Сремска Митровица
25.10.2019

Година XI
број 14

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2019.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
266.

На основу члана 76. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013,
142/2014 и 68/2015) и члана 41. став
1. тачка 20. Статута града Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 400-60/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

267.

На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број72/2009 и
81/2009-исправка, 64/2010 – УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019 и 37/2019 др. закон ), члана
32. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени
гласник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став
5 Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/2004 и 88/2010) и члана
41. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ Извештај о
извршењу Одлуке о буџету града Сремска
Митровица за период 01.01.-30.09.2019.
године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
1
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5/2019), Скупштина Града Сремска
Митровица, по прибављеном мишљењу
Комисије за планове на седници одржаноj
25.10.2019 године, донела је

25. октобар 2019

наставља јужном страном те парцеле
до тачке 3. Из тачке 3 граница наставља
источном страном те парцеле и источном
страном парцела бр. 1951 и 1950/3 до тачке
4. Из тачке 4 граница наставља јужном
страном парцеле бр. 1950/3 до тачке 5.
Од тачке 5 граница иде на југ источном
страном парцеле бр. 1952/1 до тачкле 6,
одакле се спушта ка југу источном страном
парцеле бр. 1853/6 до тачке 7. Од тачке 7 ка
западу, јужном страном парцеле бр. 1853/6
до тачке 8. Од тачке 8 граница се пење
ка северу западном страном парцела бр.
1853/6, 1877 и 1953 до тачке 9, одакле иде
ка истоку, пресецајући парцелу бр. 1952/1,
па наставља северном страном парцеле бр.
1950/3 до тачке 10. Од тачке 10 граница
иде ка северу, западном страном парцела
бр. 1950/3 и 1951 до тачке 1, где се затвара
прелиминарни обухват.
У нарави простор у обухвату је
земљиште на којем је започета урбана
активност изградњом пута – улице,
фудбалског игралишта са пратећим
објектима, а делом је девастирано
неконтролисаним одлагањем отпада.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА „ЛЕДИНЕ“ У
СЕОСКОМ НАСЕЉУ БЕШЕНОВО

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације стамбеног блока
„Ледине“ у сеоском насељу Бешеново (у
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Граница обухвата планског подручја
је одређена као прелиминарна. Простор
обухвата плана се налази у грађевинском
подручју сеског насеља Бешеново, у
северозападном делу насеља.
Простор обухвата плана окружује
са западне и северне стране граница
грађевинског подручја и пољопривредно
земљиште а са источне и јужне стране
постојеће становање у насељу Бешеново.
Граница
обухвата
Плана
(
прелиминарна ) заузима простор око 6,46
ha. У обухвату плана су парцеле бр. 1950/3,
1952/1, 1953, 1877, 1853/6, 1951 и 967/2 к.о.
Бешеново. Граница обухвата Плана полази
из тачке 1 у северозападној тачки парцеле
број 967/2 и иде северном границом те
парцеле до тачке 2. Из тачке 2 граница

Приступ
парцелама
је
са
саобраћајница у мрежи саобраћајница
насеља.
Преко
постојеће
мреже
саобраћајница простор обухвата Плана
се повезује са насељем Бешеново и шире
гледано у мрежу путева на територији Града
и генерално са градским центром.

Члан 3.
Услови и смернице планских
докумената вишег реда и списак подлога:
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града
2
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Члан 5.

Сремска Митровица“, бр.8/2015) планирано
је да се планови са детаљном урбанистичком
разрадом израђују за делове сеоских насеља
када се прибавља земљиште у јавној намени,
односно формирање инфраструктурних
коридора (улица), у овом случају где се
проширује саобраћајна мрежа насеља.
Просторним планом дате су
стратешке смернице развоја територије
Града Сремска Митровица па самим тим и
развоја сеских насеља.
У том смислу унапређење насеља
у смислу коришћење
земљишта за
формирање површина
за становање
са урбаном саобраћајном матрицом и
савременим садржајима сеоског стамбеног
блока са пратећим садржајима је у складу
са планом.
Развојем оваквог концепта, у складу
са заштитом животне средине потиче се
инвентивност у процесу планског развоја
подручја.
Правилима уређења и правилима
грађења на гређевинском земљишту у
границама грађевинског подручја дати
су урбанистички параметри који ће бити
обавезни за израду овог Плана.
План детаљне регулације израђује
се на овереном катстарско-топографском
плану, а прбавља се и одговарајућа копија
плана и извод из листа непокретности.

Визија и циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
простора:
Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки ПП (08/2015.), односно стварање
могућности за изградњу стамбених објеката
породичног становања и објеката пратећих
компатибилних намена ( спортски, услужни,
угоститељски и сл.). Реализацијом Планских
поставки формирало би се савремени
сеоски стамбени блок са пратећим
садржајима. Уредили би се саобраћајни
коридори – улице за изградњу савремене
инфраструктуре у функцији становања,
спорта и сличних пратећих делатности.
Доношењем урбанистичког плана
за формирање новог стамбеног блока
са савременом урбаном матрицом и
садржајима створили би се услови за
квалитетно живљење на селу које бу
обезбедило задржавање становништва у
руралним подручјима.
Претварање грађевинског земљишта
у земљиште у јавној намени за уличне
коридоре и посебне садржаје и остало
земљиште за изградњу сеоских стамбених
породничних објеката допринело би
подизању степена урбанитета целог насеља
Бешеново и економске могућности од
реализације продаје грађевинских парцела.

Члан 4.
Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату Плана
заснива се на начелима одрживог развоја
и рационалним коришћењем грађевинског
земљишта за изградњу стамбених објеката
породичног становања и објеката пратећих
компатибилних намена (спортски, услужни,
угоститељски и сл.).
3

Подела простора у обухвату
плана определила би урбанистичке зоне
за изградњу стамбених објеката, зону
пословних објеката, зону комуникација
и зону заштитног зеленила са зонама
инфраструктурних коридора неопходних за
функционисање стамбеног блока у оквиру.
Позитиван
ефекат
реализације
планских
поставки
је
обезбеђење
нових површина за стамбену изградњу,
рационално коришћења простора унутар
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граница
грађевинског
подручја
са
елементима одрживог развоја.
Циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату
плана тако и у утицајном подручју са
основним принципима одрживог развоја,
односно усклађивање активности у
простору и заштите животне средине.
Негативан
ефекат
реализације
планских поставки Плана је утицај
планиране намене на измену земљишта
у грађевинском подручју ( са културом
пашњак ) у грађевинско земљиште за
изградњу објеката и инфраструктуре,
промена пејсажа, као и синергијски утицај
у утицајном подручју плана.

