИНА 3
(БЛОКОВИ СА СЛОБОДНИМ УНУТРАШЊИМ ПРОСТОРИМА 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 намене - улични коридор у
унутарблоковском простору.
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.
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ТИПИЧНА ЦЕЛИНА 9
(НЕЗАВИСНИ ПРОСТОРНИ СИСТЕМИ - НПС)
ТГЦ9 (независни просторни системи НПС)
Независне просторне системе представљају две опречне групе урбаних функција простора и
то:
НПС1 - Затворене зоне и комплекси: производно-технолошки,
инфраструктурни комплекси и простори специјалне намене;

комунални

и

НПС2 - Отворени системи: уређене зелене и рекреативне површине са доминантним
правцима дрвореда, просторни систем приобаља реке Саве и систем градских тргова са
доминантним пешачким правцима.
НПС2 - Отворени системи:
Уређене зелене и рекреативне површине са доминантним правцима дрвореда,
просторни систем приобаља реке Саве и систем градских тргова са доминантним пешачким
правцима.
НПС2Б - Системе јавних површина:
Просторни систем тргова и доминантних пешачких праваца
Изразити централитет градске слике Сремске Митровице огледа се се у распореду
градских тргова који се, практично, сви налазе у центру града, у пречнику од неколико стотина
метара док простора такве или сличне функције има 3 у осталом делу насеља, пречника око
2км.
На релативно малом простору, тргови се настављају један на други стварајући
функционално-амбијентални систем уређених тргова и колско-пешачких проспеката центра
града, у слопу које се, фазном реализацијом формира ПЕШАЧКА ЗОНА.
Од централних простора настаје гранање система доминантних пешачких токова који
прати основну саобраћајну матрицу центра града.
Блокови тип 9е - уређене зелене и рекреативне површине:
9е-1 Парк у центру града. Површине око
0,3ха.
9е-2 Парк на Житном тргу. Површине око
0,5ха.
9е-3 Парк око мале цркве. Површине око
0,5ха.
9е-4 Парк у Ул. светог Димитрија.
Површине око 0,5 ха.
9е-5 Парк иза здања Архива. Површине
око 0,4ха.
9е-6 Парк код железничке станице.
Површине око 0,5ха.
9е-7 Парк у центру насеља "Матије Хуђи".
Површине око 0,5ха.

9е-8 Парк у центру Лаћарка. Површине
око 0,8ха.
у
центру
Мачванске
9е-9 Парк
Митровице. Површине око 0,5ха.
9е-10 Парк у насељу "К. П. Дом".
Површине око 12,3ха.
9е-11 Парк специјалне намене "Спомен
гробље". Површине око 12,3ха.
9е-12 Парк расадник код КПДа. Површине
око 10,0ха.
9е-13 Узгојна шума у приобаљу Саве
(источни и западни комплекс).
Површине око 20,0 + 6,0 ха.
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ПОСЕБНА ПРАВИЛА
ЗА СТАМБЕНЕ ТИПИЧНЕ ГРАДСКЕ ЦЕЛИНЕ ТГЦ 2 и 3

ТИПИЧНА ГРАДСКА ЦЕЛИНА 2
(СТРОГИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР)
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ТГЦ2 - Строги центар је целина урбано потпуно дефинисаних блокова
репрезентативних објеката центра града, у окружењу јавних простора – тргова. Чине је
слободностојећи објекти и ансамбли објеката или мањи блокови (0,5 - 2,0 ха) са знатном
спратношћу (П+1 до П+6) окружени јавним површинама, односно припадајућим двориштима у
јавној употреби (црквено двориште и сл.)
ТГЦ2 заједно са ТГЦ1 слици града даје уникатно и снажно обележје. Блокове и делове
најужег градског центра, који има урбано-архитектонски историјски значај карактерише
троугаона матрица, знатна густина, индекс изграђености и заузетости простора као и мешавина
различитих типова градње, а основна карактеристикаје је готово потпуна заступљеност
пословних и комерцијалних садржаја дуж уличних приземља објеката.Спорадичном ивичном
градњом постепено је замењиван стари грађевински фонд, а попуњавана је и сама
унутрашњост блока.
Индекс заузетости је мањи него у ТГЦ1 али је индекс изграђености од 1,5 до 2,5.
Изразит је недостатак простора за паркирање возила што се одражава на цео простор градског
центра.
У овој ТГЦ, у циљу формирања ефикасне саобраћајне матрице и просторног
заокружења битних целина око важних објеката центра града (блок хотела ''Сирмијум'' и блок
музеја ''Срема''). У том контексту планира се решавање имовинско-правних односа у вези
преосталих објеката и парцела породичног становања што подразумева израду и усвајање
Планова детаљне регулације за наведене просторе.
У том смислу свака градња ће бити под строгом контролом како грађевински тако и по
функцији објекта из разлога очувања амбијента историјског грађевинског наслеђа, а по
појединачним захтевима за нову изградњу. За нову градњу, односно реконструкцију (тоталну)
са доградњом на постојећој парцели обавезна је израда Урбанистичког пројекта
Архитектонско-урбанистичког решења.
У типичној целини су одређене регулационе и грађевинске линије на потезима значајних
блокова центра града на начин да је дефинисано где је обавезно увлачење од регулације или
обавезна изградња на регулацији.
У циљу стварања услова за изградњу нових објеката (замена старих руинираних кућа на
парцелама минималних димензија у строгом градском центру) у компактном блоку између
улица Масарикове, Светог Саве и трга Св.Димитрија, овим планом дозвољава се решавање
паркирања возила на јавној површини (постојећи и планирани паркинзи градског језгра),
уколико на парцели нема довољно места за паркирање. Ова одредница се искључиво односи
само на локације у улици Масариковој-јужна страна. Свака појединачна локација мора имати
сагласност предузећа које газдује јавним градским улицама, израђен и оверен урбанистички
пројекат локације и да паркирање на јавној површини буде регулисано у складу са Одлуком о
мерилима и критеријумима за одређивање накнаде за грађевинско земљиште
Напомена: урбанистичко обликовање овог простора је потпуно формирано.
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ
 За сва архитектонска решења јавних и осталих објеката раде се обавезно на основу
одобреног Урбанистичког пројекта.
 Максимална висина објеката је П+3 са обавезном применом косог крова.
 Надзиђивање објеката П+2, као санација равних кровова може бити поткровље са
двоводним косим кровом или спрат са косим кровом иза атике, минималног нагиба.
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ТИПОЛОГИЈА БЛОКОВА СТРОГОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ТГЦ2:
Блокови тип 2а
4 блока јавних и осталиих садржаја прве категорије (без становања):
 Блок између улица: Трг Ћире Милекића, Градски парк, Вука Караџића, Трг св.
Стефана. Површине око 0,5 ха.
 Блок између улица: Вука Караџића, Бранка Радичевића, Светозара Милетића,
унутрашњост блока. Површине око 0,8 ха.
 Блок између улица: Масарикова, Светог Саве, Вука Караџића, Градски парк. Површине
око 0,8 ха.
 Блок између улица: Стари шор, Св. Димитрија, унутрашњост блока. Површине
око 0,9 ха.
Блокови тип 2б
2 блока јавних и осталиих садржаја прве категорије
са елементима вишепородичног становања:
 Блок између улица: Св. Димитрија, Краља Петра I, унутрашњост блока.
Површине око 1,7 ха.
 Блок између улица: Св. Димитрија, Светог Саве, Масарикова, Трг Ћире Милекића.
Површине око 1,5 ха.

ТИПИЧНА ГРАДСКА ЦЕЛИНА 3
(БЛОКОВИ СА СЛОБОДНИМ УНУТРАШЊИМ ПРОСТОРИМА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНУ
ГРАДЊУ У ЦЕНТРАЛНОЈ ГРАДСКОЈ ЗОНИ)
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 14 блокова) 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.
Блокови 3б
блокови друге локацијске категорије:
4 блока: 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
блокови треће локацијске категорије:
7 блокова: шире окружење централне зоне за планирану градњу претежне намене породичног
становања са компатибилним и јавним наменама у унутарблоковском простору блокова.
плански оквири реализација дугорочна.

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,
Површине око 5,7ха. 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.
Површине око 6,4ха. Блок ''Зелено дрво''- Усвојен План детаљне регулације
Блок између улица: Северни бедем, Краља Петра I, Стари Шор, Јупитерова. Површине
око 7,5ха. Блок ''Јупитерова'' – Усвојен Програм Плана детаљне регулације.
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Jn .O,IIIPEL\111JA 3A 1113rPA,D,IbY rPAAA
CPEMCKA MII1TPOSII1L\A

Saw 6poj: 9-127
22000 CPEMCKA MII1TPOSII1L\A
Haw 6poj: ,!].- 2457
KPAJbA nETPA I 6P.5

npeAMeT: 3aXTes 38 npeTXOAHe ycnose 3a 1113P8AY nPOrPAMAnJlAHA ,!J.ETAJbHE PErYnAL\111JE(n,!J.P)
nPOCTOPHOr 6nOKA V13METJY Ynii1L\A CBETOr ,!J.II1MII1TPII1JA,KPAJbA nETPA nPSOr 111 CTAPOr
WOPA, Y CPEMCKOJ MIIITPOBII1L\111

nosOAOM Bawer 3aXTesa 6poj 9-127 OA 20.08.2009 roAI.1He KOji.1M Tpa)f(I.1Te ycnose 38 1113paAY (n,!J.P)
nPOCTOPHOr 6nOKA V13METJY Ynii1L\A CBETOr ,!J.II1MII1TPII1JA, KPAJbA nETPA nPSOr V1 CTAPOf
WOPA, Y CPEMCKOJ MV1TPOBII1L\111, o6asewrasaMo Sac cneAelie:
Y OKBII1PY npocropa o6yxs81ieHor n,!J.P caA8 nocroje ABe A1.1CTp1!16YTI.1BHe TC 20/0,4kV Yllljlfl
K8n8L\1!1Ter je AOBOibaH 3a H8n8j81-be en.eHepr1.1jOM KYnal.\a y oKs111py nocrojefllitx craM6eHir1X,
nocnosH1!1X 1.1 craM6eHo-nocnosHI!1X o6jeKaT8, K80 111 craM6eHo-nocnoBHI!1X o6jeK8T8 KOjl!1 cy
TpeHYTHO y 1!13rp8Atb111;
,[1.8 6111 ce CTBOp1!1Illit ycnos111 38 H8n8j81-be en.eHepr1!1jOM 6YAY1iii1X KYn8L\8 y OKBI!tpy 6YAYfl~
nnaHiitp8HI!1X CT8M6eHo-nocnosHI!1X o6jeKara, o6jeKara jaeHVtX ¢YHKL\1.1ja y YHYTap6noKoscKOM
npocropy, HeonXOAHO je nn8H1!1p8Tiit lft3fP8AtbY ABe Hose M6TC 20/0,4kV ,K8n8L\MT8Ta
2x630kVA, C8 OAfOBapajyli1!1M BlftCOKOHanOHCKI!1M 1.1 HI.1CKOHanOHCKI.1M Ka6nOBCK1!1M pacnneTOM,
IlOL\1!1PaHe Ha noroAHiitM MeCTVtMa y YHYT8p6noKOBCKOM npocropy (Kao y np~ttnory) ;
Ha ocHoey ys~ttAa y nnaH1!1p8HY opraHI!138L\Vtjy npocropa 111 pacnopeAa 6yAyfl~ttx o6jeKTa yoYeHo je
Aa ce rpaca nocrojeiier Ka6noscKor BOAa 20kV OA TC , nanara npasAe " AO TC ,3Maj Joslf!H8 "
A8I10M npeKI18na C8 H8KiitM OA 6yAyflii1X o6jeK8T8 , TO je HeOnXOAHO y OKB1!1py npeAM8THOf nw
npeABiitA8TI!1 OAfOBap8jyliy 38UJTI!1TY noCTOjelier K86IlOBCKOf BOA8 20 kV nOCT8Bib81-b8M y
OAros8p8jylie L\eBI.1, (y npv!Ilory je np111K838H8 opjeHT8L\1110H8 rp8C8 oeor Ka6noscKor BOA8).
npt-1Ilor: (n,!J.P) nPOCTOPHOr 5nOKA 1113METJY Ynii1L\A CBETOr ,!J.II1MII1TPII1JA, KPAJbA nETPA
nPSOr 111 CTAPOr WOPA, Y CPEMCKOJ MII1TPOSII1L\111 ca YLIPT8HII1M nocrojelii.1M Ka6nOBCKII1M BOAOM
20kV 1.1 nn8HII1p8H111M M6TC 20/0,4kV, 2x630kVA .
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:) Telekom Srbija
Preduzece za telekomunikacije a.d.

DIREKCIJA ZA TEHNIKU
IZVRSNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA
Sluzba za operativnu podrsku
Sremska Mitrovica, Kralja Petra I br. 2
Datum: 7.9.2009.
Nas broj: 5035-224871/1
~. P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPSTINE

Sremska Mitrovica, Kralja Petra I br. 5

PREDMET: Tehnicki uslovi za izradu Programa plana detaljne regulacije prostornog bloka izmedu ulica Kralja Petra I, Stari §or i
Svetog Dimitrija, u Sremskoj Mitrovici
7
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glasnik RS" broj 44 od 2003. godine, i Zakonom o planiranju i izgradnji ,Siuzbeni glasnik RS" broj 47 od 2003. godine i broj 34 od
18.04.2006. godine, lzvrsna jedinica ,Sremska Mitrovica", Preduzeca za telekomunikacije ,Telekom Srbija" a. d. Beograd, nakon obilaska
terena, odnosno objekta, od strane predstavnika investitora i predstavnika Telekoma dostavlja vam uslove iz nadleznosti TELEKOM-a.
Kompleks koji se obraduje ovim uslovima pripada kablovskim podrucjima pristupne telekomunikacione mreze "Centar", ATC
Sremska Mitrovica. Na prostoru predmetnog obuhvata nema znacajne rezerve telekomunikacionih kapaciteta, pa bi bilo neophodno, u
zavisnosti od konkretnih potreba za brojem i vrstom tk prikljucaka, izvrsiti prosirenje {dogradnju) tk mreze na tom podrucju. S obzirom da
je predmetni kompleks sa dve strane obuhvat;en kablovskom tk kanalizacijom i da je u blizini telefonska centrala, moguca su fieksibilna
tehnicka resenja, odnosno, vise pozicija tacaka prikljucenja na tk mrezu objekata sa tog podrucja, §to u najvecoj meri zavisi od njihove
precizne dispozicije. Nacelno, trase podzemnih tk kablova !reba planirati sa obe strane kolovoza, staze, prolaza.
U prilogu vam dostavljamo orijentacionu situaciju postojece, podzemne telekomunikacione mreze.
Podrazumeva se da se pri izradi ovog planskog akta moraju postovati svi vazeci propisi ZJPTT kao i ostali vazeCi propisi iz ave
oblasti.
Prilikom izrade Glavnog projekta, saradivati sa preduzecem za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d., IJ Sremska Mitrovica,
Odeljenje za planiranje, inzenjering i investicionu izgradnju, radi usaglasavanja sa planiranim dokumentima "Telekoma Srbija" a.d ..
Glavni projekat dostaviti na saglasnost. Uz zahtev za saglasnost dostaviti kopiju ovih tehnickih uslova i situacije.
Projekat uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, upustvima, propisima i preporukama ZJPTT koji vaze za
ovu vrstu delatnosti.
Pre pocetka bilo kakvih gradevinskih radova potrebno je izvrsiti trasiranje i obelezavanje trase postojecih kablova pomocu
instrumenta tragaca kablova kako bi se definisali tacan polozaj i dubina telekomunikacionih kablova, da bi se zatim odredio nacin zastite
postojecih telekomunikacionih kablova ukoliko su ugrozeni.
Takode pre pocetka izvodenja bilo kakvih gradevinskih radova investitor iii izvodac radova je u obavezi da 7 radnih dana pre
pocetka radova u pisanoj formi obavesti lzvrsnu jedinicu ,Sremska Mitrovica" sa sedistem u ulici Kralja Petra I broj 2, u Sremskoj
Mitrovici, radi vrsenja strucnog nadzora.
lskop i ostale zemljane radove na mestima priblizavanja i ukrstanja sa postojeCim telekomunikacionim instalacijama treba
izvoditi rucno i u skladu sa vazeCim tehnickim propisima, uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite (probni slicevi, obezbedenje od
sleganja i sl.).
Kada u postojecoj bakarnoj pristupnoj mrezi postoji rezerva potrebno je do nje graditi privodni kabal potrebnog kapaciteta i
privodno okno. Privodno okno graditi na pogodnom mestu na parceli investitora. Od okna ispred objekta (za svaki ulaz posebno) poloziii
cevPE 0110mm, do ormara koncentracije po ulazima.
U objektu, u prizemlju (za svaki ulaz posebno), na pristupacnom mestu postaviti izvodni limeni orman ITO odgovarajuceg
kapaciteta. Prikljucni telekomunikacioni kabal u ITO ormaru zavrsiti na rastavnim letvicama 1Ox2.
lnstalaciju u objektu planirati DSL kablovima prema IEC 62255 standardu. Do svakog slana planirati 2x2, 4x2 iii 6x2 DSL kabl,
a za usponske kablove, ukoliko je potrebna pomocna koncentracija, plan irati kablove kapaciteta do 100x2x0,5(0,6). lnstalacione DSL
kablove (UTP kablovi kategorije minimum 5e) planirati sa HFFR omotacem, uz zavrsavanje kablova na odgovarajuCim regletama,
odnosno "patch (pee) panelima" i na odgovarajuc':im uticnicama kod korisnika. Polaganje instalacionih kablova planirati u cev u zidu iii u
tehnicke kanale ukoliko su projektom objekta predvideni. Svuda uz telekomunikacione instalacije postaviti rezervnu cev manjeg precnika
kada je blize korisniku za horizontalni razvod (016mm), dok za vertikalni usponski vod u objektu treba poloziti rezervnu instalacionu cev
veceg precnika (032mm). Na svakom spratu, na mestu ukrstanja rezervnih vertikalnih i horizontalnih cevi, predvideti razvodnu kutiju
potrebne velicine zbog lakse manipulacije kablovima.
·.
Prilikom izbora izvodaca radova, voditi racuna da je izvodac registrovan za tu vrstu delatnosti i da to bude renomirana firma iz
oblasti telekomunikacija, radi sto boljeg kvaliteta izvedenih radova.
lnvestitor uz zahtev za formiranje komisije za prijem treba da dostavi: dokumentaciju izvedenog stanja, geodetski snimak
overen od Republickog geodetskog zavoda, kao i potvrdu da je snimanje izvrseno, podatke o predstavniku investitora i izvodaca radova
koji ce prisustvovati radu komisije i izjavu nadzornog organa "Telekom Srbija" da je izvrsen nadzor.
Potrebno je za svu ugradenu opremu pribaviti atest. Proveru kvaliteta ugradene opreme i izvedenih radova izvrsic':e Komisija za
kontrolu kvaliteta koju formira "Telekom Srbija", IJ Sremska Mitrovica.