повезивање планираног блока на
насељску саобраћајну матрицу.
Уређењем простора створили би
се услови за развој пратећих садржаја у
функцији сеоског становања, подизање
атрактивности насеља Бешеново као
подршка развоја сеоских подручја на
простору фрушкогорских насеља са циљем
обезбеђења савремених услова на селу
и задржавање становништва у сеоским
срединама.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се из средстава
Инвеститора и других извора финансирања.
Израда Плана детаљне регулације
поверава се ЈП за послове урбанизма
„Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 120 дана.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора:
Концептуални оквир планирања дат
је у програмском задатку наручиоца Плана
– Град Сремска Митровица .
На
слободним
неуређеним
површинама, где је започета урбана
трансформација планира се :
• Изградња стамбених породичних
објеката,
• Изградња нових и уређење
постојећих ( без одобрења за
изградњу ) спортских објеката,
• Изградња пратеће инфраструктуре
за потребе стамбеног блока са
пратећим садржајима,
• Уређење зелених површина у
јавној намени, уређење заштитног
зеленог коридора,
• Уклањање постојећег сметлишта
и ревитализација простора,
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Члан 8.
После доношења ове одлуке
организоваће се рани јавни увид у трајању
од 15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу
Града.
Излагање материјала на рани јавни
увид обавиће се у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр. 13 у Сремској Митровици и
на званичном порталу Града.

4

Нацрт Плана детаљне регулације,
пре подношења органу надлежном за
његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид
у згради градске куће Града Сремска
Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13
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у Сремској Митровици.
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СКУПШТИНА
ГРАДА
МИТРОВИЦА
Број: 350-318/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица

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

СРЕМСКА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је
Решење да се за План детаљне регулације
стамбеног блока „Ледине“ у сеоском
насељу Бешеново, не израђује стратешка
процена утицаја на животну средину,
донето од стране Градске управе за
урбанизам,
просторно
планирање
и изградњу објеката Града Сремска
Митровица.
Члан 10.
План детаљне регулације је
потребно израдити у три истоветна
примерка у аналогном и пет примерка у
дигиталном облику.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

5
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268.

обухвата Плана се налази у грађевинском
подручју насеља Манђелос, иземеђу улица
Фрушкогорска и Пинкијева.
Простор обухвата Плана окружује
грађевинско земљиште, односно постојеће
становање у насељу.
Граница
обухвата
Плана
(прелиминарна) заузима простор око 2.59 ha.
У обухвату Плана су парцеле бр.856 и 1411
делови улица, 1303 улица (сокак) и 1294,
1295, 1696, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1314, 1315 и
1308 парцеле у приватном власништву у
к.о. Манђелос.

На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број72/2009 и
81/2009-исправка, 64/2010 – УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 др. закон ), члана 32. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр.
32/2019), члана 9, став 5 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и
88/2010 ) и члана 41. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Комисије за
планове на седници одржаноj 25.10.2019.
године, донела је

Члан 3.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА И
ПИНКИЈЕВА
У МАНЂЕЛОСУ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације стамбеног блока
између улица Фрушкогорска и Пинкијева у
Манђелосу (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
Члан 2.
Граница обухвата планског подручја
је одређена као прелиминарна. Простор
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Услови и смернице планских
докумената вишег реда и списак подлога:
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.8/2015) планирано
је да се планови са детаљном урбанистичком
разрадом израђују за делове сеоских насеља
када се прибавља земљиште у јавној намени,
односно формирање инфраструктурних
коридора (улица), у овом случају где се
проширује саобраћајна мрежа насеља.
Просторним планом дате су
стратешке смернце развоја територије
Града Сремска Митровица па самим тим и
развоја сеоских насеља.
У том смислу унапређење насеља
у смислу коришћење
земљишта за
формирање површина
за становање
са урбаном саобраћајном матрицом и
савременим садржајима сеоског стамбеног
блока са пратећим садржајима је у складу
са Планом. Развојем оваквог концепта,
у складу са заштитом животне средине
подстиче се инвентивност у процесу
планског развоја подручја.
Правилима уређења и правилима
грађења на грађевинском земљишту у
границама грађевинског подручја дати
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су урбанистички параметри који ће бити
обавезни за израду овог Плана.
Ова правила се
примењују за
насеља у којима се директно примењује
Просторни план територије Града и за која
су урађене шематски прикази уређења
насеља, а усмеравајући су за насеља за која
се условљава разрада плановима генералне
регулације.
Урбанистички планови ће се радити
за сва насељена места, осим за насеља
за која су урађени шематски прикази
уређења насеља, али је могуће радити и
урбанистички план по посебним потребама
за групу насеља.

зони би се свакако изградила и неопходна
инфраструктура за потребе појединачних
радних комплекса.
Планом би се стекли услови за
укидање постојеће улице (сокака) на
катастарској парцели број 1303 која се
протеже од улице Фрушкогорске до улице
Пинкијеве и дели приватне парцеле једног
власника на две зоне.
Простор обухвата Плана дефинисао
би се за формирање више појединачних
урбанистичких зона како би се планирана
намена зоне ускладила са постојећим
садржајима у окружењу.
Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење услова
формирање урбанистичке зоне која
обједињује површине истог инвеститора
и уређује уличну матрицу насеља уз
рационално коришћење простора са
основним принципима одрживог развоја,
односно усклађивање активности у
простору и заштите животне средине.
Негативан
ефекат
реализације
планских поставки Плана је утицај промене
намене из чистог становања руралног
карактера у становање са пословањем у
функцији пољопривреде.

Члан 4.
Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату Плана
заснива се на начелима одрживог развоја
и рационалним коришћењем грађевинског
земљишта за изградњу објеката у сеоским
насељима, а све у циљу континуираног
планирања и усклађивања потреба простора
планираних
садржаја
компатибилних
зонама становања у сеоским насељима и
пољопривредном земљишту у окружењу.

Члан 6.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
простора:
Циљ доношења Плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки ПП (08/2015), односно стварање
могућности за изградњу стамбених,
стамбено пословних објеката и објеката
у функцији пољопривреде као пратећих
делатности уз становање без значајних
утицаја на животну средину (складишта
воћа, сушаре, хладњаче и слични објекти).
Поред објеката у овој урбанистичкој
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Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора:
У области пољопривреде поред
свих циљева за развој, посебан значај је
стимулација и повећање инвестирања
у рурална подручја и развој малог
агробизниса и предузетништва, едукација
руралног становништва.
У области развоја производње хране
неопходно је унапређење и подршка МСП у
агробизнису и производњи хране.
Рурални развој за најважнији
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циљ има очување биолошке виталности
руралних подручја кроз повећање квалитета
живота, обнову и развој економског нивоа.
Концепција
руралног
развоја
заснована је на даљем развоју и одрживој
експлоатацији
природних
ресурса,
диверсификацији руралне економије (МСП,
туризам, рекреација итд.) и афирмацији тзв.
‘’мекших’’ развојних фактора друштвеног,
културолошког,
институционалног
и
еколошког значаја. Основни циљ руралног
развоја је очување биолошке виталности
руралних
подручја,
кроз
повећање
квалитета живота, обнову и развој њиховог
економског и социјалног нивоа, као резултат
децентрализације градова и општина.

25. октобар 2019

Нацрт Плана детаљне регулације,
пре подношења органу надлежном за
његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид у згради
градске куће Града Сремска Митровица,
улица Светог Димитрија бр.13 у Сремској
Митровици.
Излагање предлога Плана детаљне
регулације на јавни увид оглашава се у
дневном и локалном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту
излагања
предлога
Плана
детаљне
регулације на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе на предлог
Плана детаљне регулације, као и друге
информације које су од значаја за јавни
увид.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се из средстава
Инвеститора и других извора финансирања.
Израда Плана детаљне регулације поверава
се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из
Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 120 дана (усклађивање
са динамиком и програмом рада Јавног
предузећа).

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење
да се за План детаљне регулације стамбеног
блока између улица Фрушкогорска и
Пинкијева у Манђелосу,
не израђује
стратешка процена утицаја на животну
средину, донето од стране Градске управе
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката Града Сремска
Митровица.

Члан 8.
После доношења ове одлуке
организоваће се рани јавни увид у трајању
од 15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу
Града.
Излагање материјала на рани јавни
увид обавиће се у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици и
на званичном порталу Града.

Члан 10.
План детаљне регулације је потребно
израдити у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.
Члан 11.

9

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
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листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-321/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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269.

је дефинисана трасама постојећих канала
Јарачка Јарчина и Галовача и трасом спојног
канала Јарчина – Галовица и појасем од 400
метара (по 200 метара лево и десно у односу
на осовине канала).

На основу члана 46. став 1. Закона
о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 32/19-др. закон), члана 9. став 5. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 88/10) и члана 41. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, брoj
3/2019 и 5/2019) Скупштина Града Сремска
Митровица, по прибављеном мишљењу
Комисије за планове, у истоветном облику
као и Скупштина општине Рума, на седници
одржаној 25.10.2019. године, доноси

Предметна локација Плана се налази
у катастарској општини Јарак (град Сремска
Митровица) и катастарским општинама
Хртковци, Буђановци и Никинци (општина
Рума).
Укупна
површина
подручја
обухваћеног оквирном границом обухвата
Плана износи око 792 hа.
Графички приказ оквирне границе
обухвата планског подручја је саставни део
ове Одлуке.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДСИСТЕМ
ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ЈАРАЧКА
ЈАРЧИНА“ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ
СИСТЕМА
ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „СРЕМ“

Члан 3.
Услови и смернице од значаја
за израду Плана дати су у планским
документима вишег реда – Регионалном
просторном плану Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број
22/11), Просторном плану подручја
посебне намене система за наводњавање
„Срема“ („Службени гласник АПВ“, број
57/17), Просторном плану територије Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 8/15) и
Просторном плану општине Рума до 2025.
године („Службени лист општина Срема“,
број 7/15), као и у стратешко-развојном
документу од значаја за развој АПВ Водопривредној основи Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 11/02).

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за подсистем за наводњавање
„Јарачка Јарчина“, део регионалног система
за наводњавање „Срем“ (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна
граница обухвата Плана, а коначна граница
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом
Плана.
Оквирна граница обухвата Плана
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Принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора у обухвату
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Плана засниваће се на принципима
рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних
садржаја са могућностима и ограничењима
у простору.

адекватног
катастарско-топографског
плана, достављања пројектно-техничке
документације потребне за израду Плана,
као и услова за уређење простора од органа,
организација и предузећа који су Законом
овлашћени да их утврђују.

Члан 5.

Члан 8.

Циљ израде Плана, коришћења,
уређења и заштите планског простора је
дефинисање решења и стварање услова
за изградњу подсистема за наводњавање
„Јарачка Јарчина“. Да би се планирана
намена
реализовала
неопходно
је
дефинисати: намену површина, начин
уређења и утврђивање правила изградње
површина јавне и остале намене, прикључке
на јавну комуналну инфраструктуру,
могућности парцелације и препарцелације,
спровођење мера заштите животне средине.

Средства за израду Плана обезбеђује
ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, Бул.
Михајла Пупина бр. 25.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће
за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/
III.

Члан 6.

Члан 10.

Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја
подразумева
оптимално
коришћење
постојећих
потенцијала
подручја,
редефинисање
планираних
намена, заштита подручја и усклађивање са
потребама корисника простора.

После доношења ове
Одлуке,
носилац израде Плана – Градска управа
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката Града Сремска
Митровица, организоваће упознавање
јавности са општим циљевима и сврхом
израде Плана, могућим решењима за
развој просторне целине, као и ефектима
планирања, у поступку оглашавања раног
јавног увида.

Структуру
основних
намена
простора и коришћења земљишта у обухвату
Плана ће чинити: систем за наводњавање
(каналска мрежа, црпне станице и др.) и
површине за наводњавање.

Рани јавни увид оглашава се у
средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана.
Рани јавни увид почиње даном оглашавања.

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта
Плана је 6 (шест) месеци од дана
достављања Обрађивачу Извештаја о
обављеном раном јавном увиду, достављања
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Члан 11.

Члан 14.

Пре подношења органу надлежном за
његово доношење, План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.

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

Излагање Плана на јавни увид
оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања,
када ће се објавити подаци о времену и
месту излагања Плана на јавни увид, о
начину на који заинтересована правна и
физичка лица могу доставити примедбе на
План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-320/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење
изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације за
подсистем за наводњавање Плана детаљне
регулације за подсистем за наводњавање
„Јарачка Јарчина“, део регионалног система
за наводњавање „Срем“ на животну средину,
које је донела Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.
Члан 13.
План ће бити сачињен у 9 (девет)
примерака у аналогном и 9 (девет)
примерака у дигиталном облику, од чега
ће по један примерак потписаног Плана
у аналогном облику и по један примерак
плана у дигиталном облику чувати у
својој архиви Обрађивач, по два примерка
потписаног Плана у аналогном облику
и по два примерка Плана у дигиталном
облику чувати у својој архиви Инвеститор,
а преостали примерци ће се чувати у
надлежним органима Општине.
13
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2. ГРАНИЦА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА

На основу члана 35 став 7 Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019 др. закон) и
члана 41. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној 25.10.2019. године
донела је

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
ВИШЕГ РЕДА
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА
ОГРАНИЧЕЊА
4.1.Природне карактеристике простора
1.1.1. Геоморфолошке и Геолошке
карактеристике и микрорељеф
1.1.2. Климатске карактеристике
1.1.3. Хидролошке карактеристике
1.1.4. Сеизмика
1.1.5. Педолошке карактеристике
1.2. Створене вредности у подручју плана
1.2.1. Постојећа намена површина и
урбанистичке карактеристике
простора
1.2.2. Постојеће стање
инфраструктуре
1.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти
1.2.2.2. Водна инфраструктура
1.2.2.3. Енергетска инфраструктура
1.2.2.4. Телекомуникациона
инфраструктура
1.2.2.5.Зеленило
1.2.3. Евидентирана и заштићена
културна добра

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗАПАДНОГ ДЕЛА СТАМБЕНОГ
НАСЕЉА „КПД“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План
детаљне регулације западног дела стамбеног
насеља „КПД“ у Сремској Митровици Град
Сремска Митровица ( у даљем тексту: План
детаљне регулације).

ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Члан 2.
План детаљне регулације саставни
је део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
15

1.1. Подела на урбанистичке целине, зоне
и блокове
1.2. Детаљна намена површина и објеката
и могуће компатибилне намене
1.2.1. Биланс намене површина
1.2.2. Зоне могуће изградње објекат
у границама блока
1.2.3. Објекти чија је изградња
забрањена – врста и намена
1.3. Јавне површине, садржаји и објекта
1.3.1. План регулације
1.3.2. Одређивање површина у јавној
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намени са билансом
1.3.3. Попис парцела у јавној намени
1.4. Правила парцелације и препарцелације површина са јавном
наменом
1.5. Трасе, коридори и капацитети јавне
инфраструктуре
1.5.1. Саобраћајна инфраструктура
1.5.2. Зелене површине
1.5.3. Водна инфраструктура
1.5.3.2. Одвођење вода
1.5.4. Енергетска инфраструктура
1.5.5. Телекомуникациона
инфраструктура
1.5.6. Комунална инфраструктура
1.5.7. Степен комуналне
опремљености грађевинског
земљишта потребан за издавање
локацијске и грађевинске дозволе
1.6. Услови и мере заштите простора у
обухвату плана
1.6.1. Заштита непокретних
културних добара
1.6.2. Услови и мере заштите животне
средине
1.6.3. Услови и мере заштите
природних добара
1.6.4. Услови и мере заштите од
елементарних непогода, несрећа и
ратних дејстава
1.6.5. Услови приступачности
особама са инвалидитетом, деци и
старим лицима
1.7. Мере енергетске ефикасности

парцели и просрора за паркирање возила
1.4. Услови прикључења објеката на
комуналну инфраструктуру
1.5. Локације за које је обавезна
израда пројекта парцелације односно
препарцелације урбанистичког пројекта
1.6. Фазе реализације
1.7. Очекивани ефекти планирања
ГРАФИЧКИ ДЕО
01. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ шира локације..................Р 1 : 25 000
02. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - намена
површина ...........................Р 1 : 2 500
03. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - својинска
структура земљишта ......... Р 1 : 2 500
04. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - намена
површина ...........................Р 1 : 1 000
05. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - подела
на јавно и остало грађевинско
земљиште............................Р 1 : 2 500
06. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - подела
на урб. Целине, зоне и блокове 		
........................................ .....Р 1 : 2 500
07. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ хоризонтална регулација са
предлогом парцелације ....Р 1 : 2 500

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.1. Општа правила грађења
1.1.1. Правила грађења за блокове
1.1.2. Правила грађења за парцеле
1.1.3. Правила грађења за зграде
1.1.4. Становање и стамбено ткиво
1.2. Урбанистичка параметри и посебна
правила грађења по урбанистичким
блоковима
1.3. Услови и начин обезбеђења приступа
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08. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ –
саобраћајнице са уређењем
слободних површина... ....Р 1 : 2 500
09. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – мрежа и
објекти инфраструктуре ....Р 1 : 1 000
Члан 3.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

урађен је у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.
Све примерке Плана детаљне
регулације у аналогном облику подписује
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
председник Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне
регулације у аналогном облику оверава
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
Скупштина Града Сремска Митроваца.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-319/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног
и овереног Плана детаљне регулације
у аналогном облику и један примерак у
дигиталном облику чувају се у архиви
Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног
и овереног Плана детаљне регулације
у аналогном облику и два примерка у
дигиталном облику чувају се у Градском
органу управе надлежном за спровођење
плана.
Један примерак донетог
Плана
детаљне регулације у дигиталном облику
чува се у Покрајинском секретаријату
надлежном за послове урбанизма.
Један примерак донетог
Плана
детаљне регулације у дигиталном облику
доставља се Републичком геодетском заводу
ради формирања Централног регистра
планских докумената.
Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне
регулације стараће се Градска управа
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката
Града Сремска
Митровица.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗАПАДНОГ ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „КПД“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Увод

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 – oдлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018 и 31/2019). члан 48 и Закона о посебним
условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
„Службени гласник РС“, број 41 од 31. маја 2018. год., а по објављивању Одлуке о изради
планског документа (бр. 350-39/2019-I od 14.02.2019.), обрађивач плана ЈП за послове
урбанизма ''Урбанизам'' Сремска Митровица приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАПАДНОГ ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „КПД“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ (у даљем текту : План) у свему у складу са Правилником о садржини, начину
и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.32/2019)
План детаљне регулације западног дела стамбеног насеља „КПД“ у Сремској Митровици,
са површином обухвата Плана од 11,11ha и површином утицајног подручја од 13,87ha,
израђује се на основу:
Исказаних потреба Града Сремска Митровица у смислу задовољавања потреба за
одговарајућим наменским становима (станови за припаднике снага безбедности),
и заинтересованости потенцијалних инвеститора за улагање у изградњу
стамбених објеката у зони која је наменом за то одређена (станови за припаднике
снага безбедности);
 Потребе за изградњом, регулисањем и унапређењем унутарблоковске саобраћајне
мреже и повећањем капацитета површина за кретање возила и 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;
 Стварање услова за проширење јавних зелених површина, уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова надлежних институција, како у
обухвату Плана тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог
развоја, односно усклађивање активности у простору и заштите животне средине.
Сви горе наведени елементи неопходно је да буду у складу са планираним елементима у
плану вишег реда, Генерални урбанистички план града Сремска Митровица, (''Сл.лист Града
Сремска Митровица'', бр.4/2015) .


ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Општи циљ израде Плана је спровођење одредаба плана вишег реда, Генерални
урбанистички план града Сремска Митровица, (''Сл.лист Града Сремска Митровица'',
бр.4/2015) у смислу планиране намене површина. Планом ће се обезбедити земљиште у
јавној намени, за изградњу објеката у јавној намени као и реализација планираних садржаја
вишепородичног становања П+4 уз усклађивање свих релевантних параметара простора,
услова надлежних институција, како у обухвату Плана тако и у утицајном подручју – Насеље
1
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колективног становања ''КПД'' са основним принципима одрживог развоја, односно
усклађивање активности у простору и заштите животне средине.
Посебан циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за
формирање зоне у стамбеном насељу за формирање насељске саобраћајне мреже (простор у
јавној намени), као фазе уређења простора стамбеног насеља „КПД“, због чега је основном
обухвату Плана додата и површина Проширеног обухвата. Планирају се нови стамбени
блокови са наменским колективним стамбеним зградама и одговарајућим пратећим
садржајима.
Планом ће бити дефинисане довољне вредности урбанистичких параметара за
усклађивање планираних намена са параметрима ширег контекста из плана вишег реда.
Посебну целину ће чинити површине у јавној намени – улични коридори са
простором за изградњу неопходне инфраструктурне мреже и опремања простора са циљем
давања урбаног градског идентитета.
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ израде Плана је :
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 132/2014
и 145/2014, 83/2018 и 31/2019),
 Одлука скупштине Града Сремска Митровица о изради планског документа бр. 35039/2019-I од 14.02.2019. године,
 Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.
Гласник РС“, бр. 31/2019),
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.
Гласник РС" бр. 22/2015), и
 Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње сдтанова припадника
снага безбедности ) ''Службени Гласник РС'', бр.14/2018 од 31.05.2018.).
Плански основ за израду Плана је :
 Генерални урбанистички план Града Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, бр. 04/2015).
План се израђује на основу исказаних потреба Републике Србије, Града Сремска Митровица
и становника.

2.

ГРАНИЦA ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Границом Плана обухваћена је површина од 11,11ha.
Простор обухвата плана се налази у северном делу града Сремска Митровица, а
западно од постојећег стамбеног насеља колективног становања КПД, које је насеље
слободностојећих објеката у блоковима отвореног типа - окружење је јавна површина,
блокови отвореног типа са слободностојећим објектима – парцелама спратности П, П+1 до
П+2.
Граница обухвата Плана: на северу иде од тачке 1 до тачке 4 – целом јужном границом
парцеле бр. 42, затим се спушта ка југу, источном границом парцела бр. 45, 46, 47 и 48/1 до
тачке 5. Од тачке 5 граница пролази западном страном улице Милеве Марић, пресецајући
парцелу 144/1 до тачке 6, одакле иде према западу северном границом парцеле 144/ и 144/3,
до тачке 7. Од тачке 7 ка северу, источном границом парцеле породичног становања бр.
2
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240/239 до тачке 8.Од тачке 8 ка западу, обухват се протеже северним странама парцела бр.
240/240, 241, 242, 243, 244, 245 до тачке 9, одакле иде ка северозападу, западном страном
парцеле бр. 145/1 до тачке 10. Од тачке 10 до тачке 11, граница обухвата плана захвата
северни део парцеле бр. 145/1 и јужни део парцеле бр. 47 до тачке 11, која представља крајњу
југозападну тачку парцеле бр. 48/1. Одатле граница иде ка северу, западним странама
парцела бр. 48/1, 47, 44 и 43 до тачке 1.
У простору обухвата Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 43 (атарски пут), 44
(врт), 45 (врт), 46 (врт), 47 (атарски пут), 48/1 (њива), део парцеле 144/1 (градске зелене
површине), 145/1 (њива).
Простор обухвата плана је пољопривредно земљиште у границама грађевинског подручја.
Обухват плана има површину од 11,11hа.
Приступ парцелама у обухвату плана је са постојеће насељске саобраћајне мреже.
3.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду овог Плана је ГУП Града Сремска Митровица ( ''Службени
лист Града Сремска Митровица'' бр. 4/2015).
Важећа просторнопланска и урбанистичка документација вишег ранга представља обавезу
спровођења кроз планове разраде.
ИЗВОД ИЗ ГУП-а
Генералним урбанистичким планом града Сремска Митровица, простор обухвата
плана је планиран као зона породичног становања урбаног типа и средњих густина, где је
могуће вишепородично становање и пословање у функцији становања. У циљу уређења ове
зоне неопходно је пољопривредне површине привести намени, пре свега кроз регулацију,
уређење и комунално опремање простора.
Извод из Текста ГУП-а (стр.24)
4.2.2.Зона породичног становања урбаног типа
У овој зони доминанатна је намена породично становање урбаног типа и средњих густина.
Могуће је вишепородично становање, али ниже спратности (до П+1+Пк) и пословање у
функцији становања.
(стр. 29 и 30)
4.4.3. Зона јавних зелених површина
Зона јавних зелених површина обухвата паркове, скветове, улично зеленило и зелене
површине око административних и других јавних објеката, као зелене површине јавног
коришћења. Оне ће својом слободном доступношћу за све становнике и начином коришћења
испунити најважније социјалне функције.
Све парковске површине у обухвату Плана, потребно је реконструисати тако да остваре своју
основну функцију организације одмора и пасивне рекреације становника. ...
Јавне зелене површине, односно зелене површине јавног коришћења, треба повезати са
осталим категоријама зеленила у систем зелених површина преко уличног зеленила и
зелених коридора (зеленило приобаља, канала и доминантних путних праваца).
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4.4.3. Зона заштитног зеленила

Посебно је значајно формирање појасева3 зеленила уз доминантне путне правце, у виду
зелених коридора, а у обухвату Плана и уз атарске путеве и каналску мрежу.
(стр. 69)
6.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАСЕЉА
Концептом уређења будућих зелених површина насеља се планира повећање површина под
зеленилом, развој недостајућих и реконструкција постојећих категорија зеленила....
Потребно је тежити што већем нивоу озелењености грађевинског подручја насеља, како би
биле остварене био-еколошке, рекреативне и естетске функције зеленила.Препорука је да се
повећа ниво озелењености насеља на 30%, односно оствари степен озелењености од 25м² по
становнику.
(стр. 73)
Зелене површине у оквиру вишепородичног и мешовитог становања
У оквиру стамбеног блока са вишепородичним и мешовитим становањем, неопходно је
обезбедити мин. 30% зелених површина, у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран
одмор , изграђена дечија игралишта и травњаке за игру и одмор (овде спадају и паркинг
простори и простори за контејнере). Основна улога ових површина је побољшање животне
средине , односно микроклиме, одмор и рекреација.Ове зелене површине треба повезивати са
осталим категоријама зеленила у јединствен систем, а пешачким стазама остварити најкраће
правце ка околним садржајима

4.
ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА
Шире урбано окружење обухвата Плана чини реализовано насеље колективног
становања ''КПД'', које карактеришу отворени блокови-насеља вишепородичног становања,
спратности објеката П, П+1 до П+2 у урбаним композицијама типичним за стамбена насеља
грађеним током друге половине двадесетог века, са интерним саобраћајницама и
паркинзима и објектима гаража, слободним зеленим и рекреативним површинама и
просторима за игру деце. Урбана карактеристика овог насеља вишепородичног становања је
потпуна просторна сегрегација од околног урбаног простора – породично становање малих
густина, која је остварена реализованом уличном односно каналском мрежом.
Простор обухвата Плана користи се као пољопривредно земљиште, нема постојеће
саобраћајне, нити било које друге инфраструктуре, сем у јужном делу, који захвата постојеће
објекте колективног становања. Приступ локацији која је у обухвату Плана је преко
постојеће насељске саобраћајне мреже, изведене, али нерешених имовинско-правних односа.
На простору обухвата налази се и отворени канал, за који је предвиђено измештање
ван границе обухвата Плана.
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ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