Komisija ce odbiti da izvrsi kvalitetni prijem ukoliko u toku gradenja nije vrsen nadzor od strane "Telekom Srbija" a.d .. Rad
komisije se ne naplacuje. Troskove izrade tehnicke dokumentacije, kao i troskove zastite iii izmestanja TK instalacija snosi investitor koji
gradi objekat.
Napominjemo da je investitor, u zavisnosti od dinamike izgradnje, u obavezi da nam se u pisanoj formi javi za prikljucenje
planiranih objekata na TK mrezu, u okviru granica stambeno-poslovnog kompleksa, za svaki objekat, koji se obraduje ovim planskim
aktom, minimalno sest meseci pre useljenja u objekat, kako bi pristupili realizaciji prikljucenja objekta na TK mrezu.
Prilikom tehnickog prijema objekta obavezno je ucesce predstavnika Telekoma.
U slucaju eventualnog ost~cenja telekomunikacionih kablova iii prekida telekomunikacionog saobracaja usled nepazljivog i
nestrucnog izvodenja radova, investitor, odnosno izvodac radova je obavezan da ovom Preduzecu nadoknadi celokupnu stetu po svim
osnovama.
Vaznost ovih uslova je godinu dana od dana izdavanja. Posle tog roka investitor je u obavezi da trazi obnovu vaznosti istih,
odnosno, izradu novih.
Predstavnici lzvrsne jedinice· ,Sremska Mitrovica" vezano za ovaj predmet su Nedakovic Dusan, dipl. ing. (Rukovodilac
odeljenja za planiranje, inzenjering i investicionu izgradnju), telefon 022/639-009, (mob. tel. 064/614-1326) i Goran Dukic, ing., telefon
022/610-824, (mob. tel. 064/65-22-460).
S postovanjem,

11000 Beograd, Takovska 2, telefonska centrala 3210-149
Broj registarskog upisa: 1-78706-00, upisanog kod privrednog suda u Beogradu
Maticni broj preduzeca: 17162543, PIB: 100002887
Broj tekuceg racuna: 160-600-22 kod Banca lntesa ad Beograd
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:Prethodni uslovi za izradu programa plana deta!jne regulacije prostornog bloka
izmetlu utica Svetog Dimitrija, Kra/ja Petra I i Starog sora u Sremskoj Mitrovici

Predmet:

Povodom Vaseg zahteva br. 1489/09 od 31.08.2009. (Vas broj 9-127 od 20.08.2009.) za
podatke

0

postojecoj toplovodnoj mrezi i prethodnim uslovima za mrezu toplovoda unutar

obuhvata plana obavestavamo Vas sledece:
Trasa postojeceg toplovoda DN 350, DN 200 i DN 150 prikazana je na ertezu u prilogu.
Toplovod je precnika DN350 I DN150 u ulici Stari sor i DN 200/150 u bastama objekata u uliei
Sveti Dimitrije, izveden od predizolovanih eevi u zemljanom rovu na dubini od oko 0. 5 - 1 m od
povrsine tla. Snabdevanje ovog voda se vrsi iz lzmenjivacke stanice smestene u okviru TE-TO
Sremska Mitrovica.
Prema Planu detaljne regulacije naselja prostornog bloka izmeau utica Svetog Dimitrija,
Kralja Petta I i Starog sora i Planiranoj organizaciji prostora prikazanoj na crtezu br. 02 na

pareelama br. 4348, 434412, 4343/1, 4341, 4339, 4337/3, 4336, 4334 predvideni su objekti
P+3+Pk koji vecim delom prelaze preko trase postojeceg toplovoda DN 200, te je neophodno
predvideti izmestanje trase toplovoda na tom delu.
Zastitna dubina izmedu vrha eevi i terena mora biti preko 50 em, optimalna dubina iznosi
70 em. Ako ovu zastitnu dubinu nije moguce postici i ako je teren nad temenom eevi opterecen
jos sa prometnim opterecenjem, potrebno je cevi dodatno zastititi (npr. sa armiranobetonskom
plocom ili zastitnom eevi).
lmajuci u vidu da su prethodnim planom detaljne regulacije naselja "Dekanske baste" i
planom detaljne regulaeije prostornog bloka izmedu ulica Severni bedem, Kralja Petra I, Stari sor
i Jupiterova, predvidena prikljucenja istih na toplifikaeioni sistem, za resavanje pitanja grejanja
objekata u predmetnom prostornom bloku potrebno je predvideti prostor za izgradnju blokovske
kotlarnice kao i toplovodne mreze od kotlarnice do novoizgradenih objekata.

Ziro racun Vojvoaanska banka Sremska Mitrovica 355-1000673-65
Ziro racun Delta banka Sremska Mitrovica 160-91464-97
Maticni broj : 08198969; Registarski broj : 23408198969; Sifra delatnosti: 40300
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Tehnicki uslovi za projektovante toplovoda

Toplovodnu mrezu izvoditi kao dvocevni sistem sa dovodnim i povratnim cevovodom.
Cevni vodovi treba da su rasporedeni tako da je razvodni vod sa leve a povratni sa desne strane
gledajuCi u smeru prema potrosacima, odnosno u smeru kretanja toplijeg fluida .
Na mestima gde se vrsi ispust vazduha , odmuljivanje toplovodne mreze i gde se vrsi
ugradnja armature ili aksijalnih kompenzatora toplotnih dilatacija, obavezno predvideti betonske
sahte.
U prikljucnom betonskom sahtu na potis i povrat ogranka obavezno postaviti ravne zaporne
ventile PN16, drenazu jamu sa celicnom resetkom i penjalicama.
Toplovodna mreza izvan zgrada se prvenstveno izraduje od predizolovanih besavnih
celicnih eevi i fazonskih komada. Spojeve eevi i fazonskih komada predizolovanog toplovoda
potrebno je izvesti sa termoskupljajucim spojnieama, priredenim za zalivanje sa poliuretanskom
izolacijskom penom, u svemu prema uslovima isporucioea opreme.
Celicni cevni vodovi se mora)u medusobno spajati:
• Za precnike eevi do ON 50 gasno-plamenim zavarivanjem
• Za precnike 'cevi preko ON 50 rucno - elektrolucnim zavarivanjem
Toplovodnu mrezu projektovati prema trenutnom temperaturnom rezimu u potisnom I
povratnom vodu toplovoda 110 I 70°C. Nazivni pritisak u toplovodnoj mrezi je 16 bar.
Kompenzatore dimenzionisati za temperaturu vode od 130°( u potisom i u povratnom
vodu.
Trasu toplovodne mreze polagati kad god je moguce na javno zemljiSte u zelenom pojasu
sto blize ivici kolovoza ili u trotoaru.
Oimenzije iskopnog profila su zavisne od precnika projektovanih toplovodnih eevi. Zastitna
dubina izmedu vrha cevi i terena mora biti preko 50 em, optimalna dubina iznosi 70 em. Ako ovu
zastitnu dubinu nije moguce postici i ako je teren nad temenom cevi opterecen jos sa prometnim
opterecenjem, potrebno je eevi dodatno zastititi (npr. sa armiranobetonskom plocom) .
Na kompenzacijskim krivinama toplovoda potrebno je obezbediti mogucnost ·
odgovarajuceg pomaka radi toplotnih sirenja toplovoda. Ovo je moguce izvesti sa ugradnjom
elasticnih tabli ili sa obasipanjem eevi sa peskom iste krupnoce ¢ 8-10 ili <D 10-12 mm bez
ostrorubnih delova.
Kod ukrstanja i uporednog vodenja toplovoda sa drugim komunalnim vodovima potrebno je
postovanje vazecih propisa te zahteve isporucioea toplotne energije i operatora drugih
komunalnih vodova. lzuzetno se moze sa posebnim sigurnosnim merama i uz saglasnost sa
operatorom komunalnih vodova, rastojanje izmedu vodova smanjiti u odnosu na propisano.
Kod projektovanja zgrade ili drugog gradevinskog objekta, cija je ivica ili gabarit
gradevinske jame u neposrednoj blizini postojeceg toplovoda, potrebno je projektom predvideti
mere, koje ce nesporno obezbediti sigurno i neometano funkeionisanje toplovoda za vreme
gradnje. Radovi moraju biti izvedeni tako, da ne prouzrokuju mehanicka ostecenja na postojecem
toplovodu. u slucaju prouzrokovanog ostecenja toplovoda investitor gradevinskog objekta je
duzan obezbediti sanaciju toplovoda, koja se sprovodi pod nadzorom isporucioea toplotne
energije. Projektno resenje mora potvrditi isporucilac toplotne energije.

Zahtevana odstojanja su data u sledecoj tabeli:
Zgrada I komun. vod

Cisto odstojanje (em)
Ukrstanje - uporedno
vodenje do 5 m

Gasovod do 5 bar
Gasovod preko 5 bar
Vodovod

Uporedno vodene
preko 5 m

Po odredbama pravilnika o tehnickim
zahtevima za izgradnju, rad i oddavanje
gasovoda sa radnim pritiskom di i ukljuciv 16
bar
40
30

Drugi toplovod

30

40

Kanalizacija

30

50

Signalni kabl, telekom, kabl do 1 kV

30

30

10 kV kaolovi ili jed an 30 kV kabl

60

70

Preko 30 kv kablovi ili kabl preko 60 kV

100

150

Minimalno odstojanje zgrade od postojeceg

100

Minimalno odstojanje toplovoda ad postojece

50

Po izvedenim monta:Znim radovima i pre zasipanja kanala potrebno je izvesti geodetsko
snimanje toplovodne mre:Ze.

Rukovodilac investicija

dipl. ing. Zorica Dimitric

Dostaviti:
Podnosiocu zahteva
Tehnickoj sluzbi
Sluzbi investicija
a/a

Direktor JKP "Toplifikacija"

~

Podstanica

=

Sekundarni toplovod

-

Primarni toplovod

Datum: 07.09.2009.
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JasHo npeAy3e1ie 3a A111crp1116Y4111jy np111pOAHOr raca "CPEM rAC"
CpeMCKa M111rpos1114a, Tpr Bojso"t)aHCKIIIX 6p111raAa 14/1
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J.TI. .n;HPEKIJ;IIJA 3A
H3rPA,ll.lbY onmTIIHE
CpeMcKa MuTposuua

I1pe.nMer: llpe~xo~HH YCJJOBH Ja Hlpa~y IIPOrPAMA DJIAHA .[(ETAJhHE PErYJIAIUfJE
IIPOCTOPHOr EJIOKA H3MEnY YJIHUA KPAJhA IIETPA I, CTAPH IllOP H TPr CBETOr
.[(HMHTPHJA Y CPEMCKOJ MHTPOBHIJ;H •

Be3aHO Ja Baw JaxTeB 6p. 9-127 O.ll 31.08.2009.ro.n. JI1 "CPEM r AC" BaM .l{OCTaB.lba no.naTKe
Ja noCTojene CTai-be .llHCTpH6yrnsHe racHe MpeJKe H npe.nxo.nHe ycnose Ja racHy Mpe:lKy H racHe npKKJb)"'Ke Ja
npoCTop o6yxsaneH IlJiaHOM.•
Y npocropy o6yxsaneHoM llnaHoM .neraJbHe perynauHje, nocrojH H3rpaijeHa nonHeTHJJeHcKa
.llHCTpH6yrnsHa racHa MpeJKa y ynHUaMa CTapH wop, Kpa.rba I1e-rpa I H Caeror ,[(HMwrpHja. Ha ocHosy Tora,
yKOJJHKo ce HCKaJKe noTpe6a Ja CHa6.nesaH:.e npHpO.llHHM racoM 6y.nynHX o6jeKant, noCToje yCJJOBH Ja
nponrnpeH>eM racHe MpeJKe H npHK.!b)"'eH>e HCTHX.
YCJJOBH Ja H3rpa,nH>y racHe Mpe~Ke YHYTap o6yxaaTa IlJiaHa cy CJJe.nefiH:
- I1omeMHH ilOJJHerHJJeHCKH .l{HCTpHOYTHBHH raCOBO.l{ ilOCTaB.Jba Ce HCllO.l{ jaaHe noapWHHe H3Meijy KOJIOB03a H
TpOToapa HJJH Hcno.n TpOToapa Ha.ny6HHH YKOnaaaH>a o.n 0,6m .no lm.
- I1pH napaneJJHOM BOQeH>y Ca .npyntM no){3eMHHM BO.l{OBHMa, MHHHMaJIHO CBerJIO paCTOjaH.e T}'eOa ){a H3HOCH
40cm a npH yKpWTaH>y MHHHManHo paCTojaH:.e je 20cm. YKpWTaH>e ca KaHaJIHJauHjoM Mapa .na ce H3ae.ne
npoJJaCKOM .l{HCTpHOYTHBHOr racOBO.l{a H3Ha){ KaHaJIH3auHje.
- I1pn yKpWTaH>y ca nYTeBHMa H ynHuaMa racoao.n ce noCTaa.Jba y 3alliTHTIJY nonHeTHJJeHcKy HJJH tieJIWIHY ues
no.n ymoM o.n 60° .no 90° y o.nHocy Ha ocy llYTa a MHHHMaJIHa .ny6HHa YKOnaaaH:.a o.n ropH>e noaprnHHe
cao6panajHHUe ..no ropH>e HBHUe JaurrHTHe uean je 1m.
- ,lJ;HCTpHOYTHBHH racoao.n ce He nocraa.Jba ncno.n 3rpa.na H .npyrHX o6jeKaTa BHCOKorpa.nH>e a npH nponacKy
nope.n TeMe.Jba MHHHMaJIHO cserno pacrojaH>e je 1m.
I1pe.nxo.nHH ycnoaH Ja npHK.ib)"'Ke nnaHHpaHHX o6jeKaTa cy:
06jeKaT MOpa ){a H:Ma O.l{OOpeH>e Ja H3rpa,nH>y O.l{HOCHO ynOT}'eOHy .!{03BOJJy,
Y OAHocy Ha o.no6peHH KanauHTer Ja o6jeKaT, HJBO.l{H ce no.nJeMHH npHK.ib)"'HH racoao.n o.n ynHtiHor ao.na
.!{0 o6jeKTa, HajKpaflHM llYTeM Ha .ny6HHH YKOllaBaH:.a 0.!{ 0,6m+ 1m, TaKO .na Tpaca npHKlbYtiKa OCTaHe TpajHO
npHcrynatiHa,
pacrojaH>e racHor npHK.ibYtiKa o.n .npyrnx nomeMHHX ao.noaaje MHHHMaJIHO 0,3m npH napa.nenHOM sofjeH>y H
0,2m npn yKpWTaH>y,
noKauHja KyfiHor MepHo perynauHoHor cera (KMPC) HJJH MepHor cera (MC) Ja npHTHcKe raca .no 100mbar
je Ha CllO.JblbeM 3H.nY OOjeKTa Ha MHHHMaJIHOj BHCHHH 0.!{ 0,5 m, O.Cl TJia Ca MHHHMaJlHHM O.l{CTOjaH>eM 0.!{
OTBopa Ha <f>aca,nH no xopH30HTaJIH 0,2m a no aepTHKaJIH 1m HJIH Ha YHYTPamH>eM 3H.llY y .no6po
BeHTHJIHpaHOM XO.l{HHKY BHWecTaMOeHOr o6jeKTa. MHHHMaJIHO XOpH30HTaJIHO paCTojaH>e 0.!{ eneKTpO
opMaHa n .npyrnx eJIKT}'O HHCTanauHja He cMe 6HTH MaH:.e o.n 1 m no xopH30HTaJIH H aepTHKaJIH. AK<? ce
perynauHoHa JJHHHja noKJiana ca rpaijeaHHCKOM JIHHHjoM MPC H MC ce Mary noCTaBHTH y HHwe ynwrne
iflaca,ne.
MepHo perynauH:oHe CTaHH:Ue (MPC) H perynauHoHe CTaHH:Ue (PC) Ja npHTHCKe > l bar, <4 bar ce
nOCTaBJMjy Ha CllO.JbH>eM 3H,lly o6jeKTa Ha MHHHMaJIHOj BHCHHH 0.!{ 0,5 m, 0.!{ TJia ca Ml-IHHMaJIHHM

O.UCTOjaH>eM O.U OTBOpa Ha <flac3,llH no XOpH30HTaJIH 0,2m a no BepTHKaJIH 1m HIIH y CJI060.UHOM npocropy Ca
MHHHMaJIHHM pacrojaH>eM O.ll 3 m O.U OTBOpa y 3H.Uy, eiiKTpH'IHHX HHCTaJlaUHja, H KOflOB03a ynuua. AKO cy
npona3Ha Mecra, Mopajy ce MexaHH'IKH 3aLIITHTHTH orpallOM MHHHMaJIHe y.uaJbeHOCTH 1m, o.u MPC HnH
PC KOnHKO H3HOCH JOHa onacHOTH 1.
ITpe.uxo.uHH ycnosH Ja YHYTPaiiiH>e racHe HHCTaJiauHje nocrojenHx HnH rmaHHpaHHX o6jeKaTa cy: .
- YHYTPawH>a racHa HHCTanauHja (YfH) npe.ucraBJba racHy HHCTaJiauHjy o.u MPC HnH MC H y 3aBHCHOCTH o.u
npojeTHor peweH>a 3a BHWeCTaM6eHe, nocnosHe HnH noje.UHHa'!He o6jeKTe Mopa 6HTH H3se.ueHa y cKnally ca
" IlpasHnHHKOM o TeXHH'IKHM HOpMaTHBHMa 3a YHYTPawH>e racHe HHCTaJiauHje" ("Cn . nHCT CPJ" 6poj

20/1992)
• YKOflHKO ce H3BO.llH Yrn 3a racHy KOTnapHHUY BHWeCTaM6eHOr o6jeKTa, OHa MOpa fiHTH H3Be.UeHa y CKnallY
Ca "IlpaBHnHHKOM 0 TeXHH'<IKHM HOpMaTHBHMa Ja npojeKTOBaH>e, rpaljeH>e, fiOfOH H O.UpiKaBaH>e racHHX
KOTnapHHUa" ("Cn flHCT C<l>P" 6poj 10/1990, H3MeHe H .UOnyHe y 6pojy 52/1990).
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telefoni:

centrala:

Sremska 11/iitrovica
Ul. Stari Sor 114

Nas broj _ __;1. .: ;.0. .;. 17:. .;. /=2_

Datum ___2_5_.0_9_
.2_0_0_9.

npegMeT:

PIB: 100791615
Maticni broj: 8234779

qy

fek. stanica:
· prijava kvarova:
telefax:

J.n . .QI/1PEKUV1JA 3A V13rPA}JJbY rPA.QA
CPEMCKA MIIITPOBVIUA

npeTnpojeKTHVi YCilOBVi 3a lli3pa.Qy nporpaMa nnaHa ,O.eTaibHe pery!lal...llilje
npOCTOpHor 6noKa lft3Mel]y YJ1111L\a Kpaiba nerpa npsor, Craplfl wop Ill Cseror
,[J.IflM!IITplflja y CpeMcKoj MlllrpoBifll\111

nocrynajyn111 no BaweM 3axresy 6p.9-127, a y cKJJaAy ca 3aKoHoM o nnaHII!pal-by 111
1113rpaAI-b111 "Cny)J{6eHIII rnacHIIIK PC" 6p.47 OA 05.05.2003.rOA. 111 6p.34 OA 18.04.2006.roA., y
l...\IIIIbY 3aWTIIITe BOAOBa KOMYH8fiH8 IIIHcppacrpyKType, HaKOH nperneAa AOCT8BJbeHe TeXHIIILJKe
AOKyMeHTal...\ll!je - II13BOAa 1113 n,D,P, TeXHIIILJKa Cfly)J{6a JKn "BOAOBOA"-a, 1113Aaje npeTXOAHe
ycnose 3a 1113paAy nporpaMa n,o,P npocropHor 6noKa V13Mef]y Yflllll...\a Kpaiba nerpa npsor,
Crap111 wop 111 Cseror ,0,111MII1Tplllja y CpeMcKoj M111TpoBIIIL\111.
Ha ocHosy nperneAa nocrojene 111 nnaHIIIpaHe CVlTYal...\lllje 1113 nporpaMa nnaHa AeTaJbHe
perynal..llllje nocroje ycnos111 Aa ce 1113spw111 npoAy)J{eTaK BOAOBa KOMyHanHe IIIHcppacrpyKType.
BoAOBOAHa Mpe)J{a y OKBIIIPY AOCTaBJbeHor o6yxsara nnaHa Hana3111 ce y yn. Kpaiba
nerpa npsor, yn. Craplll wop Ill y yn . Cseror ,0,111M111Tp111ja OArosapajy'fliiiX TeXHIIILJKIIIX
KapaKTepii!CTIIIKa. nocTOjlll Mory'flHOCT 1113rpaAI-be npOAY)J{8TKa BOAOBOAHe Mpe)J{e y HOBO
cpopM111p8HIIIM Yflllll...\aMa-npona311!Ma K8KO 6111 ce o6e368AV1fl0 npiiiKibYLJIIIBal-be HOBIIIX nnaHII!paHVlX o6jeKara Ha noMeHyroj noKal...\llljlll.
Ha OBOM Aeny o6yxsaTa nporpaMa nnaHa AeTaJbHe peryflal...\V1je TaKof]e Tpe6a
nnaH111par111 1113rpaA!-bY Mpe)J{e ynf.IILJHe cpeKanHe KaHaflll138l..llllje jep He nocroje rexHIIILJKIII ycnos1r1
npoAy)J{eTKa nocrojen111x npiiiKibyLJaKa Ha napl...\eflaMa, a 3a norpe6e nnaHII!paHIIIX o6jeKara.
Ycnos KOjlll nperxoAIII V13rpagl-blll cao6panajHII!Ue je 1113rpaAI-ba KoMyHanHe
IIIHcppacrpyKType Tj. BOAOBOAHe Mpe)J{e Ill cpeKafiHe K8H3J111133l..llllje.
Osa carnacHocr ce 1113Aaje paAIII npernpojeKTHIIIX ycnosa KOA 1113paAe nporpaMa nnaHa
AeTaJbHe perynal...\lllje 111 y Apyre cspxe ce He MO)J{e ynorpe611!TIII.
C nOWTOBal-beM,

Sremska Mitrovica, Stari sor 114,
I'

JAill4o' niiE1'1bE"h_E_

Centrala (022) 624-500, fax (022) 624-521
Racun: 355-1000968-53 - Vojvodanska banka
;· 1 .., /
Racun: 205-82378-13- Komercijalna banka
,.<_.'-f;2Racun: 160-131001-20-Bancalntesa
· ----·.:.:.::. ::~...:~ . :..:-· Upisano kod AgenCije za privredne registre u Beograciu,
Resenjem br.BD33024/2005 od 07.07.2005.g.
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J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPSTINE SREMSKA MITROVICA
Sremska Mitrovica
Kralja Petra I br.S

Predmet:

Uslovi za izradu Plana detaljne regulacije prostornog bloka izmedu
ulica Svetog Dimitrija 1 Kralja Petra I i Starog sora u Sremskoj
Mitrovici ·

Na osnovu Zahteva za prethodne uslove za izradu Plana detaljne regulacije prostornog
bloka izmedu ulica Svetog Dimitrija, Kralja Petra I i Starog sora u Sremskoj Mitrovici, br.9-127
od 20.08.2009.godine, dostavljamo Vam sledece prethodne uslove:
Osnovni preduslovi za nesmetano prikupljanje i iznosenje komunalnog otpada iz
predvidenih stambeno-poslovnih i ostalih objekata unutar obuhvata Plana su:
• uredenje prostora za odlaganje komunalnog otpada, prilagodenih kontejnerima
zapremine 1, 1m 3 • Predvidena mesta moraju biti u nivou kolovoza iii sa oborenom
ivicom prema kolovozu, zbog pokretljivosti kontejnera i lakse manipulacije istim;
• za novoizgradene stambene-poslovne objekte, na osam stambenih jedinica neophodan
je 1 kontejner zapremine 1,1m3 , dok za poslovne prostore broj i vrsta sudova za
odlaganje sekundarnih sirovina (papir, plastika, metal) zavisi od vrste delatnosti koja se
organizuje u tim prostorima.
• Planom organizacije prostora trebalo bi predvideti posebnan prostor za postavljanje
kontejnera za primarno selektovanje otpada (tzv. reciklazno ostrvo) - po jedan
kontejner zapremine 1,1m3 za plastiku, papir i metal.
• Saobracajnice za prilaz kontejnerskim mestima trebalo bi .da imaju minimalnu sirinu
3,6m, visinu prolaza 4,0m i nosivost kolovoza vecu od maksimalne nosivosti specijalnih
vozila-smecara, cija je prosecna bruto tezina 18 tona.
S postovanjem,

Peny6n111Ka Cp6111ja
MV1HV1CT APCTBO YHYTP AWf-bV1X nocnOBA
CeKrop 3a 3awr111ry 111 cnacasal-be
0ACeK 3a 3awr111ry 111 cnacasal-be y CpeMcKoj M1!1rposl!1l...\li1
06/26 6poj 217-869/09
AaHa 07.09.2009. rOAii1He
CPEMCKA MlllTPOBV1L\A

/t) 0 .9·

Jn AlllPEKI_\VIJA 3A Vl3rP AAf-b Y OnWTV1HE CPEMCKA MVITPOBVIL\A
Kpaiba nerpa npsor 6p. 5
Pa3Marpajyiili1 Baw 3axres 6p.9-127 OA 31.08.2009 .
npeTXOAHV1X ycnosa 3a 3aWTii1TY OA no.>+<apa y CMV1CI1Y YilaHa

rDA!I!He
99.cras

3a A061!1jal-be
2. 3aKoHa o
liJiar:w,l-'u;·;:;;·~i';~~;::-;::: ::-;:;:-:;: ~~(...!,'G.~~'-'-_,o t:'UIAI<':~~ ec~~ fin~A:Z/0_~1---~ l13BgLJ,JJ_9,_1?aMo l?ac Aa HeMaMo
noce6He rpaijesi!1HCKo-rexHW-lKe, rexHonowKe 111 APYre ycnose 3a 1!13paAy nnarfa Ael-aiblie
perynal...\1!1je npocropHor 6noKa 1!13Meijy YI11!1l...\a: CesepHV1 6eAeM, Kpaiba nerpa, Crap1!1 Wop 1!1
Jyn111reposa y CpeMcKoj Mli1TPOBV1l...\li1, seii je norpe6Ho Aace np1!1AP.>Kasare cneAe'lier:

1. 06e368AV1Tii1 Kanal...\lt1T8T BOAOBOAH8 Mpe.>Ke KOjl!1 o6e36eijyje AOBOibHe KOJ11!1Yii1H8 BOAe

3a rawel-be no.>+<apa y cKn~AY ca sa.>+<e'li1!1M npoil1!1ci!1Ma ( npasl!1nHV1K o rexHW-IKV1M HOpMaTI!1BV1Ma
3a XV1APaHTCKY Mpe.>+<y 3a rawel-be no.>+<apa ("Cny.>+<6eHI!1 n111cr CCDPJ", 6poj 30/91)) ,
2. Ko,D. V13rpaAI-be o6jeKara BOAV1TV1 paYyHa o 30HaMa npeABV11jeHI!1M 3a craM6eHe 111 jasHe
o6jeKre ,3oHaMa 3a li1H,D.ycrp1!1jcKe o6jeKre 111 o6jeKre cnel...\1!1janHe HaMeHe ( cKnaAV1WTa naKo
3anaibli1BV1X reYHOCTV1, racosa 111 eKcnno31!1BHV1X Marep111ja ).
3. KoA 1!13rpaAI-be 1!1HAV1Bii1AYanHI!1X craM6eHI!1X o6jeKara, o6e36eAV1TV1 pacrojal-be 1!13Meijy
c6jeKara L-1 je,o,He rpaHL-11..\~ cyce,o,a OA HajM(;l.l-be 3.0 Merpa noA ycnosoM Aa ce Ha osaj HaYI!1H
He yrpo.>+<asa cl!1rypHOCT ,D.pyr111x o6jeKara npeHowel-beM no.>+<apa ( npoTI!1Bno.>+<apHVi npona3V1).

4. KoA 1!13rpa,JJ.I-be cnpaTHV1X 3rpaAa, pacrojal-be
MeTOAaMa, a y cKna,D.y ca sa.>+<e'lili1M nponi!1CV1Ma.

V13Meijy

l-bli1X

O,D.P8Aii1Tii1

paYyHCKV1M

5. npV1Illi1KOM 1!13rpaAI-b8 rapa.>+<a 3a nyTHW-!Ke ayTOM061!1J18 npV1,1J.p.>KaBaTV1 ce npaBI!1J1HI!1Ka 0
rexHW-IKV1M 3axreBV1Ma 3a 3aWTV1TY rapa.>+<a 3a nyTHV1YKe ayroM06V1ne OA no.>+<apa 111 eKcnno31!1ja
("Cn. Jlli1CT Cl_\r", 6p. 31/2005).
6. 06jeKre rpa,D.I!1Tii1 OA Herop1!1Bii1X Marep111jana ( oneKa , 6eroH 111 en.) . nopeA rora
KOHCTPYKL\V1ja o6jeKara rpe6a Aa 6y,D.e npon111caHe cei!13Mii1YKe ornopHOCTV1, a eneMeHTV1
KOHCTPYKL\1!1je rpe6a Aa 1!1Majy OApeijeHI!1 creneH sarpoornopHOCTV1 Kojl!1 o,.a.rosapa
no.>+<apHOM onrepe"tiel-b y ( JUS .U.Jl.240)
7. rpaAV1TV1 cao6paiiajHI!1L\e OArosapajy"tie WV1Pii1He 111 HOCV1BOCTV1 3a HecMeraH npona3
sarporacHI!1X B031!1J1a 111 1-bli1XOBO MaHeBp1!1Cal-be 3a speMe rawel-ba no.>+<apa (npaBI!1J1Hii1K o
rexHV1YKV1M HopMaTI!1BI!1Ma 3a np111crynHe nyrese, OKpeTHI!1L\e 111 ypeijeHe nnaroe 3a
sarporacHa B031!1na y 6J11!131!1Hii1 o6jeKara nose"tiaHor p1!131!1Ka OA no.>+<apa ("Cny.>+<6eHI!1 n111cr
CPJ", 6poj 8/1995) .
Oso Mli1Wibel-be je ocno6oijeHo nna"tial-ba a,D.Mii1HV1CTparl!1sHe raKce CXOAHO YJlaHy 18
3aKoHa o 1!13MeHaMa 111 AonyHaMa 3aKoHa o aAMV1HI!1crpaTI!1BHV1M raKcaMa ("Cn.rnacHii1K PC" ,
6p.43/031!1 05/09).
/H.H./
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JP.DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA
SREMSKA MITROVICA
Ul. Kralja Petra I br.5
~- 220D.O~~r:&>_fYI~~=Mitrf"lvi_r;, ;l.

PREDMET: Uslovi za izradu Plana detaljne regu!acije prostornog bloka
"Sv. Dimitrije" u Sremskoj Mitrovici
J.P.Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica , je podnela zahtev za izdavanje usiova 1
mera zastite i spasavanja , po osnovu izrade Plana detaljne ;-egulacije prostornog bloka
,Sv.Dimitrije" u Sremskbj Mitrovici.
U skladu sa ovlascenjima iz cl. 60. Zakona o vanrednim situacijama {,Si. glasnik RS" br.
99/2009 ; 92/2011) Javno preduzece za sklonista utvrduje s!edeC-e Uslove za izradu Pian a
detaljne regulacije prostornog bloka izmedu uiica Sv.Dimitija Kra!Ja Petra i i Stari sor u
Sremskoj Mitrovici:
NOVOPLANIRANA ZASTUPLJENOST SADRZAJA
USLOVl

STANOVANJE
OBJEKTI MALE SPRA TNOSTI

p

iU

zoni jednoporodicnog stanovar~a. zasrir:J si~bnista p!anirati

porcd:en il7:

I ~~~~~;~~a :;:~:io~~:~~ ~~v~~~:~~e~~7:.~~~i~~r;·:= ~:J:_scf! ~~;~-- ~::,
up iatom naknad-e za izgradn;u
; aradev!nsko""' deja obiekta.

SLOBODNOSTOJECI I OBJEKTi
P+Pk

CJ

car::a\•a::je s:;_;e,,:-;;.s:3 ._.

:::- :s_= :. . _;

I Za

.:: ·:~

zone viseporodicno_g stanovanja ,priiikom izgradnje stambenih . zgra_da
' bruto gradev1nske povrs1ne do 5000m2 p!an1rai1 1zgradrju Ku cn •n SKio :-.:sta
; otpornosti 50kPa , Cij! kapaci-ret ne mote biti \:a :: ~ od 50 osco& -:::o s ~. i or; . S:-.i . 3

!