4 КАРАКТЕРИСТИКЕ
4.1.1. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ

Рељеф насеља није изражен (алувијална раван) што му даје типичан равничарски
карактер. Простор у обухвату Плана је релативно раван са благим нагибом од севера ка југу
са просечном надморском висином од 83мНВ .
4.1.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Клима на простору обухвата Плана је умерено континентална са микроклиматским
специфичностима.
Средња годишња температура ваздуха износи 10,9оC. Најхладнији месец је јануар са
средњом температуром од -1,4оC, а најтоплији јули са +24,4 оC. Први мраз се јавља од 1-16
новембра, а у вишим пределима од 16. новембра до 1. децембра. Ово се објашњава утицајем
шумског појаса у нижим брдовитим пределима.
Највише падавина има у пролеће и лето, а најмање у јесен и зиму.
Кише падају у облику пљускова у јуну месецу. Просечна количина падавина је 650л/м2.
Падавине у облику снега су ограничене на период од децембра до половине марта.
Облачност, која спречава осунчање и смањује интезитет сунчеве инсолације, је најмања у
августу ( 3,6 десетина покривености неба или 36%) док је највећа облачност у децембру
(75%) Просечна годишња облачност је 57% што не представља велику вредност. У величину
облачности улазе и високи, танки и прозирни облаци а и они који нису у зениту и на путу
сунчевих зрака, те добијене вредности тако треба и посматрати. Ведри дани су заступљени са
16,3% и има их просечно годишње око 60 дана. Мутни дани, просечна годишња учесталост је
28,8% или 105 дана. Највећи број дана у години долази на умерену облачност.
Учесталост дана са маглом која у току дана спречава осунчавање има просечну годишњу
честину од око 35 дана са најчешћим јављањем у децембру. У вегетационом
периоду,односно лети заступљеност је око 6 дана.
Учесталост дана са градом је око 2 дана годишње, са најчешћом појавом у јуну.
Средње трајање периода са снегом је од 120 до 160 дана годишње са првом појавом снега у
новембру са задњим снегом у априлу.
Најчешћи ветрови на овом подручју су источни – кошава у јесен, зиму и пролеће, а у летњем
периоду преовладају западни и северозападни ветрови. Северац се јавља лети а јужни ветар у
пролеће.
4.1.3. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Хидрографију ширег подручја чини река Сава. Хидролошке карактеристике терена
типичне су за просторе на алувијалној тераси. Подземне воде су високе. На овом терену
долази до забаривања што доводи до повећања нивоа подземних вода.
Простор обухтава се у хидролошком погледу налази на алувијалној тераси реке Саве и под
директним је њеним утицајем. Потхрањивање издани у време максималних водостаја се
налази испод нивоа реке. Хидрауличка веза између нивоа воде површинских токова и нивоа
подземних вода је веома изражена. Максимални водостаји на реци се јављају у пролеће (
април –мај ) и у јесен ( новембар – децембар ). Минимални водостај је у лето ( јули и август )
и у зиму (јануар-фебруар). Средњи годишњи протицај реке је Q=1561м3/s
4.1.4.

СЕИЗМИКА
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ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
4.1.4.

СЕИЗМИКА

Према карти макросеизмичке рејонизације издате од стране Сеизмолошког завода Србије у
Београду 1987. године за повратни период од 100 и 200 година, подручје обухваћено планом
се налази у зони од 7° МСS.
4.1.5. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Простор обухвата Плана у целости се налази
у ратарско-сточарском макрореону, који
5
обухвата низијске и уравњене абразионе области, веће речне долине и друге терене на којима
преовлађују плодна земљишта. У самом обухвату плана условно речено, приобаље Саве
преовлађују плодни алувијални наноси, док су остали типови земљишта присутни само
фрагментарно, у назнакама.
На основу својих морфолошких, метаболичких, хемијских и водно-физичких особина, ово
земљиште је највеће производне вредности и даје уједначене приносе уколико има довољно
влаге у вегетационом периоду.
4.2.

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

4.2.1.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОСТОРА

Простор обухвата плана се налази у северном делу града Сремска Митровица, а западно од
постојећег стамбеног насеља колективног становања КПД, које је типа слободностојећих
објеката у блоковима отвореног типа - окружење је јавна површина, блокови отвореног типа
са слободностојећим објектима – парцелама спратности П, П+1 до П+2.
Предметна локација користи се као пољопривредно земљиште, нема постојеће саобраћајне,
нити било које друге инфраструктуре, сем у јужном делу, који захвата постојеће објекте
колективног становања. Приступ локацији која је у обухвату Плана је преко постојеће
насељске саобраћајне мреже, изведене, али нерешених имовинско-правних односа.
На простору обухвата налази се и отворени канал ( канал нема своју парцелу ), за који је
предвиђено измештање у рубну зону обухвата, односно уз западну границу обухвата Плана
(према атару).
Од укупно 11,11ha, колика је површина обухвата, 1,7ha ( 15,4%) чини јавно грађевинско
земљиште, а 9,4ha (84,6 %) остало, пољопривредно земљиште. Целокупна површина
обухвата је у власништву Републике Србије, а корисник је КПД.
4.2.2.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Преглед података о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату плана и услова
планирања од надлежних институција:










Електромрежа постојећа и планирана - ЕПС Дистрибуција Сремска Митровица;
ТТ мрежа постојећа и планирана - ''Телеком Србија'' а.д. Сремска Митровица;
Водоводна мрежа постојећа и планирана - ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица;
Гасоводна мрежа - ЈП ''Срем гас'' Сремска Митровица;
Топловодна мрежа – ЈКП Топлификација Сремска Митровица
Услови за гашење пожара – Одељење за ванредне ситуације Сремска Митровица;
Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП ''Комуналије'' Сремска Митровица;
Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица;
Саобраћајни услови - ''Сирмијум пут'' Д.О.О. Сремска Митровица;
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4.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти
обухвата
плана
не постоје изграђене саобраћајне површине за кретање
4.2.2.1.Унутар
Саобраћајна
мрежа
и објекти
моторних возила али постоји део некатегорисаних - атарских путева који су у функцији
постојећег
пољопривредног
земљишта.
Унутар
обухвата плана
не постоје изграђене саобраћајне површине за кретање
моторних
возила
али постоји
део некатегорисаних
- атарскихнасељске
путева који
су у функцији
Приступ
предметној
локацији
Плана је преко постојеће
саобраћајне
мреже,
постојећег
земљишта.
са источне пољопривредног
стране, која даље
излази на ДП IA реда број 123, Свилош-Сремска Митровица
(веза саПриступ
државним
путем
број
20),
у проширеном
обухвту
Плана.насељске саобраћајне мреже,
предметној локацији
Плана је преко
постојеће

са источне стране, која даље излази на ДП IA реда број 123, Свилош-Сремска Митровица
(веза
са државним
путем број 20), у проширеном обухвту Плана.
4.2.2.2.
Водна инфраструктура
Снабдевање
водом
4.2.2.2.
Водна
инфраструктура
У оквиру обухвата Плана постоји изведена водоводна мрежа.