ST AMBENI SLOBODNOSTOJECI : za objekte preko 500Gm2 razvi;ene bn..no g:-adev~r:sr~e nov:-s ~ ~e . g:-ac ; ~~
OBJEKTI
skioniSta osnovne zaStfte ertpornos:~ 1OD i< Pc.
Ukuoan nrc; rnes~2 Z.3·
P+1
skianjan_ie se odreduje na n.g·Cin da se za 58n:2 razv~j ene c rJ::J ~ r sc5S: i/: r= s ke .
povrSine obezbed~ skton~ Sn t prosier r:ajn~ a n.;e za .~cd nog s:.enovr:;ka.
; lzuzetna,otaveza prema sidorriS"Uma s..e moZe reg~_; l \ sar• wp ~ a: orn ;i 3kn. a-o~ ZE
!Zoradniu i odrZ.avanie sk !on~Sta :.1 tzncsu DC 2~i~ q~.'::Cevu;-s~~cq ,j e,a OD~e ~~:e
ST AMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
Prilikom izgradnje zgrada br~TJ g,..- ad.e- v : ~i SkE- e>~Jv ~Sine GC 5-CC-C\;----.2 :.:2;-;<e:;
P+2
izgradnju kucnih sklonista otporc. ~st 5:/,;::-.a_ ,: ,F ;-::s pa :.te: ;-;e m ::::e c::, : etc :::;
50 osoba po skioniStu, u suprotn:Jrr~ s.k~c;;;r S:c -~sn::-~r~e zaSt;:·e. :r:>:; ·~~ :s: -.;: .-::
ST AMBENO-POSLOVNI OBJEKTI
kPa. max.kapaciteta do 300 cs-::;oa . Uku;;an cro; r:-:es:.:; :::a Y:.. a r:_-a:-.,s .ss
P+2+Pk
odreduje na naCin da se z.a 50m2 razv·i]ell·e or;.;r~ gra5e ·.i~ f';.S!-=~e :Je<v~ !n .s
obezbedi sk!cniSn! prostor najmanje za jedno-g stanovn~ka .
pcs.~ :: v n e
POSLOVNO-STAMBENI OBJEKTI
prostore broj sk!oniSnih !T1esta utvrdlti na osnovu 2/3 uk~pnog C·r-JJB
SA PRETEZNO JAVNOM
zaposlenih .
NAMENOM
P+3 · P+4

i

z.s

- Sklonista graditi kao dvonamenske objekte, a mirnodopska namena ce se definisati Blizim
\JSiovima za sklonista, koje utvrduje Javno preduzece za sklonista .
Skloni'sta p6 pravilu treba da su ukopana iii poluukopana, na najnizoj podzemnoj etazi
objekta . Tacan polozaj sklonista odredice organ nadlezan za poslove urbanizma , na nacin da
rezervni izlaz ne bude u zoni zarusavanja, a da odstojanje ulaza u skloniste do najudaljenijeg
mesta sa koga se polazi u skloniste ne iznosi vise od 250m (poluprecnik gravitacije).
- U slucaju nepostojanja tehnickih mogucnosti za izgradnju sklonista (visok nivo podzem~
vode, radovi rekonstrukcije, dogradnje i nadzidivanja, zauzece parce!e te nemogucnost
izgradnje rezervnih izlaza van zone zarusavanja i sl. ), investitor kome je utvrdena obaveza,
IDQ~~§,"Q.ML~~lg,9ct<lf'tll-J?F~C.~clo.i?=SjsJooi§t_~=s_b9JliJ_9=gL6A~st?Y-1-,.)~§~QO_fl.~OdlaJJ_r:eJ1Dj,tJJ_sitLJ.a~cll9JJ:l§~

resenjem "Javnog preduzeca za sklonista",
uz prethodno pribavljeno misljenje organa
nadleznog za poslove urbanizma . U tom slucaju investitor ima obavezu uplate naknade za
izgradnju i odrzavanje sklonista u visini 2% vrednosti gradevinskog dela objekta.
Nadlezni organ za izdavanje dozvole izdace gradevinsku dozvolu za izgradnju objekta u
kome se ne gradi skloniste samo ukoliko investitor prilozi dokaz o placenoj naknadi za izgradnju
i odr:Zavanje sklonista.
Shodno clanu 65 .stav 4. Zakona o vanrednim situacijama, Organ nadlezan za izdavanje
gradevinske dozvole ne moze da izda gradevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za objekat za
koji se gradi skloniste, ukoliko nisu ispunjeni propisani posebni uslovi za izgradnju, odnosno
upotrebu sklonista.
Prilikom izrade projektne dokumentacije za skloniste obavezno se pridrzavati odredaba
vazeceg pravilnika o tehnickim normativima za sklonista.
Uslovi za izgradnju sklonista se utvrduju za potrebe izrade Plana detaljne regulacije
prostornog bloka ,Sv.Dimitrije" u Sremskoj Mitrovici.
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 265-07113

Датум: 13.06.2013. године
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Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРА ДЉУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица,

Краља Петра Певог број 5

Предмет: Услови чувања, одржавања и коришћењаи мере заштите
за израду Плана детаљне регулације просторног блока између улица
·

Сетог

Димитрија,

Крања Петра

Првог

и

Стари

шор

у

Сремској

Митровици

У прилогу дописа а у вези Вашег захтева број 3-164 од 05.06.2013.

· године, достављамо Вам Услове чувања, одржавања и коришћења и мере
заштите-. за израду Плана детаљне регулације просторног блока између
улица Сетог Димитрија, Крања Петра Првог и Стари шор

у Сремској

Митровици

С поштоваљем,

Д ИР Е К Т ОР
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број : 265-07/13-3
Датум: 13.06.2013. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Завод за зашrиту споменика културе Сремска Митровица, на
основу члана 107. став 1. Закона о културним добрима ("Службе ни
гласник РС" број 71/94), по захтеву Ј.П Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица. Од 05.06.2103.године ради издавања услова за ПДР
просторног блока између улиа Светог Димитрија, Краља Петра Првог и
Стари шор у Сремској Митровици, утврђује следеће:

УСЛОВЕ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОК А
ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
И СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
1 Утврђују се следећи услови чувања, одржавања И коришћења и мере
заштите за израду Плана детаљне регулације просторног блока између
улица Светог Димитрија, Крања Петра Првог и Стари шор у Сремској
Митровици
11 АРХИТЕКТУРА:
очување

регулационе

и

грађевинске

линије

дуж

објекта

који

су

непокретна културна добра и у зони њихове заштићене околине;
обавезно

задржати постојећу хоризонталну регулацију на објектима

непокретних

културних

добара

и

објектима

у

њиховој

заштићеној

околини;
обавезно задржати постојећу вертиклану регулацију објеката који су
непокретна културна добра /није дозвољена надградња/;
за објекте у заштићеној околини вертикалну регулацију ускладити са
орјектима који су непокретна културна добра;
обавезно

задржати

постојећу

нивелацију

јавних

колско-пешачких

површина у зони непокретних културних добара и њихове заштићене
околине;
на објектима који су непокретна културна добра и у зони заштићене
није дозвољено извођеље радова који могу угрозити
споменичка својства и статичку стабилност објеката који су

околине

непокретна културна добра, није дозвољено депоновање запаљивих и
штетних материја, није дозвољено коришћење објеката за производне
делатности;
за непокретна културна добра
намене,

конзервација

и

могућа је санација, адаптација, промена
рестаурација
делова
или целине
без

угрожавања споменичких својстава;

�ifi1i'C·�'

могуhа

изградља

припадајуhој

нових објеката или дворишног крила објекта на

парцели непокретног

културног

добра

уз апсолутно

поштовање постојеhе висинске регулације /висина подкровног венца и
слемена новог објекта мора бити једнака постојеhој висини истих
елемента

на

споменику

најистуренију
културно

тачку

добро

културе/,

дворишног

уз

у

зони

крила

обавезно

од

објекта

обликоваље

20

м

који
новог

у
је

односу

на

непокретне

објеката

по

принципима интерполације;
могућа

замена

или

изградља

нових

објеката

у

зони

заштиhене

околине, и то за објекте који су суседни непокретним културним
добрима

обавезно

обликоваљу

користити

главне

максимално

уличне

дозвољена

елементе
фасаде

спратност

и

ових

висинске

регулације

принцип

интерполације,

објекта

је

П+2+Пк

у
без

изградње кровног назитка

односно за остале објекте у заштиhеној
"
околни максимално дозвољена спратност је П+2+Пк, на минималној
удаљености од 20 м у односу на најистуренију тачку дворишног крила
објекта који је непокретне културно добро;
обавезно очување постојеhих визура и објекта који су непоктретна
културна добра као реперних објеката;
за објекат меморијалног обележја јавни споменик Пресвето Тројство
није

дозвољена

реконструкција,

замена

или

дислокација,

конзервација

и

дщвољена

рестаурација

је

делова

санација,

или

целине,

дозвољено је партерно уређење зоне непосредно уз споменик према
посебним условима заштите, а које неhе угрозити спомени:ка својства,
у

зони

његове

заштиhене

околине

дозвољено

је

комунално

и

хортикултурно опремаље, уређеље и одржаваље.

111 АРХЕОЛОГИЈА
За цео простор обухваliен Планом:
Обавезно

је

извршити

геофизичка

истраживаља

у

фази

имплементације плана на простору КП 4364, 4366, 4368, 4370, 4372,
4373,4374,4360,4358,43 56,4354,4352,4349,4350,4334,4376,4378,4337/3'
4380, 43 82, 4384, 4386, 4348, 4344/2, 4343/1,4341,4339 и 4336.
Обавезни услови стручне службе непокретног културног наслеђа у
поступцима препарцелације горе наведених катастарских парцела, у у
поступку формираља парцела за изградљу;

За део простора где је планирана изградња објеката спратности П+2 и
више:
Уколико се планира изградља објеката са темељима чија је дубина
веhа ОД јеДНОГ метра ИЛИ укоЛИКО се nланира изградља ПОДЗеМНИХ
етажа /подрум, сутерен, подземна гаража и сл./

·

обавезна су заштитна

археолошка истраживаља;
На основу члана 110 Закона о заштити културних добара, Инвеститор
је

дужан

да

обезбеди

средства

за

истраживаље,

заштиту, чуваље,

публиковање и излагање пронађених остатака који уживају претходну
·

заштиту, а према програму и предрачуну за археолошка истраживаља;

уколико се у току археолошких истраживања откриЈу археолошко
архитектонски налази од изузетног значаЈа неопходна Је измена
nројекта, ради заштите и презентације истих;
Инвеститор је дужан да благовремено пријави овом Заводу извођење
радова.

За део простора Плана где је планирана изградљ а објеката ниже
спратности:
обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода
приликом извођења земљаних радова на изградњи објекта чија дубина
фундирања не прелази један метар, уколико је дубина фундирања веhа
или се изводе објекти са подземним етажама важе исти услови као за
објекте веhе спратности;
ако се

у

току извођеља грађевинских ·и других радова наиђе на
археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је
дужан да одмах, без одлагаља прекине. радове и о томе обавести
Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да

сачува на

се

месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са члан ом 109.
став 1. Закона о културним добрима;
Инвеститор

је

у

обавези

археолошка ЩlЛазишта

ИЛИ

да обустави радове уколико наиђе на
археолошке предмете ОД изузеТНОГ значаја,

ради истраживања локације;
Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праhење, истраживање,
заштиту

и

чување

пронађених

остатака

који

уживају

претходну

заштиту.
Обавезна пријава почетка земљаних радова, најкасније два дана пре
почетка радова, Заводу за заштиту споменика културе у Сремској
Митровици.
За све планиране интервенције на простору археолошког локалитета и
његовог

непосредног

окружења,

неопходно

је

прибавити

посебне

услове и мере заштите овог Завода;

VI Нацрт Плана детаљне регулације пре усвајања доставити Заводу за
заштиту споменика културе Сремска митровица на мишљење.

Доставити:
-подносиоцу;
-документацији;
-архиви.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Светог Димитрија 10, 22 000 Сремска Митровица, тел./факс. 022 621568, 613794

П Р Е Д Л О Г
УСЛОВА ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЋУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА 1
И СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

У Сремској Митровици, јун 2013. године

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 265-03/13

·-2-

Датум: 11.06.2013. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

П Р Е Д Л О Г
УСЛОВА ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА,
КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Локација, историјски подаци, преглед добра, анализа, вредновање,
структура, смернице заштите непокретног наслеђа

Стручни тим:
Руководилац:
Чланови тима:

Адријана Шкориh, дипл.инж.арх
Биљана Лучиh, дипл. археолог
Татјана Јесретиh, дипл.ист.ум.

Д И Р Е К Т О Р

У Сремској Митровици, јун 2013. године
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С А Д Р Ж А Ј :

1/ Увод
11/ Локација и историјски подаци
а/ Локација предметног подручја

б/ Историјски подаци
111/ Преглед добара по категоријама и врстама
А/ Непокретна културна добра
а/ НКД од изузетног значаја
б/ непокретности које уживају претходну заштиту
1. објекти грађанске архитектуре
в/ посебни просторни елементи
1. визуре

IVI Анализа, вредноваље, претходна искуства, потенцијали и приоритети
А/ анализа и вредноваље
Б/ постојеће стаље

В/ претходна искуства заштите
Е/ потенцијали и приоритети, могућа стратегија заштите НКД
Vl Услови заштите НКД за потребе израде ПДР
VI/ графички прилози
1. Преглед добара скица
2. Археолошки локалитети у југозападном делу блока
3. ПДР листови постојеliе стање и планско решење
4. 3Д приказ планског решења

VII/ фотографије постојеliег стања

з

Завод за запrгиту споменика културе Сремска Митровица на основу чланова 100. и
107. став 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94), на захтев
ЈП Дирекције за изградњу града Сремска Митровица из Сремске Митровице, Краља
Петра 1 број 5, број 3-164 од 05.06.2013. године, утврђује следеће

П Р Е Д Л О Г
УСЛОВА ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЋУ УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА 1
И СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

11 Увод
Подносилац

захтева,

ЈП

дирекција

за

изградњу

града

05.06.2013. поднела захтев за издавање услова за израду

Сремска

Митровица

је

Плана детаљне регулације

просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра 1 и Стари Шор у
Сремској

Митровици.

У

прилогу

захтева

подносилац

је

доставио

планирана организација простора -цртеж 02 и 4 примерка

графички

3Д модела

прилог

планираног

решења изградње блока - исто решење из различитих углова сагледаваља.
Прегледом достављене документације констатовано је да се на основу приложене
документације може сагледати жеља да се активира унутар блоковски простор за нову
изградњу, као и да се дуж ободних улица пружи могућност изградње објекта веће
спратности

од

комплетну

замену

чињеницу

да

постојеће.
се

Да

постојећег
спратност,

би

се

ово

остварило

градитељског

са

фонда

потребно је

дуж

садашњих приземних

ободних

објеката,

извршити

улица

повећава

готово

обзиром
на

на

П+2+Пк

ободно, однодносно у унутрашњем простору блока спратност је П+3+Пк И П+4+Пк.
Такође, предвиђена је и промена положаја постојеће грађевинске линије дуж улице Стари
Шор, односно њено повлачење ка југу за неких 5 м. У централној зони блока предвиђена
је изградња пословно стамбеног комплекса спратности до П+4+Пк.
Предметни

блок

је

труогаоног

облика

у

основи

и

дефинисан

је

јаким

комерцијално-управним садржајима /угао Краља Петра 1 и Светог Димитрија - банке,
пошта, општина, угао Светог Димитрија и Стари Шор - Палата правде, угао Стари Шор
и Краља Петра 1 зграда Управе прихода/, урбанисти су се определили да целокупан
саобраћај реше тако да се постави једна унутрашња саобраћајница.
Концепт понуђене изградње блока највећу спратност лоцира у интраблоковском
простору П+4+Пк. Задржавају се постојећи управно-комерцијални садржаји на сва три
угла

блока,

унутрашњом
одређене

повезује

се

зграда

саобраћајницом.

спратности.

Питање

општине

Изградња
изградње

се

и

зграда

базира

подземних

на

суда

-

Палата

правде,

стамбено-пословним

етажа

није

третирана

новом

објектима
понуђеним

решењем.
У даљој обради достављеног захтева служба запrгите ће дефинисати своје услове
обзиром на присуство наслеђа, али првенсрвено обзиром на понуђено решење просторне
организације и типа изградње у посматарном подручју ПДР-а.
Уочено је да зона заштите Просторно-културно-историјске целине Старо градско
језгро Сремске Митровице није преузета на одговарајући начин из ПГР-а.
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/11 Локација и историјски подаци
а/ Локација предметног подручја
Простор обухваћен Планом детаљне регулације просторног блока је дефинисан
јужном границом улице Стари Шор, западном границом улице Краља Петра 1, јужном и
источном границом улице Светог Димитрија са парком, односно јужна И источна граница

кп 4617 и 4618 косм.
У

контексту

заштите

непокретног

наслеђа,

а

ослањајући

се

на

претходно

дефинисане услове за израду Плана генералне регулавције до 2020. целокупна зона
ПДР-ом је део Сирмијума "интра мурос", односно простор предстваља

обухваћена

централну градску зону Сирмијума са бројним археолошким локалитетима /17 истражених
локалитета/. У улици Светог Димитрија део је обухваћен и ПКИЦ Старо градско језгро
од броја 17 до 23 са припадајућим парцелама као и зона парка са спомеником Тројству,
а у улици Стари Шор присутне су непокретности под претходном заштитом на броју 114
са својом заштићеном околином.

б/ Историјски подаци
Посматрано

подручје

ПДР-а

свакако

има

јасно

изражен

континуитет развоја

урбаног простора од најранијег времена формирања и развоја града на овом подручју из
периода антике до данас.

Присутна структура градитељског фонда дуж улица настала је

највећим делом крајем 19-тог и почетком 20-тог века. Веће интевенције су везане за
иградњу комерцијано-управних објеката на угловима блока у другој половини 20-тог века.
Објекти

су

грађени

као

најрепрезентативнији

примери

архитектуре

свог

времена

у

посматараном локалном окружењу - пошта, општина, војвођанска банка, урбанистички
завод, сремска банака, палата правде, зграда СДК -данас Управа прихода.
У

контексту

развоја

града

посматрано

подручје

је

центрана

зона

града,

од

Сирмијума са главним градским форумом до формирања новог трга Војвођанских бригада
приликом изградље "ситија" у последљој четвртини 20-тог века.

111/ Преглед добара по категоријама и врстама
А/ Непокретна културна добра
а/ НКД од изузетног значаја
1. Археолошки локалитет 22
Угао улице Краља Петра 1 и улице Светог Димитрија, дворишни простор. Остаци
двеју грађевина вероварно villa urbana, уз римску улицу, оријентисани исток-запад.
У лица је поплочана гранитним плочама, а римски зидови откривени су на обе њене
стране. Могуће да су у питању стамбене insulae. Датовање локалитета 111- IV век.

2. Археолошки локалитет 54
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Улица Краља Петра 1 број 5, дворишни простор. Део јавне грађевине уз форум
Сирмијума. Откривено је више зидова и поплочања. Датовање објекта 111-IV век.

3. археолоiПки локалитет 58
Улица Краља Петра 1 број 4-6, дворишни простор. Нађени су делови јавне грађевине
уз форум. Непотпуно су откривене три парвоугаоне просторије повезане ходницима.
Датовање објекта 111-IV век.
4. археолоiПки локалитет 46
Улица Краља Петра 1 број 9, дворишни простор. Остаци јавне грађевине уз форум.
Откривено је више правоугаоних И кавдратних просторија грађевине. Откопано је
неколико германских гробова, секундарно укопаних између римских зидова. Датовање
објекта 111-IV век. Гробови припадају крају V века.

5. археолоiПки локалитет 59
Улица Краља Петра 1 број 10, дворишни процтор. Форумски процтор Сирмијума,
храм Светог Димитрија. Црква предстваља тробродну базилику, димензија 21 х 7.80 м
са апсидом и контраапсидом на источној страин, где се налазе и свештеничка
седишта. Црква је подигнута на нивелисаним зидовима старије форумске грађевине.
Уз спољне зидове цркве откривено је неколико гробова и малих саркофага. Датовање
објекта IV-V век.· Цркву је подигаопрефект Леонитије између 427. И 441. године.
Средњи део цркве са олтарском апсидом конзервиран је И презентован као споменик
цултуре у сутерену модерне грађевине.

6. археолоiПки локалитет 73
Трг Војвођанских бригаде, иза дворишта и баште куће у улици Краља Петра 1 број
18. Пронађени су масивни зидови грађевине која је

у северном делу имала

просторију апсидалног облика. На основу аналогија са осталим локалитетима по
Европи може се предпотавити да је део нимфеума.

7. археолоiПки локалитет 44
баштенски простор између улица Краља Петра 1 и Страог Шора. Откривено је
неколико зидова једне грађевине. Датовање објекта 111-IV век.

8. археолоiПки локалитет 43
баштенски простор између улица Краља Петра 1 и Страог Шора. Откривено је
неколико зидова једног стамбеног објекта без могућности установљаваља основе
грађевине. Датовање објекта 111-IV век.

9. археолоiПки локалитет 39
улица Светог Димитрија 5, простор порушене зграде. Откопано је неколико зидова
градске виле. Датовање објекта 111-IV век. Испод њега су откривени културни
слојеви 1 и 11 века.

lО. археолоiПки локалитет 40
улица Светог Димитрија 9, дворишни простор. Просторије веће villae urbane са више
.
.
правоугаоних просториЈа и Једном малом апсидом, окренутом према Југоистоку.
.

Констатовано је више грађевинских фаза. Датовање објекта. 111-IV век

ll. apxeoлoiDки локалитет 15
улица Светог Димитрија 11, простор уз градску улицу. Откривено је неколико зидова,
вероватно градске виле Сирмијума. Датовање објекта 111-IV век.

12. археолоiПки локалитет 42
улица Светог Димитрија 11, дворишни простор. Остаци јавне грађевине, вероватно на
линији форума Сирмијума. Откривени су зидови већих правоугаоних просторија, уз
већу површину поплочану мермерним плочама. Датовање објекта 111-IV век.
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13. археолоiПки локалитет 47
улица Светог Димитрија 15, дворишни простор. Јавна грађевина уз форум Сирмијума.
Откривено је више различитих просторија. Датовање објекта 1-IV век.

14. археолоiПки локалитет 16
улица Светог Димитрија 21, простор уз улицу.

Villa urbana са више непотпуно

откопаних просторија и једном апосидом на северозападној страни. Главни део
грађевине налази се под савременом улицом. Датовање објекта 111-IV век. Изграђен
је на старијој архитектури која није могла бити испитана

15. археолоiПки локалитет 36
улица Светог Димитрија 17, у лични и дворишни простор. Остаци villae urbane уз
поплочану улицу са портиком, оријентације северозапад-југоисток. Делимично или у
целини откривено је шест правоугаоних просторија са обе стране улице. Датовање
објекта 11-IV век.

16. археолоiПки локалитет 57
угао улице Светог Димитрија и Страог шора, дворишни простор. Стамбене зграде
Сирмијума. Откривени су делови два објекта, вероватно градских вила са
правоугаоним просторијама и траговима три апсиде. Констатовано је више
грађевинских фаза. Датовање објекта 111-IV век.

17. археолоiПки локалитет 18
улица Стран Шор број 122, дворишни простор. Стамбени објекат Сирмијума.
Откривена су два зида, без могуhе реконструкције основе грађевине. Датовање IV
век.

б/ непокретности под претходном заUiтитом
1. Просторно-културно-историјска целина
Старо градско језго Сремске Митровице - део целине
Обухваliене су следеliе катастарске парцеле:
4332, 4333, 4335, 4337/1 и 433712, КП 4617 до осовине улице Краља Петра 1 од
броја 1 до 27 западни део, улица Светог Димитрија од броја 2 до краја јужни и
источни део, а наспрам бројева 17 до 23 у целости, КП 4618 у целости, као и КП
4619 до осовине улице а наспрам КП 4620 западни део, наспрам КП 4608, 4611 и 4614
у целости, све КО Сремска Митровица.
У саставу припадајуliег дела ПКИЦ Старо градско језго Сремске Митровице
налазе се следеliи објекти:
1.1. Kylia, Светог Димитрија 19, КП 4333
Бивша кylia породице Волер
Заштиliена околина:
Објекат и парцела налазе су у саставу ПКИЦ старо градско језгро Сремске
�итровице, као непокретности под претходном заштитом.
Из расположивих података сазнајемо да је објекат подигнут у првим годинама ХХ
века (1903-1905) као приземна стамбена кућа за потребе познате митровачке градитељске
породице Волер. Родоначелник породице, Иван Волер, доселио се у �итровицу вероватно
око 1900. године и ту је основао грађевинско предузеће "Иван Волер". У периоду између два
светска рата Волерови су ангажовани на зидању кућа за познате митровачке породице
Кузминац, Радак, Кунцл... Њихов најзначајнији грађевински подухват било је зидање зграде
гимназије (1928-1930) што је уједно представљало и круну њихове делатности.
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У истом периоду Волерови подижу још једну кућу, монументалну двоспратницу у
стилу сецесије у којој се данас налази пољопривредни институт Др Петар Дрезгић".
"
Симетрично обликована, раскошно декорисана главна фасада Волерове куће има два
бочна ризалита који су фланкирани пиластрима надвишени јонским капителима са
дикретним мотивом шкољке. Ризалити се у горњој зони завршавају богато обликованим
атикама. На атикама доминира мотив стилизованог овалног медаљона, док су лево и десно
'од њега балустраде које се на крајевима завршавају акротеријама. У сваком ризалиту се
налази по један трокрилни прозор са надсветлом изнад којег је лучно обликовани забат
испуњен стилизованом флоралном орнаментиком. Потпрозорска парапетна поља испуњава
овални медаљон, декоративни цветови и листови акантуса.
У средишњем делу фасаде су четири двокрилна прозора са надсветлом који су у
горњој зони надвишени забатом изломљених ивица и у чијем средишњем делу доминира
стилизован флорална мрежа".
"
У зони сокла доминирају масивни кавдери,

четири подрумска отвора у срдишњем

делу и по два удвојена на ризалитима, од којих су неки вероватно накнадно зазидани.
Истурени профилисани поткровни венац носи низ конзолица. Четири таванска отвора
у средишњем делу, као и два лажна на бочним ризалитима су истакнута преплетом гирланди,
декоративних гранчица и валута.
Масивна улазна двокрилна дрвена капија са пулукружним надсветлом је демонтирана.
Дворишни део објекта је једноставно обликован без наглашене декорације.
Дрвена улазна врата на западној страни су изразито декоративно обликована.
У разнородној архитектури града Митровице некадашња кућа породице Волер се
истиче својом репрезентативношћу и складном употребом различитих стилских елемената,
пре свега неоренесансе и необарока. Упадљиво присуство разноврсне и богате орнаментике
и наглашена тежња ка декоративности указују на потребу грађанске класе у успону да
истакне свој укус као и статус на друштвеној лествици.

1.2. Kylia, Светог Димитрија 23, КП 433712
Некадашња зграда друштва "Мајка Jyroвиlia"
Заштиliева околина:
Објекат и парцела налазе су у саставу ПКИЦ старо градско

језгро Сремске

Митровице, као непокретности под претходном заштитом.
Једноставно обликована високопартерна грађевина у улици Светог Димитрија број

23

подигнута је вероватно крајем XIX века као приватни стамбени објекат који је након Првог
светског рата додељен добротворном друштву "Мајка Југовића". Некадашња декоративна
орнаментика потпуно је уклоњена са уличне фасаде овог некада репрезентативног објекта
који је у протеклим деценијама претрпео више интервенција које су нарушиле његов
оригинални изглед. Једини преостали сачувани спомен који указује на значај и некадашњу
намену овог здања је сачувана спомен плоча са урезаним натписом: "Дом друштва Мајка
Југовића".
Друштво "Мајка Југовића" је настало

1919. године и основни задатак му је био да
1928. године

организује пружање помоћи сирочадима бораца погинулих у рату. Друштво је

основала и забавиште које се издржавало сопственим средствима. Осим бриге о деци,
друштво се старало и о старим и немоћним грађанима. Велике заслуге за делатност Друштва
имала је и заслужна председница Зарка Ивковић. На почетку Другог светског рата, по налогу
усташких власти, Друштво је распуштено, а целокупна имовина разнета. Након рата, зграда
прелази у државно власништво и од тада се у овом здању налазе различите институције.
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1.3. Јавни споменик- Пресвето Тројство
Пар ковека површина у оквиру Улице Светоr Димитрија, КР 4618

На простору данашље Војводине подигнуто је током XVIII и XIX века више
споменика посвећених Пресветом Тројству који су током времена постали препознатљиви
визуелни репери ових градова. Већина споменика ове врсте у Војводини је потпуно
уништена у првим годинама након Другог светског рата (споменици Светог Тројства у
Новом Саду, Сомбору), а тек мали број се сачувао до данашљих дана.
Споменик Пресветог Тројства у Сремској Митровици подигнут је у другој половини

(1810) и зграде
(1827) , у самом средишту парка којег уоквирује улица Светог Димитрија. На

XIX века у непосредној близини Римокатоличке цркве Светог Димитрија

жупног уреда

овом месту се крајем XIX и почетком ХХ века одвијала жива трговина мешовитом робом и
живежним намирницама тако да је цео простор управо по овом споменику добио свој
препознатљиви назив -Тројствени плац. Наспрам споменика је у првим деценијама ХХ века
подиmута и зграда Хрватског дома

(1927), тако да је овај део града постао стециште верског

и културно-просветног живота митровачких Хрвата.
Споменик Пресветог Тројства у Сремској Митровици је израђен од камена пешчара и
дело је непознатог аутора. Постављен је на тростепени постамент и састоји се из три целине
- широке квадратне базе са платформом, стуба квадратног пресека који се сужава према врху
и скулпторске групе Пресветог Тројства. Квадратна основа споменика је наглашена са
четири масивна петоугаона стуба прислољена уз углове каменог постоља. Изворно су на
овим стубовима биле постављене четири скултуре светитеља рађене у пуној пластици, што
се

уочава

на

сачуваним

архивским

фотографијама.

Скулптуре

су,

према

усменим

саопштељима, уклољене након Другог светског рата, тако да се не могу атрибуирати и
реконструисати светитељске фигуре.
На основу споменика је постављено степенасто увучено квадратно постоље које
уоквирују четири ниска стубића на петоугаоним базама, вертикално издељена плитким
узаним нишама које се завршавају сараценским луком. Из овог ниског масивног постоља
израста стуб квадратног пресека наглашен на угловима издуженим и узаним нишама попут
оних које се јављају на ниским стубићима. Средишљи део стуба заузима мотив у виду
бифоре рађен у плиткој пластици. Овај мотив се јавља на источној, западној и јужној страни
стуба, док је на северној страни, према којој је окренута и монументална скулптура
Пресветог Тројства, изведена плитка полукружна ниша са лунетом коју чини низ утиснутих
кругова. У горљем делу стуба се са све четири стране налази по једна картуша уоквирена
отвором елипсоидног облика. И у овом случају је постигнута симетрија тако да се међусобно
поклапају мотиви на источној и западној страни стуба, док су идентични мотиви на северној
.

.

и ЈужнОЈ страни.
Завршницу споменика чини репрезентативна скулпторска група Света Тројица - Бог
Отац, приказан као старац дуге браде који благосиља подигнутом десном руком и Исус
Христ који десном руком придржава (недостајући) крст. Ову композицију заокружује
средишљи мотив -свети Дух приказан у виду голуба око којег се радијално шире зраци
(уништени током времена).
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Непокретности под претходном заштитом изван ПКИЦ
Старо градско језгро Сремске Митровице

2. "кylia са плочицама", Стари Шор 108, КП 4377
Данас зграда ЈКП "Водовод"
Заmтиliена околина:
Припадајућа парцела - КП 4377 КОСМ, суседне парцеле - КП 4375 и КП 4379
КОСМ и парцела улице- КП 5970 КОСМ до осовине улице наспарм наведених парцела.

Објекат п рипада типу грађанских кућа подизаних на прелазу XIX у ХХ век.
Карактеристична је по фаса ди обложеној керамичким плочицама и детаљима од камене
плас ти ке.

в/ посебни просторни елементи

1.

визуре
1.1. визура 1. испред објекта СО Сремска Ми тровица на адреси Св. Димитри ја 13 ка
југозападу- поглед ка раскрсници са у лицама Краља Петра 1 и тргу Ћи ре
Милекића;
1.2. визура 2 испред СО Сремска Митровица на адреси Св. Димитри ја 13 ка
југозападу ,ивица коловоза улице Св. Димитрија- поглед ка раскрсници са
улицама Краља Петра 1 и тргу Ћи ре Милеки ћа;
1.3.визура 3 испред СО Сремска Митровица на адреси Св. Димитри ја 13 ка
југоис току- поглед ка РКЦ Св. Димитри ја и парку.

IVI Анализа, вредноваље, претходна искуства, потенцијали и приоритети

А/ анализа и вредноваље

Анализа непокретног наслеђа на предметном подручју јасно указује да се као
ј
на значајније издваја археолошко наслеђе. Изградља јавних и комерцијалних објекта у
другој половини 20-тог века, довела је до откриваља бројних и веома значајних остатака
античког Сирмијума, за које се сматра да припадају зони јавних грађевина главног
градског Форума.
Нека новија тумачеља ових налаза чак предпостављају да се локалитети 43, 47 и
73 могу тумачити као комплекс храмова, као и ранији објекат на локалитету 59 /испод
остатака базилике Светог Димитрија налазе се остаци галоримског храма!. вероватно
лоцирани са источне стране градског Форума IV века 1 М. Јеремић, Пагански храмови
Сирмијума, Старинар L VI/2006/.
Присуство архитектонских споменика новијег времена је малобројно на
посмат раном подручју и своди се на примере типичних градских кућа које се издвајају по
својим историјским карактеристикама- кућа познате градитељске породице Волер, зграда
добротворног друштва "Мајка Југовића' ,кућа са плочицама.
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Б/ постојеће

стање

Наведени археолошки локалитети су истражени и највећим делом уклоњени услед
чињенице да је на њиховим локацијам извршена градња нових објекат. Једини изузетак
представља део ахеолошког локалитета 59 где је презентован остатак апсидалнрг
простора базилике Светог Димитррија по принципима крипто заштите. Извршена је
трајна презентација локалитета "ин ситу" тако да је он сагледив са јавног простора
пешачког трга.
Објекти градске архитектуре су данас у приватном валсништву или ЈавноЈ
функцији и орджавају се само у складу са захтевима корисника.

·
В/ претходна искуства заштите
Претходна искуства заштите првенствено се базирају на бројним заштитним
археолошким истраживањима која су даље довела до бројних налаза, тумачења и
закључака археолога везаних за топографију и живот Сирмијума. Презентација
локалитета 59, такође предстваља једно важно искуство у третману, очувању, заштити и
презентацији археолошких остатака "ин ситу' на нашим просторима /не само посматрано
уско локално/.
Када је у питању градска архитектура њен третман се своди на покушај
изналажења комромиса корисника и службе заштите који се засада завршава половичним
резулататима. Већим делом објекти су лоше одржавани и опстају само захваљујући
изузетно добром начину градње.