Снабдевање водом
Одвођење
воде- канализациона
У оквиру обухвата
Плана постоји мрежа
изведена водоводна мрежа.
У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења фекалних и атмосферских
вода.
Одвођење воде- канализациона мрежа
У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења фекалних и атмосферских
Фекална
канализација
вода.
У обухвату плана изведен је систем одвођења отпадних
Фекална канализација
канализацијом преко постојећих колекторских праваца до
пречишћавања отпадних вода.
У обухвату плана изведен је систем одвођења отпадних
канализацијом преко постојећих колекторских праваца до
пречишћавања отпадних вода.

санитарних вода фекалном
реципијента-реке Саве, без

санитарних вода фекалном
реципијента-реке Саве, без

4.2.2.3.Енергетска инфраструктура
Електроенергетска мрежа и објекти
4.2.2.3.Енергетска инфраструктура
У обухвату Плана постоји изграђена НН мрежа, али само у блоку који обухвата постојеће
Електроенергетска
и објекти
стамбене објекте, каомрежа
и део трасе
постојећег далековода Е-DV 35kW.
У утицајном подручју постоји изграђена НН мрежа и трафостаница која задовољава само
У
обухвату
Плана
постоји изграђена
мрежа, али само у блоку који обухвата постојеће
тренутне
потребе
постојећег
стамбеногНН
насеља.
стамбене објекте, као и део трасе постојећег далековода Е-DV 35kW.
У
утицајном инфраструктура
подручју постоји изграђена НН мрежа и трафостаница која задовољава само
Топловодна
тренутне потребе постојећег стамбеног насеља.
На простору обухвата Плана постоји део мреже ЈКП ''Топлификација'', у јужном делу, око
Топловодна
инфраструктура
постојећих стамбених
објеката. За планиране стамбене објекте постоји могућност
прикључења на дистрибутивни систем ЈКП „Топлификација“.
На простору обухвата Плана постоји део мреже ЈКП ''Топлификација'', у јужном делу, око
постојећих
стамбених објеката.
За планиране стамбене објекте постоји могућност
4.2.2.4. Телекомуникациона
мрежа
прикључења на дистрибутивни систем ЈКП „Топлификација“.
''Телеком Србија'' на предметној локацији има изграђену телекомуникациону инфраструктуру
4.2.2.4.
Телекомуникациона
мрежа бакарни каблови и подземни оптички каблови.
у утицајном
подручју коју чине подземни
У обухвату предметног Плана нема изграђене базне станице.
''Телеком
Србија''
предметној
локацији има изграђену
телекомуникациону
инфраструктуру
У обухвтау
Плананапостоји
телекомуникациона
мрежа само
у блоку постојећих
стамбених
уобјеката.
утицајном подручју коју чине подземни бакарни каблови и подземни оптички каблови.
У обухвату предметног Плана нема изграђене 24
базне станице.
У обухвтау Плана постоји телекомуникациона мрежа само у блоку постојећих стамбених
7
објеката.
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4.2.2.5. Зеленило
У оквиру обухвата плана нема уређених зелених површина, сем у блоку постојећих
стамбених објеката. Остале површине у обухвату Плана су њиве.
У делу утицајног подручја постоје значајне уређене парковске површине.
4.2.3.
ЕВИДЕНТИРАНА И ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА
У обухвату Плана нема евидентираних непокретних културних добара.

ПЛАНСКИ ДЕО
1.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1.

Подела на урбанистичке целине, зоне и блокове

Простор обувата Плана заједно са простором утицајног подручја ( 24,98 ha )
представљаће једну урбанистичку целину, насеље колективног становања, типа
слободностојећих објеката у блоковима отвореног типа - окружење је јавна површина.
У оквиру те целине, опредељене су две урбанистичке зоне:
 постојеће стамбено насеље представља ЗОНУ''ИСТОК'' (зона утицајног подручја)
површине 13,87ha (52,24%),
 планирано стамбено насеље представља ЗОНУ ''ЗАПАД'' (зона обухвата Плана)
површине 11.11 ha (45,60 %).

У Планом обухваћеном простору, у планираном насељу ЗОНА ''ЗАПАД'', према намени
површина и планираној организацији простора, формирано је 8 функционалних целина БЛОКОВА.
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БЛОК 1
Блок 1 ( 3,0ha -27% ) у ком су планирани објекти вишепородичног становања, спратности
П+4, окружени јавним зеленим површинама, са појасом заштитног зеленила према западној
граници обухвата. У централном делу блока планирано је формирање дечијег игралиша и
уређених зелених површина за одмор и игру деце. Све површине око објеката су у јавној
функији. Формирање парцела за планиране објекте биће испод габарита објекта + 1,2m око
објекта, при чему је грађевиска линија удаљена за 1,2m од границе парцеле. Паркирање
возила је на јавној површини.
БЛОК 2
Блок 2 ( 0,9 ha – 8% ) у ком су планирани објекти вишепородичног становања, спратности
П+4, окружени јавним зеленим површинама. Све површине око објеката су у јавној функији.
Формирање парцела за планиране објекте биће испод габарита објекта + 1,2 m м око објекта,
при чему је грађевиска линија удаљена за 1,2m од границе парцеле. Паркирање возила је на
јавној површини.