Д1 потенцијали и приоритети, могућа стратегија заштите НКД
Археолошки локалитети свакако на овом посручју представљају окосницу
непокретног наслеђа. Чињеница да се у посматраном подручју даље очекују бројни
значајни налази и даља потврда главног градског Форума Сирмијума указује да апсолутну
потребу археолошких истраживања. Резултати ових будућ:Их истраживања и њихова
валоризација даље ће дефинисати стратешка опредељења заштите и презентацију налаза,
свакако и у контексту укупних дрштвених околности.
У смислу заштите и презезнтације грађанске архитектуре присуп је базиран на
очувању репрезентативних примера градске куће са дозвољеним интервенцијама у смислу
намене и коришћења објекта и у комерцијалне сврхе.
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V/ ПРЕДЛОГ услова чувања, одржавања и коришliења заштите културних добара и
добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде
Плана детаљне регула ције просторног блока између улица Светог Димитрија,
Краља Петра 1 и Стари шор у Сремској Митровици је:

А/ АРХИТЕКТУРА:
1.
очуваље регулационе и грађевинске линије дуж објекта који су непокретна
културна добра и у зони љихове заштићене околине;
2.
обавезно задржати постојећу хоризонталну регулацију на објектима непокретних
културних добара и објектима у љиховој заштићеној околини;
3.
обавезно задржати постојећу вертиклану регулацију објеката који су непокретна
културна добра /није дозвољена надградља/;
4.
за објекте у заштићеној околини вертикалну регулацију ускладити са објектима
који су непокретна културна добра;
5.
обавезно задржати постојећу нивелацију јавних колско-пешачких површина у зони
непокретних културних добара и љихове заштићене околине;
6.
на објектима који су непокретна културна добра и у зони заштићене околине није
дозвољено извођење радова који могу угрозити споменичка својства и статичку
стабилност објеката који су непокретна културна добра, није дозвољено
депоноваље запаљивих и штетних материја, није дозвољено коришћеље објеката за
производне делатности;
7.
за непокретна културна добра могућа је санација, адаптација, промена намене,
конзервација и рестаурација делова или целине без угрожаваља споменичких
својстава;
8.
могућа изградља нових објеката или дворишног крила објекта на припадајућој
парцели непокретног културног добра уз апсолутно поштоваље постојеће висинске
регулације /висина подкровног венца и слемена новог објекта мора бити једнака
постојећој висини истих елемента на споменику културе/, у зони од 20 м у односу
на најистуренију тачку дворишног крила објекта који је непокретно културно
добро уз обавезно обликоваље новог објеката по принципима интерполације;
9.
могућа замена или изградља нових објеката у зони заштићене околине, и то за
објекте који су суседни непокретним културним добрима обавезно користити
елементе висинске регулације у обликоваљу главне уличне фасаде и принцип
интерполације, максимално дозвољена спратност ових објекта је П+2+Пк без
изградље кровног назитка" односно за остале објекте у заштићеној околни
максимално дозвољена спратност је П+2+Пк, на минималној уда љености од 20 м у
односу на најистуренију тачку дворишног крила објекта који је непокретно
културно добро;
1 О.
обавезно очуваље постојећих визура и објекта који су неnоктретна културна добра
као реперних објеката;
11.
за објекат меморијалног обележја јавни споменик Пре свето Тројство није
дозвољена замена или дислокација, дозвољена је санација, реконструкција,
конзервација и рестаурација делова или целине, дозвољено је партерно уређеље
зоне непосредно уз споменик према посебним условима заштите, а које неће
угрозити спомени:ка својства, у зони љегове заштићене околине дозвољено је
комунално и хортикултурно опремаље, уређеље и одржаваље.
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Б/ АРХЕОЛОГИЈА
1. За цео простор обухваliен Планом:

Обавезно је изврiiiИти геофизичка истраживања, у фази импементације плана, на
простору KII4364,4366,4368,4370,4372,4373,4374,4360,4358,4356,4354,
4352, 4349, 4350, 4334, 4376, 4378, 4337/3, 4380, 4382, 4384, 4386, 4348,
4344/2,4343/1,4341,4339 и 4336;
Обавезни услови стручне службе заштите непокретног културног наслеђа у
поступцима

препарцелациЈе

горе

наведених

катастарских

парцела,

у

поступку формирања парцела за изградњу;

2. За део простора где је планирана изградља објеката спратности П+2 н више:

- Уколико се планира изградња објеката са темељима чија је дубина веhа од једног
метра или уколико се планира изградња подземних етажа /подрум, сутерен, подземна
гаража и сл. / обавезна су заштитна археолошка истраживања;
-На основу члана 110 Закона о заштити културних доб ара, Инвеститор је дужан да
обезбеди средства за истраживаље, з аштиту, чување, публиковаље и излагаље пронађених
остатака КОЈИ уживаЈу претходну заштиту, а према програму и предрачуну за археолошка
истраживања;
.

.

- уколико се у току археолошких истраживања открију археолошко-архитектонски нал ази
од изузетног значаја неопходна је измена пројекта, ради заштите и презентације истих;
- Инвеститор је дужан да благовремено пријави овом Заводу и звођеље радова.
3.

За део простора Плана где је планирана изградња објеката ннже спратности:

- обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења
земљаних радова на изградљи објекта чија дубина фундирања не прелази један метар,
уколико је дубина фундирања веhа или се изводе објекти са подземним етажама важе
исти услови као за објекте веhе спратности;
- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без од лагања прекине
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици,
као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним
добрима;
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;
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- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праhење, истраживање, заштиту и чување
пронађених остатака који уживају претходну заштиту.
- Обавезна пријава почетка земљаних радова, најкасније два дана пре почетка радова,
Заводу за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.
- За све планиране интервенције на простору археолошког локалитета и његовог
непосредног окружења, неопходно је прибавити посебне услове и мере заштите овог
Завода;
VII План детаљне регулације пре усвајања доставити овом Заводу на мишљење.
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4. ПРИБАВЉЕНЕ И КОРИШЋЕНЕ
ПОДЛОГЕ И КАРТЕ
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~

QJ
PET1YBm1KA CPI>HJA
PEfiY})Jil14KH rEOL(ETCKH 3ABO~
CJJY)J(l)A 3A KAT ACTAP HETJOKPETHOCTH
CPEMCKA MHTPOBID..lA
l>poj: 953 - 1/2008- L206
.[(aT}'M: 06. L0.2008. ro,n.
Cse-ror .[(wMKTpHja 8
CpeMcKa MHTposwua
CTIIME
TenlcpaKc (022) 610 101 , E-mail : sknsm@ptt.yu

Ha ocaoay tUiaHa 161 . eTas 1. 3aKoHa o OTIIIITeM ynpaaHOM noCTynKy
(,,Crry)K6eaH IDICT CPf', 6poj 33/97), Peny6nwJKH reo.u.ercm 3aBO.ll - Crry)K6a 3a
KaTacTap aenoKpenmcnr CpeMcKa MmpoaHna H3.U.aje

llOTBP,[(Y
Ha ocHoay npHjaae - 3axTeaa J.D. ~EKI(HJE 3A H3rPA,I(JbY
OllWTUHE CPEMCKA MHTPOBlll{A Hl CpeMcKe MnTposune, yJJ. KpaJLa
llerrpa I 6p.5, 6p.2140 J.C. o.u. l8.09.2008.ro)I.HHe, Kojn je 3aae.u.ea no.u 6pojeM 9531/2008-1206 .uaaa 19.09.2008. ro)I.HHe, H3.Uaje ce Korrnja nrraHa y .llHf'HTaJIHOM o6JIB1<)' ca
CTalbeM Ha ,UaH 06.10.2008. fO,llKHe Ha KOMD3KT .lJ.HCKy.

K.O. CPEMCKA MIITPOB~A
pa3Mepa P 1 : 500
,l(JI 29/1, 2-9/2, 29/3, 29/4

H

37/1

3a KaTacTapcKe napu,eJJe ua JJOKa~jn npocTopuor 6noKa H3Meljy yJJ. KpaJLa
lleTpa Ilpsor, CTapn mop n CseTor ,l(BMHTpnj a.
TioTBp.ua ce H3,Uaje 3a no1'pe6e H3pa.ue nporpaMa nmma .lf.eTaJDHe perynauHje
Jlpyre CBpXe ce He MO)I(e KOpHCTHTH.

11

y

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLI^KI GEODETSKI ZAVOD
SLU@BA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI
SREMSKA MITROVICA
Broj: 953-1/2008-1206
Datum: 06.10.2008.god.
Svetog Dimitrija 8
SremskaMitrovica

KOPIJA PLANA
u digitalnom obliku na
kompakt disku

K.O. SREMSKA MITROVICA
razmera 1:1000
DL 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 i 37/1

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

5. КОНЦЕПТ ПЛАНА

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА

Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА

КОНЦЕПТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА , КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

A УВОД

План детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија,
Краља Петра I и Стари шор 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 унутар
блока;
Потребе за разграничењем јавног од осталог грађевинског земљишта и стварања
правног основа за прибављање земљишта за потребе изградње објеката и формирање
простора са јавном наменом.

Разлог за израду овог плана је ставарање услова за уређење и грађење у обухвату
Плана, а састоји се у урбаној реконструкцији простора
блока, заменом функција простора и типова градње, тј.
променом намене пољопривредног неизграђеног
земљишта у пословно-стамбену зону са уређеним
јавним садржајима као и замену породичног становања
вишепородичним са пословањем.
Ремоделација простора блока у смислу грађења
подразумева
интерполацију
блока
новим,
унутарблоковским саобраћајницама са значајном
површином за мирујући саобраћај, тј. проширеном
постојећом зоном за паркирање у најужем градском
језгру и њено повезивање са свим ободним
саобраћајницама. Изградњом пословно-стамбених
објеката у континуалном низу на регулацији
планираних саобраћајница и повећањем спратности постојећих објеката на регулацији улица
Св. Димитрија, Краља Петра I и Стари шор формирају се чврсти градски блокови веће
густине, а неизграђено земљиште унутар блока прераста у стамбено-пословну зону са
уређеним јавним садржајима.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1

Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације просторног блока између улица
Светог Димитрија , Краља Петра І и Стари шор 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).

2.

ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Простор у обухвату ПДР се налази у централној зони града Сремска Митровица и
заузима 10,5ha.
Са западне стране обухвата ПДР налази се компактни блок старог града и блок са
слободним унутрашњим простором за могућу изградњу у централној градској зони са
претежном наменом простора за изградњу пословно-стамбених објекта и уређеном,
унутарблоковском површином са јавном наменом за мирујући саобраћај и приступне
саобраћајнице. Правила уређења и грађења у овим блоковима дефинисана су Планом
детаљне регулације просторног блока „Зелено дрво“.
Са северне налази се блок централне градске зоне и секундарни центар ( насеље
Матије Хуђи) са претежном наменом становања са делатностима.
На југо-источној страни налази се проширење регулационог појаса улице Светог
Димитрија са уређеном парковском површином, Омладински парк, који раздваја предметни
блок од компактног блока старог града око Цркве Светог Димитрија и жупског уреда.
На јужној старни налази се блок строгог центра града са преовлађујућим пословноадминистративним и јавним функцијама.
На источној страни, од суседног мешовитог блока централне градске зоне, одваја га
велика уређена површина са јавном наменом Спортског центра „Пинки“ и насеље
колективног становања велике густине.
Опис границе обухвата Плана :
Граница обухвата Плана полази од тачке 1. која се налази на раскрсници улица Краља
Петра I и Свети Димитрије на самом почетку пешачке зоне центра града. Из те тачке
граница иде на север , западном страном улице Краља Петра I до тачке 2.
Тачка 2. се налази на северо-западној страни раскрснице улица Краља Петра I и Стари шор.
Северном страном улице Стари шор иде ка истоку, сече Ратарску улицу, и долази до тачке 3.
Тачка 3. се налази на раскрсници улица Арсенија Чарнојевића и Ратарске, северо-источна
страна. Граница иде ка југу, пресеца улицу Арсенија Чарнојевића и наставља јужном
страном улице Светог Димитрија ка југо-западу све до тачке 4.
Тачка 4. се налази у раскрсници улица Светог Димитрија и Светог Саве коју пресеца ка
западу и јужном границом регулационог појаса улице Свети Димитрије долази до улице
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Краља Петра I, пресеца је и долази на почетак до тачке 1 и тако затвара планирани обухват
ПДР.

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 :
4617, 5958, 5970, 4306, 4308/2, 4308/3, 4309/1, 4309/2, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317,
4318, 4319/1, 4320/1, 4320/2, 4320/3, 4320/4, 4321/1, 4321/2, 4321/3, 4322/1, 4322/2, 4322/3,
4322/4, 4322/5, 4322/6, 4322/7, 4322/8, 4322/9, 4322/10, 4322/11, 4322/12, 4323, 4324/1, 4324/2,
4324/3, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331/1, 4331/2, 4331/3, 4331/4, 4331/5, 4331/6,
4331/7, 4331/8, 4331/9, 4331/10, 4331/11, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337/1, 4337/2, 4337/3,
4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343/1, 4343/2, 4344/1, 4344/2, 4345/1, 4345/2, 4346, 4347, 4348,
4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364,
4365, 4366, 4367/1, 4367/2, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378,
4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386/1, 4386/2, 4387, 4397 и 4400.
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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 Концепта плана детаљне регулације просторног блока између улица
Свети Димитрије, Краља Петра І и Стари шор 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 2
( СТРОГИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР )
ТГЦ2 (6 блокова) Строги центар је целина урбано потпуно дефинисаних блокова
репрезентативних објеката центра града, у окружењу јавних простора - тргова : Светог
Стефана, Ћире Милекића, Светог Димитрија Војвођанских бригада и улица Краља Петра
Првог, Вука Караxића и Светог Саве; историјско-културни, услужни и административно пословни центар града, Општине и читавог Округа Срема. Цела ТГЦ2 је садржана у УЗГ1.
Чине је слободностојећи објекти и ансамбли објеката или мањи блокови ( 0,5 - 2,0 ха ) са
знатном спратношћу ( П+1 до П+6 ) окружени јавним површинама, односно припадајућим
двориштима у јавној употреби (црквено двориште и сл.)
ТГЦ2 заједно са ТГЦ1 слици града даје уникатно и снажно обележје. Блокове и
делове најужег градског центра, који има урбано-архитектонски историјски значај
карактерише троугаона матрица, знатна густина, индекс изграђености и заузетости простора
као и мешавина различитих типова градње, а основна карактеристикаје је готово потпуна
заступљеност пословних и комерцијалних садржаја дуж уличних приземља објеката.
У овој ТГЦ доминирају наглашене вертикале објеката Хотела «Сирмијум», Поште и
пословно-стамбеног објекта ( све П+6 ) у комбинацији са објектима старе и новије градње (
П+2 и П+3 ) : комплекс слободно-стојећих објеката Скупштине општине, СУП-а, Гимназије,
Блок Српски дом, Блок са Музејом Срема и објектом Партизана као и просторно одвојени
објекат Окружног и Општинског суда.
Спорадичном ивичном градњом постепено је замењиван стари грађевински фонд, а
попуњавана је и сама унутрашњост блока.
Индекст заузетости је мањи него у ТГЦ1 али је индекс изграђености од 1,5 до 2,5.
Изразит је недостатак простора за паркирање возила што се одражава на цео простор
градског центра.
Типологија блокова ТГЦ2:
блокови 2а: блокови јавних и осталиих садржаја прве категорије
(4 блока без становања)
блокови 2б: блокови јавних и осталиих садржаја прве категорије (2 блока са
елементима вишепородичног становања)
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ПОСЕБНА ПРАВИЛА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ТГЦ2-Строги центар је целина урбано потпуно дефинисаних блокова репрезентативних
објеката центра града, у окружењу јавних простора – тргова.Чине је слободностојећи објекти и
ансамбли објеката или мањи блокови ( 0,5 - 2,0 ха ) са знатном спратношћу ( П+1 до П+6 ) окружени
јавним површинама, односно припадајућим двориштима у јавној употреби (црквено двориште и сл.)
ТГЦ2 заједно са ТГЦ1 слици града даје уникатно и снажно обележје. Блокове и делове
најужег градског центра, који има урбано-архитектонски историјски значај карактерише троугаона
матрица, знатна густина, индекс изграђености и заузетости простора као и мешавина различитих
типова градње, а основна карактеристикаје је готово потпуна заступљеност пословних и
комерцијалних садржаја дуж уличних приземља објеката.Спорадичном ивичном градњом постепено
је замењиван стари грађевински фонд, а попуњавана је и сама унутрашњост блока.
Индекст заузетости је мањи него у ТГЦ1 али је индекс изграђености од 1,5 до 2,5. Изразит је
недостатак простора за паркирање возила што се одражава на цео простор градског центра.
У овој ТГЦ, у циљу формирања ефикасне саобраћајне матрице и просторног заокружења
битних целина око важних објеката центра града (блок хотела ''Сирмијум'' и блок музеја ''Срема''). У
том контексту планира се решавање имовинск-правних односа у вези преосталих објеката и парцела
породичног становања што подразумева израду и усвајање Планова детаљне регулације за наведене
просторе.
У том смислу свака градња ће бити под строгом контролом како грађевински тако и по
функцији објекта из разлога очувања амбијента историјског грађевинског наслеђа, а по
појединачним захтевима за нову изградњу. За нову градњу, односно реконструкцију (тоталну) са
доградњом на постојећој парцели обавезна је израда Урбанистичког пројекта Архитектонскоурбанистичког решења.
У типичној целини су одређене регулационе и грађевинске линије на потезима значајних
блокова центра града на начин да је дефинисано где је обавезно увлачење од регулације или обавезна
изградња на регулацији.

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ:




За сва архитектонска решења јавних и осталих објеката раде се обавезно на основу одобреног
Урбанистичког пројекта.
Максимална висина објеката је П+3 са обавезном применом косог крова.
Надзиђивање објеката П+2, као санација равних кровова може бити поткровље са двоводним
косим кровом или спрат са косим кровом иза атике, минималног нагиба.

ТИПОЛОГИЈА БЛОКОВА СТРОГОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ТГЦ2:
Блокови тип 2а - 4 блока јавних и осталиих садржаја прве категорије (без становања):
- Блок између улица: Трг Ћире Милекића, Градски парк, Вука Караџића, Трг св. Стефана.Површине
око 0,5 ха.
- Блок између улица: Вука Караџића, Бранка Радичевића, Светозара Милетића, унутрашњост
блока.Површине око 0,8 ха.
- Блок између улица: Масарикова, Светог Саве , Вука Караџића, Градски парк.Површине око 0,8 ха.
- Блок између улица: Стари шор, Св. Димитрија, унутрашњост блока.Површине око 0,9 ха.
Блокови тип 2б - 2 блока јавних и осталиих садржаја прве категорије са елементима
вишепородичног становања:
- Блок између улица: Св. Димитрија, Краља Петра I, унутрашњост блока
Површине око 1,7 ха.
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-

Блок између улица: Св. Димитрија, Светог Саве, Масарикова, Трг Ћире Милекића.Површине
око 1,5 ха.

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:
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР
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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.
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4.

ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, УЛОГА
И ОДНОС ПОДРУЧЈА ПЛАНА СА ОКРУЖЕЊЕМ

Простор обухваћен планом заузима унутарблоковски простор са ободним улицама
површине око 10,50ha.
 Блок у обухвату има јасно изражен континуитет развоја урбаног простора од
најранијих времена формирања града на овом подручју. Целокупна зона је део
Сирмијума
унутар бедема
са бројним археолошким локалитетима, тј.
непокретним културним добрима од изузетног значаја. Непокретних културних
добара од великог значаја нема, а евидентиране непокретности под претходном
заштитом су бивша кућа породице Волер, Светог Димитрија 16, некадашња
зграда друштва „Мајка Југовића“, Светог Димитрија 23, „кућа са плочицама“
Стари шор 114 (данас ЈКП „Водовод“), припадајуће и суседне парцеле.
 Предметни блок је троугаоног облика и дефинисан је јаким комерцијалноуправним садржајима и представља административни цетар града са објектима
Градске управе , Поштом, банкама, зградом суда, Управом прихода и другим
пословним објектима са јавним функцијама и уређеним околним простором (Трг
Војвођанских бригада). Ови објекти изграђени су у другој половини 20-ог века
заменом старих, постојећих објеката по ободу блока (угаоне локације), новим
вишеспратним објектима са претежно пословном наменом уз мали проценат
заступљености становања.
 У овој урбанистичкој зони, у новије време, јавља се потреба за заменом старих
објеката породичног становања по ободу блока новим објектима комбиноване
пословно стамбене намене. Поштујући достигнути ниво урбаног развоја
планирана спратност не одступа значајно од ново-изграђених објеката у обухвату.
Спраност објеката на регулацији ободних саобраћајница се повећава са П+1 на
П+2, док је планирана спратност у неизграђеном, унутрашњем простору блока до
П+3.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Основни циљеви уређења и грађења простора
Основни циљ израде је ставарање услова за уређење и грађење у обухвату Плана, а
састоји се у урбаној реконструкцији простора блока , заменом функција простора и типова
градње, тј. променом намене пољопривредног неизграђеног земљишта у стамбено-пословну
зону са уређеним јавним садржајима и замену породичног становања вишепородичним са
пословањем.
Циљ доношења ПДР је стварање услова за бољу комуникацију унутар централне зоне
Града, обезбеђивање услова за градњу стамбено-пословних објеката у унутарблоковском
простору, изградња неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег
саобраћаја, а због недостатка урбанистичког плана којим се регулишу имовинско-правни
односи, односно раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта.
5.

АНАЛИЗА И ПРИКАЗ СТАЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У
ПРОСТОРУ ОБУХВАТА ПЛАНА
5.1.

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
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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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
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.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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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.
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.

5.2.

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

5.2.1. Постојећи начин коришћења земљишта

Простор у обухвату ПДР је вишефункционални по намени, односно у постојећем
стању дефинисан је јаким комерцијално- управним садржајима ( угао улица Краља Петра I и
Светог Димитрија – градска управа, пошта, банке, угао Светог Димитрија и Стари шор –
зграда суда, угао
Краља Петра I и Стари шор зграда Управе прихода) , породичним
становањем и у мањој мери
вишепородичним становањем као и становањем са
делатностима. У блоковима осталих, не јавних, намена 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.
На простру обухвата постоји уређено зеленило у виду уличног партерног зеленила и
дрвореда и зеленило унутар блока – окућнице.
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5.2.2. 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 које 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 притуп
свим планираним објектима унутар блока, уређена, парковска зелена површина .
Остало грађевинско земљиште чини сав остали простор намењен за изградњу
планираних објеката.
У обухвату ПДР је 10,57 hа.
Постојеће ЈГЗ јавно грађевинско земљиште ( коридори постојећих улица ) заузима
површину од 3,01 hа , јавне површине унутар блока око 0,55 hа, а остало земљиште чини
преосталих 7,01 hа .

5.2.3. 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 Стари шор, Краља Петра I и Светог Димитрије.
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.
Саобраћајнице у улицима Краља Петра I и Светог Димитрије су такође у саставу примарне
саобраћајне матрице и имају једну саобраћајну траку за сваки смер кретања моторних
возила.
Саобраћајне површине у улици Краља Петра I изграђене су 2009. године, а у улици Стари
шор реконструисан је коловоз за кретање возила.
У улици Светог Димитрије извршена је сегрегација саобраћајних површина у смислу
посебно изграђених коловоза намењених за кретање моторних возила, паркирање путничких
аутомобила, аутобуских стајалишта и пешачких и бициклистичких стаза. Диспозиција
наведених саобраћајних површина не одговара условима за безбедно одвијање саобраћаја.
Северно од градске куће изграђен је паркинг за путничка возила који је саобраћајно повезан
са улицама Светог Димитрија и Краља Петра I. Коловози ових саобраћајница су недовољне
ширине за двосмерно одвијање саобраћаја, а паркинг простор је непрописно димензионисан,
ситуационо и нивелационо.
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Водовод и канализација
Водовод
У свим ободним улицама постоји изграђена водоводна мрежа.
Кроз улицу Краља Петра и Стари Шор осим секундарне водоводне мреже постоји и делови
примарног градског водоводног прстена.
Канализациона мрежа
У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних вода.
Фекална канализација
Фекална канализација постоји у свим ободним улицама плана.
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама плана.
Електроенергетска мрежа и објекти
Постојећи објекти у обухвату ПДР снабдевају се електроенергијом из три
трафостанице 20/0,4 кВ и то : ТС ''Петоспратница'', ТС ''Суд'' и ТС ''Центар“.
Наведене ТС у потпуности задовољавају електроенергетске потребе у овом блоку ,
како постојећих објеката али не и планираних објеката.
Електоромрежа у овом блоку је изграђена делимично као надземна, са челичним
стубовима (мањим делом) и већим делом као подземна , кабловска. Ободна улица Стари
шор је осветљена натријумовим светиљкама високог притиска које су уграђене на постојеће
стубове надземне електромреже 0,4кВ., док су улице Краља Петра и Светог Димитрија
осветљене канделаберском јавном расветом.
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 само у улици Стари шор 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 унутар блока прелази преко приватних парцела и један
део трасе потребно је изместити.
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Зеленило
Постојеће зеленило у улици Трг св.Димитрија
У улици Трг Светог Димитрија налазе се старе дрворедне липа које су смештене
појединачно у жардињере-розете или у уске травне траке, ширине 1-2 м, присутне на обе
стране улице, на којима се простире двострани дрворед претежно од Tilia sp. Стабла су у
задовољавајућем здравственом стању .
Постојеће зеленило у улици Краља Петра
У улици Краља Петра која је реконструисана налазе се стабла липа .Двострани
дрворед је смештан у жардињере .Приликом реконструкције извршена је попуна новим
садницама липа тако да дрворед има континуитет и повезан је са дрворедом у жележничкој
улици.
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 постави високо зеленило
односно повеже са осталим дрворедима у функционалну целину.
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.

5.2.4. Евидентирана и заштићена културна добра
У обухвату ПДР прегледом добара по категоријама и врстама констатовано је да:
 постоје непокретна културна добра од изузетног значаја ;
 нема НКД од великог значаја;
 има евидентираних непокретности под претходном заштитом.
Непокретна културна добра од изузетног значаја су археолошки локалитети бр.22, 54,
58, 46, 59, 73, 44, 43, 39, 40, 15, 42, 47, 16, 36, 57 и 18.
Евидентиране непокретности под претходном заштитом су објекти грађанске
архитектуре :
 Кућа у улици Светог Димитрија 19, 23 и Стари шор 108.
 Заштићена околина - катастарске парцеле 4332, 4333, 4335, 4337/1 и 4337/2, 4377,
4375, 4379 и део парцеле улице 5970 са објектима на њима.
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B ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

6.

ПОДЕЛА НА ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ - БЛОКОВЕ

Простор у обухвату ПДР може се просторно и функционално раздвојити на девет просторнофункционалних зона (графички прилог бр.3- план поделе на блокове ):
БЛОК A
Јужни део блока у обухвату Плана чини угао улица Краља Петра I и Светог
Димитрија. Ова зона је убанистички дефинисана и на северу ограничена паркинг простором
и приступном саобраћајницом из улице Краља Петра I. Објекти су сконцентрисани око Трга
војвођанских бригада и то: Главна пошта, објекти Градске управе, банке , јавна предузећа,
различити трговачки садржаји у приземним етажама стамбено-пословних објеката.
БЛОК B
Оријентисана је према улици
Краља Петра I и
планираној,
паралелној
унутарблоковској саобраћајници. Планирана је изградња објеката у непрекинутом низу
пословно- стамбене намене са обавезним пословањем у приземним етажама и минимум 30%
површине објекта у функцији становања. Блок уз унутарблоковску саобраћајницу је
прекинут новоизграђеним породичним објектом и планираним слободностојећим објектом са
јавном наменом.
БЛОК C
Оријентисана је према улици Стари шор и планираној, паралелној унутарблоковској
саобраћајници. Планирана је изградња објеката у непрекинутом низу стамбено-пословне
намене са обавезним пословањем у приземним етажама и минимум 30% површине објекта у
функцији становања. Низ на регулацији улице Стари шор је прекинут двојним приземним
објектима у заштићеној околини објекта под претходном заштитом ЗЗСК у Сремској
Митровици .
БЛОК G
Представља простор у унутрашњости блока оивичен планираним унутарблоковским
саобраћајницама. Ова зона намењена је изградњи комплекса пословних објеката са
административно-комерцијалном наменом и уређеном парковском, зеленом површином.
БЛОК D
Северо-западна страна обухвата Плана и чини је угао улица Стари шор и Краља
Петра I. Ова зона је убанистички дефинисана зградом Управе прихода са припадајућом
слободном површином у функцији објекта на парцели. Планирани колско пешачки пролаз
из улице Краља Петра I ову зона раздваја од зоне B . Интервенције у овој зони планиране су
у смислу могуће санације равног крова и надоградње постојећег објекта.
БЛОК E
Северо-источна страна обухвата Плана и чини је угао улица Стари шор и Свети
Димитрије. Ова зона је убанистички дефинисана зградом суда са уређеном слободном
површином око објекта, а на западу је, од зоне c, одвојена планираном унутарблоковском
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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саобраћајницом из улице Стари шор. Интервенције у овој зони планиране су у смислу
могуће санације равног крова и надоградње постојећег објекта.
БЛОК F
Оријентисана је према улици Светог Димитрија и планираној унутарблоковској
саобраћајници. Планирана је изградња објеката у непрекинутом низу пословно стамбене
намене са обавезним пословањем у приземним етажама и минимум 30% површине објекта у
функцији становања. Због велике дубине блока ове зоне , тј. велике дужине постојећих
парцела (око 100m), планирана је и изградња објеката између два паралелна низа, у
унутрашњости зоне, мање спратности до П+Пк уз поштовање минималних одстојања од
суседних граница парцела и суседних објеката. У југо-западном делу блока, у зони
административног центра града, планирани су објекти са јавном наменом као и проширење
постојећег јавног паркиралишта, односно двоетажно површинско паркиралиште.

БЛОК

UBSP

ЗОНА UBSP ( унутар блоковске саобраћајне површине) је простор планиран за формирање
коридора новопланираних улица, изградњу све неопходне инфраструктуре (подземне и
надземне) и уређење слободних површина као уређених зелених површина и простора за
пешаке.
БЛОК

OBSP

ЗОНА OBSP ( ободне блоковске саобраћајне површине) представљају постојеће улице.
Планирана је реконструкција улице Свети Димитрије, реконструција тротоара у улици Стари
шор, док је улица Краља Петра у целости реконструисана.
ЗОНА
ЗОНА A

Површина hа
1,36

ЗОНА B

1,08

ЗОНА C

1,04

ЗОНА D
ЗОНА E
ЗОНА F

0,12
0,60
1,56

ЗОНА G

0,27

ЗОНА OBSP
ЗОНА UBSP

3,01
1,55

Намена
КОМЕРЦИЈАЛНО- УПРАВНИ САДРЖАЈИ СА
СТАНОВАЊЕМ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ ПРИМАРНУ
ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ
СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА УЗ ПРИМАРНУ
ГРАДСКУ САОБРАЋАЈНИЦУ
АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВНИ САДРЖАЈИ
АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВНИ САДРЖАЈИ
ЗОНА СТАНОВАЊА СРЕЊИХ И ВИСОКИХ
ГУСТИНА СА ДЕЛАТНОСТИМА
ПОСЛОВНИ СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ВИШЕСПРАТНИ
ОБЈЕКТИ
ОБОДНЕ БЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УНУТАРБЛОКОВСКЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укуоно

10,57

ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ПДР

Табела3. : Биланс површина по ЗОНАМА
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.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА I И СТАРИ ШОР
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

17

Г Р А Д СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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.

7.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Планирано саобраћајно решење
Коловоз у улици Стари шор је реконструисан, а према ПГР-е, може се планирати уређење
коловоза за немоторизовани саобраћај ( бициклистички и пешачки) и стационарни саобраћај.
У улици Краља Петра I задржава се постојеће стање коловоза, без промене ширине појаса
регулације улице.
У улици Светог Димитрије потребно је извршити комплетну реконструкцију саобраћајних
површина у смислу усклађивања са савременим захтевима и стандардима, што подразумева
да се примењујући метод сегрегације планирају саобраћајне површине намењене за кретање
моторних возила, немоторизовани саобраћај ( бициклистички и пешачки) и стационарни
саобраћај.
Постојећи паркинг иза градске куће потребно је рекоструисати и проширити приступне
саобраћајнице тако да испуњавају услове за двосмерно одвијање саобраћаја.
Новопланираним унутарблоковским приступним улицама допуњују се саобраћајне везе у
постојоћој мрежи саобраћајница, повећава се саобраћајни капацитет мреже и омогућује
приступ новоланираним садржајима. Ове саобраћајнице су у виду троугла који на правцима
катета има предвиђене саобраћајне површине за моторизован саобраћај, а на правцу
хипотенузе формирана је мања пешачка зона.
На свим саобраћајницама битно је обезбедити проходност меродавног возила (комунално
возило ).
Све саобраћајнице морају имати флексибилну коловозну конструкцију са завршним слојем
од асфалт бетона.
Планиране саобраћајнице се нивелационо морају ускладити са постојећим саобраћајним
површинама и системом одвођења атмосферских вода.
Мирујући саобраћај – паркирање путничких возила на јавној површини је ивично, на целој
дужини планираних саобраћајница. Свака планирана изградња објеката обезбеђује
паркирање на сопственој парцели или по утврђеним критеријумима дефинисаним овим
планом.
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План уређења зелених површина
Озелењавање комплекса има за циљ побољшање микролокацијских услова радне и
животне средине , као и побољшање архитектонско – визуелног ефекта .
Простор око грађевинских објеката , саобраћајних и манипулативних површина
комплекса уредити као травњак са комбинацијом листопадног и четинарског дрвећа и шибља
, у циљу постизања естетског , микроклиматског и визуелног ефекта као и обезбеђења сенки ,
нарочито у летњем периоду.
При избору садног материјала предност дати лишћарским врстама које су доминантне
на предметној локацији.
У оквиру комплекса постојећа и планирана паркинг места засенити садницама
високих лишћара . Предвидети садњу школованих садница на сваком другом паркинг месту.
Планирати врсте лишћара са богатом крошњом које у врелим летњим данима дају засену.
Мале и уске површине уз саобраћајницу решити линеарно постављеним зеленилом
које је у зони раскрснице, ниског раста и не заклања визуре .
У оквиру граница предметног комплекса , уређење зелених и слободних површина
решити посебним пројектом , а у складу са саобраћајним , архитектонско-грађевинским
решењем као и трасама подземних инсталација.
Главне пројекте уређења и озелењавања радити на основу претходно израђеног
геодетског снимка постојећег стања зеленила и мануала валоризације вегетације.
Избор биљних врста за уређење слободних површина
Избор биљних врста је у директној вези са условима средине. За озелењавање
слободног простора користе се врсте биљака које имају декоративни карактер , тако да
током читаве године чине простор интересантним за пролазнике и становнике овог дела
града. Међу најинтересантније врсте за ову категорију зелених површина спадају :
црвенолисни јавор , сребрна липа , Панчићева оморика , бреза , црни бор , разни пачемпреси
, хамеципариси и сл.Однос лишћарских врста према четинарима треба да је 80% : 20%.
На деловима слободних површина које се налазе у зони раскрсница или уз
саобраћајницу користе се растом ниже декоративне врсте као што су : руже , ниски и
полегли четинари , сезинско цвеће, трајнице -перене.
Паркинзи су простори на којима је неопходно извршити засену нарочито током
врелих летњих дана . Листопадно дрвеће које је најидеалније за овакве просторе је :
кугласти јавор , кугласти јасен , липа , целтис и др.
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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, 630kVА. У том циљу потребно је постојећи кабловски вод 20kV
код трафо станице «Суд» 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.
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 планираним слободним површинама
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. Стари Шор и
ул. Краља Петра. 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 :
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Планирана је изградња канализационе мреже унутар блока. Северни део блока
прикључиће се на фекалну канализацију у ул. Стари Шор, а јужни део блока прикључиће се
на фекалну канализацију у ул. Краља Петра.
Атмосферска канализација :
У обухвату плана
предвидети одводњавање слободних површина и улица.
Атмосферске воде са кровних површина системом олука усмерити ка зеленим површинама.
Северни део блока прикључиће се на атмосферску канализацију у ул. Стари Шор, а јужни
део блока прикључиће се на атмосферску канализацију на паркингу иза зграде Градске
управе.
Атмосферске воде са саобраћајница
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.
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10.

ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ
ОД НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

1.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица Светог Димитрија
бр.953-1/2008-1206 од 06.10.2008. Потврда

2.

ЈКП ВОДОВОД Сремска Митровица
22000 Сремска Митровица Стари шор бр. 114
бр.1017/2 од 25.09.2009.

3.

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' Сремаска Митровица,
22000 Сремска Митровица Трг Војвођанских брогада 14/1

4.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. БЕОГРАД ИЗВРШНА
ДИРЕКЦИЈА РЕГИЈЕ ''СЕВЕР'' НОВИ САД
22000 Сремска Митровица Краља Петра 1. бр.2
Број 5035-22487/1, од 07.09. 2009.

5.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЈП
ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕНЕРГИЈЕ
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА''СРЕМСКА
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб

6.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 10
Број 334-03/09, од 01.03.2010.

7.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
Сектор за заштиту и спасавање
Одсек за заштиту и спасавање Сремска Митровица
бр. 217-869/09 од 07.09.2009.

8.

ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА Змај Јовина Сремска Митровица
бр.352/09 од 20.02.2009.

9.

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
Стари шор 114 Сремска Митровица
бр.3121-1/09 од 04.09.2009.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

6. ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ
КОНТРОЛИ КОНЦЕПТА ПЛАНА

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРОГ ШОРА

PEnY&JUt KA CP6UJA
AYTOHOMHA IIOKPAJIUlA BOJBOJU1HA
fPA.ll I'EM KA Mlt1 POBHIJ.A
fPA)l.CKA YrlP BA 3 YP6AHH3AM
H CTAM6EIIO KOMYH JllfE llOCJlOBE
6poj: 06-42/20JO-VI
)l.aHa: 29. OJ. 2010. roA.
CPEM KA MliTPOBitUA

:JAOii

AUK

c3 3. c~JlHnuc KoMuCtijC :sa nruuto6c fpa; n ' pc."ct<a Mtrrpoamw

Ce.tttH tUl Ko'H1('••je j \! Ol\p>'<aua 29. 03. 20 I 0. roJtHIIC y came II fpaACKC
MHTpOauua. y C~\1CK•)J MuTpoiuu•• cu no'f~'1"KOM y 13.00 ~tB0083.

~')'he

fpaJJ.n Cpe)tCKn

Cc.JJU'll» -=~ .apH.;ynaocaJ:'tt: lUIDIIl>HU KO\utCIIJC:

Jl.pat au lly~a. .llpar3Jt &:1\-aBaLL 3opau
npencrnoHHK fprutcKe ynpnse 3a yp6amt38.M u CT3M6cno
KOM}'ttOJut n~no oc · 30fXJU bcpc>KUH. Hna,nHCJlasa HtlBaKOfUth. rapcACTaBHHKt\H o6paJ)ttsa'fa - "JII
/\npet<ttttj3 \3 v. rpa.lh) fpJ.A.n CpeMcKa Mtrrpoeuua'': M . tD.ACU Rp'JHh, 06paJl By'4CH09Hh 3opuu~
)f(Ht wh; ttpeJtCTaBHHK llpojcKTnor 6wpoa "Kpyr nnyc" I opan M".1)'THHoaul\; IIJ>CAC'taBHHK a'I'CJ'bC:l 1a
npojeTK"rOBlllbC .,Mil rpoouh •• C.naseHKa Murpoouh-Jla:mpeotth " rpyua rpaljaua: nooua•tOBHh Jlroap,
BnQJtucallJl,CAHh l1peJ\par. YrnpKoauh Onrn, Pa:tttBOJeauh Cilo6orum, Uucjuh PaJ\08aH, Pll.l\) JlOBIIl\
JlaHHtla. licpHaJtHh 1\p<tr Ut«S. CmjKotsuh JtparHtUl. f Jesau JJ.ywaH. MttJt08811'1Ca P~l083H .
~IilaH .:oMHC.Hjc Mwo.upar rlOHHh uu.:o HHjc npucy"-tBOt:mo ce,niiHUH Ko'i•tcltjc J\OC11Ullm jc cnojc
MpBa!bcouh 11 flcp-1u.n M3Jtojnosuh.

MHWi bCibC IIIICMCIUI\1 11)'1"CM 00 CU8KOj ~'I.:U .

)a ();}Uiut~ JC IIOO.QJIOit\CH C'llCAChH:

Jl u c onn pcJl
I. 1un~tC HI.K en '· ~c.:mcu.c Ko tucujc 38 nnauoac I pa,na CpeMCKU MHTpO&uua
2. L)M tpatt~ pcny11T8·rn jaouor ysn.aa llat.y>ru llnaH:s ,tCTO.JloiiC perynauuje upocTopttor 6noKa
U'3'1cl)) )'lliHLa <.cu.:pn~o 6e.o.c,c, Kpa.u OCT'pU I. CTapu wop, Josaun l(eujuha u J) mrrepose y CpeMcteoj
Mtt rpo8UlV1 .lOCTiHln3JbSMOJlBe npU\CCAOc ynyhi!IIC IUl uauvr OllaHa.
3. Yp6niiHC1lt'tl01 npojcK8T np<>CTOpuo• Ko ,m~lc l<ta MUTpOI).Q•uce ru~utll3ujc na napucmt 6poj
4694/ 1 ..: o. Cpt tc~m MuTpoBmta. )'.1HIIR CBC'ror Caac .coj~t RaM jc AOCTnBJbCII }'3 D.Ontcc OJl
09 .03~20 I 0 ao t. o. os ,, upu.uuco\t JlOCT38. t.aMO 11 npuMC;t()) yrayhcuy OJl crpauKe CTOjKosuh 3mm'a
Koja jc
M• t~" J nyh,•tm.
• t,OtlllCirT J1.1UH8 .UCTU.;t.HC pc ll8Wfje llJXX.~OptiOI Qi iO~ C:l fiUCCJbCKUM rpo61bC" y
B3tlCKOt MUlf()RH'\H

~ Kouuen r liHattn .lt.."lU.fblle pcryJtSUJije npocropnor 6notea u·Nc~y ymmu CBt.'Tor Jl~uut 1pHja.
Kp~cr)c I ;.. <TttpOI 111 pa} C~\ICKOj Murpoauuu.
0 JlJlyt<3 0 11l p31\U llmmfl f{eTnJLIIC pcrynstUtjc pa.QIIO·KOMeptUtjamu: 30H~ •. PQJUIIIB'Itro
nCTJbO" y t pc\ttKnJ M&r.pouumt.
7. llpotcKal u~napueJiatUIJI! napu.e; ta 48844 u 4845 K. 0 . pcMcKa Mtnpoauua.

6.

8. I ?';c.xm '' •w•rH CJl,nuijc rmpucJlU 58 17 11581811 K. 0 . CpcMCJ<a MwrpooHu.a,
9. ll('t)jc;.,.. r tcc nup .!.:.1ttWIJI: uapui!Jfu 5354 u 535511 K. (). Cpe,tcK:l Mtrrpoouu.a,

10. llp()jet<us llpcnarm~mut•~jc nnpltcnn 8252/1. 825212. 825213. 825713, 8258/2 11 8358/4 K. 0 .
MtffJJOBlilta.
ll . llpojcKaT npcnapu.cnau•1jc napucms 3834 H "835 K. 0 . CpeMCKa MHTJ>osmul.
12. llJX•je~o:aJ nrcnapu.c.nawtje napu~Jta 17 13/ 1. 1714. 171 5. K. 0 . JlahupaK.
13. npojcto:a'l npcnapttCJ18llHjc! naptlCJlU260815 H 2609/1 K. 0 . Japtuc.
14. l lpojctiJT srpcnapucnuuuje uaptlCJta 5072 u 5073 K. 0 . Cpe~tctia Mu rposmta.

CpeMCti8

Ta•tKa I.
1101111'0 IIHjC 6 11. 10 JOtCKyCHIC ;J.OUCT jc C. IC,'lChU

Ycooju cc 'Jan ~c. nm ce l cenuuu.e l<oMHCHje 38 ll113IIOSC I pa.aa CpeMcKa MuTJ><>B~1lltl.

1 OKo:.. jasu o r) m tJJa /lOC'I'"J~JM:HC cy 11nc.! npHMe.a6e Ha HatlpT flnaua .Atrr3Jbt1C per)'Jt8UHje
npocropttoJ· 6.'loKa n1~',:~) ynHuo CcocpltH 6c.llCM, Kp, bll I let pa J. rapH usop. Josatra lleujHha H
J y mrrcpose y CpcMcKoj M•rrpoouuH 11 m o.a:

I. M HJ1088H'IC9 1}3A088ti8

u u p . ll}'T'CM u y tJo MOh11UK8

nopoauh Jlparaua - 8Jl,BOK3T8 Hl

CpcMCKC

MHlpoBUU.C•

llnau 1\<:nl!hHC perynauuje y no~ti3T ca" ca nnasmpUHUM H300~e•t~ettt
p8Jl.088 H4 1:"1'3~16~11tt\t li nt> tOhHtt\\ o6jl!tm1MOC8rpnl)CIH1M H8 K"f. 6p. 2754/2 K30 U U8 rpal)eBHHCK~iM
napucnaMa u 10 6poj 2154fl 11 uo naptlC.Ju 6poJ 2755n. y nHc.attuM y :JK. )'11. 6p. 3632 K.o. CpeMCKa
•,YBUJ'lOM

y

tt3J10)t\CH it

M•f11>0B11Uil IIR KO,IJ.1M8 C\10 Vn HcaHtt CliU cyBJ13CIUIUU H C)'KOpt1CIItiUH. Ill\ )' CIUIOny CBOjHX l8KOUCKHX
08flaUJh Ctb3 l!C'rH\JC\iO H •ro:

- Y C\)UI()Cy ~3 Cl'\\lf~ll)' 'irp3J\) ca llOMOtlHUM OOj~lCTf1 \tU Cal pal)ene 113 ~ . 6p. 2754/2 noTpe6fiO
jc A8 CTAM~ lliA '31 P ~)J.;\ 0 :1 Atib Y U.EJ t(X. 1'11 treKO u !lBitac IIOC'roju
- y Ol UtOC\ liD rpaJ)e811tiCK} napUeJ1)
i l80pUWTe Jl$ OCTtiU0 )' 381COHCK}1\i rp8tUtU8M8 C3
eKOIIOMCK.t\1 JtBOfJHJU1c-... ro jc<.'1' 11:1 ocT~use y ;~yiK HIIU OJl 30M a y nocrojeJ\oj wupmm ( p8.1»t
HlrpaJU~ IIObH IIU.\tUhtllf\ (!QjC.:I<'3lt' 'JU pC,O.O BHO ~~~ HKi tH(UiijCQI ~ J\0\tOhUHCTBa ),
- ilfl CC umuu rpa OIIIUC·C r.t.\ tOOIII\ 'U'J>8ll8 K~ja he 6HTU ll'1 rpal)CH8 \tOiKC •nrpaAHTH C8 llpU3eMJb~M
•• jcJliiU\t cupaTOM ( aauc :w ~>...satbu npHna,aajyllc cyuuc ua noCTojchy CT8 ~6cuy u npyre o6jctcre,
- y OiUI OC~ ua 119pllC.Jitt 6poj 2155n IIC~1 8MO 1111Kat<8...X 11pliMC]lOU t13 )'p1l~Ct1H npc,llJlOr MQH8.'•
2. ll0'31J3t108Hh JlaJapa l1 0 3 BJ10Bffh l:ip3111tMUJ>8 U1 c~~t<:KC M$rrpoBHUC
..Y OZ'lll JfJIT'\lJlll~ rumtmpaHOI o6je~ra ) } sHHUt Cane Kooa~eauha 6poj 9 H II Ha napucna i3
3121. 31 221' -~ 1 2~ v "· o. C'r 'Atrrpoauua. uaum npHMe.A6a j c .n.a cc nope.n npeAIIO*euor ra6apuTa
nnamtpaum O.OJetrrn O ~h)J ')'lUI lHrpaJ~tb'8 o6jcK'rts cnp:.s l'liOC'ltt 0 + 1 Kao npOll.Yit<eTat< nnaltttpauoJ

o6jeKTn ( I~ 7 ' ~ ldllJJVtc t"P1ll)\iBiu.c~.:e JlHIIHJC. He raj Htl'IHtt clJopMupanu oH ce jyA<ua ct>aca,.a.a
HOBO$Opmtp311C } -IU~C a OJlONtO>Kella Cllp3Ttt0Cl' fl + I llel\e yrpo:mnt cyte)lJIC napuem~'\

II UKOII ~1JtCI\y.:~ J'-

l . l lpHMCJltie

JtO•teT jc cne.nehH

~ht.t OimH•sc s

P:!AoBatta u np. ce He rrpHxBuTUjy.

2.

JlpUMC,IOO 11t1111HI101Uih .' Jalapa CC ttt'.IU'IU'ItCO npU\ BaTa r.lKO Ul ro CC npett8H~8 pa3M8K Oil

5.5M u·N el}) ooJt!~<'-'n'

I h ·:l u I I I r; tc: ttuje 003RO..'b~.: H a u3t-p3Jllb8.
T:l•t~"a

J

'fOKOM jaAtte II~JCH'rUltltJt: Ypoa&IHC1U'Itr:OI npojc...'Ta y ny heue C}' TpH 11pH\tCA6C H TO OJ\:

I I I~H.l o llour ch "1upc
.. r lllhO \(\ \1 fl'\811,. llpt"letlld l~ltJC Y p{)altii\.'TWIKOI upojctcl'tl npocropuor KOMnJlCKCO MtfTJ)08!llfKC
riiM118311JC, , lO\,;TU IJJbU\i 11pU~u~,l,6C KaO U C)'rC<.fltJC
'y UH. h Y IIOCTitlalba IUTO KBMK'T'CTlUIJCI II

<IJy m <UIIOHWUIItjcl peweu.a ) u yrpnuuucr .naopuurra MtrrpOBUltK<: rH \ill8'31fjC II 6 p)4(e " jcclrrttHHjc

wu-prutlbC f\ynyhc t~Hc.-y.srry plu; crutc:
I . 06jCKaT 4ntCK}'Jli')'PIIC ~3:tC: fii)Cfl-\B'bCH jc nap
MOM MII Ul.. bCtt.~ BC O~lbClJ'yJl' Jt0801bll0 Cset'

ta

IC, IIIO Ca UU\OJ1C KOM 1rpaJ\OM Ha p3CTOj8Ht)' KOjc riO
lUI jCJUIOM lUi npyr OM o6jciC'fy. a 6}'K8 KOjS he CC

~pan' y cu~11• 0\Se'n:thc p:t. > lutmm~ .
2. y ;uLJ'bCIHK?" ~·Jh. ,\) 11'¥('1 c• ~ 1: O,l c I t~dl<.' UC "1 1\l&UC (

Csemr 1\II~UTpHja 8 } GBCI'D

3 M. urro tutje }'
rcucpa.Jrttc pcryJlauHje rpaJlB CpeMct\e

CK11BJ\Y co Umu h ' ttpuau 1 '''a 1f\1 •tH>c 'l.~;.<j)HuucsttiiM ~
MHTpO su u~. Jluhspx-.1 11 \1u•mauc.re M 1rrpoomte " 1111'0 MO*\! Jl3 .llOBCAC ao 8C!I Ht:~tx npo6neMa y
Hl rpaAibU 0 6JCII.T 3 ( IIOUn'O C}' crattnpH 6ypuo h'tpS'i UJitl cooje lleiOJ\088H.C 1111 T8K8}' llOKnWU. Ca11C jOUI
npHll ltKOM 11fl<."1Ctr t'O BaJb-3 CJ \iOAOnp11HOC8 ) , KSO II }' CKCriSlOaTJIUtjU ( 1101 CTp3tltt npc.\10 lrpaAU C)'
llpt/lBIIl}cHII " U Ill 111 •''"~I 11 W • •.t,Ut.V.f~ 1\()!lllltUII) CRI.-r118. 6yt<a tt1 Ct\.IC \f0)4(C ,1,9 CMeTa CT8J18pU\i8 ),
3. lie 1 HI:l ce hl JUt cn.-1.1 U\H1 uo rpe6uy npo r HSIIO)t.'Opuy curyp11oc1. c oihupo.\t .l3 11e IIOCTOje ycnooH
1 1Jtany

MHHuc·m~x • m '"'~,..,~ ' "'•")\ uoc~1ooa · nor Jte,l) Mcpa 18Wl 1tre O.A nO:.ti8p3
:wurntnt

o,

y cKJtaey

ca

3aKouoM o

llml\.tp.t

4. II Hey npu6,tR..:M:'tn c 1111 tpHH ) C.IORH y Ct\JtlUl) c a 3at<Ott<)'1 o cauu rnpuo" H3.ll10py.
5. Jlo u.Hp3J· l' \1. ,,,m k ... n yp He ca.·rc 1\AO }' Yp{)a iiUCf UIIKOM 11pojcl(l ~. M•ITJ>OlUl'IKa rH\Uf83 1tjtl ocrojc Ge3
o6jcK"'rn CTh\X cnm:

tuKonc. tcrum

JC

<l>op~mpaJK\ .~:t

OJU cc p tuu. u KOj u jc MOrao J.ta cc aJtarm1 pn y ~oamrreTaJI npocrop '38 }'IIO'rpe()y
-.oMoopeuo. HCTO TBKO y'jCJIIIIUt C)CT'SJ)' Ge-J upaoor AOOP•twTB KaKo 6u cc

6uno u

J• t~IU' K} 1 ll )f>tl:t

6. n OCTah!t m t~

t • i>u~ · ~·

"fl>>UI KORI I II .M.Ih

y J} iKHU\1 A~Jl)' nopl~I!Jlt:, K8KO
cc K80 6V.Jlj'hll KOpUCIUIK <.l6jc1Cl11 CJlOiKJ10.

C8JI& II<>C'I'aO..,'bCH3

rHMII alHJt~ J.lt.\ h ! Uih> 11 , .., )(U I U M P~II IC ibeM

•}!'Ill<. .:a1r • nonoiKaj en tCOJH J cc WKo;t(t\u OA6op car:tacHo to6er11H 611 cc
(';;C ICTflO K80110 88, l'p(l WKOtm p)'U1Cii)3 r.:l.p8ltm. TpOUII<OBH

Ill~ IU)IHlfl•) llH\O,CIII1\
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