БЛОК 3
Блок 3 ( 0,8 ha – 7% ) у ком су планирани објекти вишепородичног становања, спратности
П+4, окружени јавним зеленим површинама. Све површине око објеката су у јавној
функцији. Формирање парцела за планиране објекте биће испод габарита објекта + 1,2 m око
објекта, при чему је грађевиска линија удаљена за 1,2 m од границе парцеле. Паркирање
возила је на јавној површини.
БЛОК 4
Блок 4 ( 0,2ha – 0,8% ). У овом блоку планиарана је изградња објекта у јавној намени,
пословање, услуге и сл. делатности, које су у функцији околног становања, са уређеним
јавним простором око објекта. Парцела за изградњу је оквирно дефинисана, испод габарита
објекта +1,0 m око објекта, а грађевинска линија је 1,0 m одмакнута о границе парцеле.
Површина око објекта је јавна, паркирање такође на јавној површини.
За овај блок обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
БЛОК 5
Блок 5 ( 1,3ha – 11,7% ). Овај блок у целости чини заштитни појас зеленила, са просторм за
истрчавање паса и уређеном парковском површином, за одмор и рекреацију, где је могуће
постављање опреме и реквизита у рекреативне сврхе.
БЛОК 6
Блок 6 ( 0,80ha – 7,2% ). Овак блок чине уређене зелене површине које имају улогу
заштитног појаса зеленила према атару.
26
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БЛОК 7
9
Блок 7 ( 1,0ha – 9% ). У овом блоку су постојећи
објекти колективног становања, пет објеката
са зеленим јавним површинама у функцији становања. Нема планиране градње у овој фази,
али постоји могућност, у колико дође до потребе, за изградњом додатних стамбених објеката
истих карактеристика ( габарита, спратности оријентације и сл. ).

БЛОК 8
Блок 8 ( 3,18ha – 28,62%). Овај блок чине планиране унутарблоковске саобраћајне површине
са паркинг простором, пешачким и бициклистичким стазама на обухвату.
Коридори постојећих саобраћајница у зони ''Исток'' немају своје дефинисане површине па се
овим планом регулише и тај простор како би се опдрелио начин прикључења планираних
саобраћајница на постојећу градску саобраћајницу – улицу Фрушкогорска.

1.2.

Детаљна намена површина и објекта и могуће компатибилне намене

1.2.1. Биланс намене површина

( ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - граф.прилог бр. 4 : Намена површина)

Планирана претежна намена простора
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Планиранa претежнa наменa површина у обухвату Плана je вишепородично становање са
уређеним зеленим површинама.
Повећање површина за планирано становање је велика и у односу на мање од 1% површина
Планирана претежна намена простора
постојећег становања планира се 0,78 ha или 6,30% простора обухвта плана за становање.
Планиранa
претежнa
наменa површина
обухвату Плана
je вишепородично
становање заса
Ове површине
су планиране
само исподупланираних
( оквирних
габарита ) са простором
уређеним
површинама.
редовно зеленим
одржавање
објеката .
10 је велика
Повећање
површина
за планирано
и установа
односу раличите
на мање од
1% површина
У планираним
објектима
могуће становање
је обезбедити
око 500
типологије
( од
постојећег
становања
планира
се
0,78
ha
или
6,30%
простора
обухвта
плана
за
становање.
гарсоњера до вишесобних станова ) у зависности од потреба. У планираним становима
Ове
површине
су планиране
само више
испододпланираних
( оквирних
габарита
) са простором
могуће
је обезбедити
за смештај
1500 становника.
Густина
становања
, обзиром наза
редовно
одржавање
објеката
.
велику површину обухвата била би свакако више него задовољавајућа.
У Упланираним
објектима
могуће
је обезбедити
500 станова
типологије
( од
постојећем стању
највећи
део површина
су билеоко
неуређене
зеленераличите
површине,
одноно њиве.
гарсоњера
до вишесобних
у зависности
од потреба.
У планираним
11,70%.
Уређени део
је био само станова
у блоку )постојећег
становања
и то само
1.30 ha илистановима
Планиране
уређене за
површине,
које су
каракреттистика
простора
обухвата
могуће
је обезбедити
смештај више
од основна
1500 становника.
Густинакако
становања
, обзиром
на
Планаповршину
тако и утицајног
подручја
парку,
се повећавају
на 43,30% уређених зелених
велику
обухвата
била би– насеље
свакакоувише
него
задовољавајућа.
додатних
2,10 ha
18,90% су
уређеног
заштитиног
зеленила.
У површина
постојећемистању
највећи
деоили
површина
биле неуређене
зелене
површине, одноно њиве.
За пословање
се скроман
од 0,2
ha за изградњу
објеката
у
ha илинамени
11,70%.
Уређени
део јепланира
био само
у блокупростор
постојећег
становања
и то само
1.30у јавној
функцији стамбеног
насеља.
Планиране
уређене површине,
које су основна каракреттистика како простора обухвата
Плана тако и утицајног подручја – насеље у парку, се повећавају на 43,30% уређених зелених
површина и додатних 2,10 ha или 18,90% уређеног заштитиног зеленила.
За пословање планира се скроман простор од 0,2 ha за изградњу објеката у јавној намени у
функцији стамбеног насеља.
НАМЕНА ПРОСТОРА
СТАНОВАЊЕ
вишепородично
ЗЕЛЕНЛО

НАМЕНА
ПРОСТОРА
Неуређене зелене
површине
Уређене зелене површине
СТАНОВАЊЕ
Уређене зелене површине –
вишепородично
заштитни појас
ЗЕЛЕНЛО
ПОСЛОВАЊЕ
Неуређене
површине
Уређене зелене
површине
око
објектазелене
у јавнојповршине
намени
Уређене

УЛИЧНИ
КОРИДОРИ
Уређене
зелене
површине –
заштитни
појас
УКУП
НО
ПОСЛОВАЊЕ
Уређене
површине
око
Површине
у јавној намени
:
објекта у јавној намени

ПОСТОЕЈЋЕ
СТАЊЕ ha

0,08

ПОСТОЕЈЋЕ
9,73ha
СТАЊЕ

1,30
0,08
0

0
9,73
1,30
00
11,11
0

ПОСТОЕЈЋЕ
СТАЊЕ %

ПЛАНИРАНО
СТАЊЕ ha

ПОСТОЕЈЋЕ
87,58%
СТАЊЕ

ПЛАНИРАНО
0 ha
СТАЊЕ

ПЛАНИРАНО
0 %
СТАЊЕ

0
87,58
11,70
00
100
0

0,20
0
4,70
3,30
2,10
11,11
0,20

1,80
0
43,30
29,70
18,90
100
1,80

0,72

11,70
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К У П Н О29.70% простора обухвата
11,11 Плана.
100
11,11
100
Саобраћајне површине ће се уредити као колске, пешачке и бициклистичке и површине за
Површине
јавној намени
мирујући усаобраћај.
Нове :саобраћајнице се планирају у складу са стандардима за планирану
намену у блоку која ће се ослонити на постојећу саобраћајну матрицу. Планирано је уређење
Површине
јавној намени
– улични коридори
планирани
су на простору
од 3,3 ha заи
пешачких уповршина
у планираним
улицама које
ће омогућити
пешачки саобраћај
заузимаће
29.70%
простора
обухвата
Плана.
планирани број становника, односно густину насељености.
Саобраћајне површине ће се уредити као колске, пешачке и бициклистичке и површине за
мирујући
саобраћај.
Нове
саобраћајнице
се планирају
складу
са стандардима
планирану
Преостале
површине,
односно
све зелене
површине, у62%
простора
су такође за
површине
у
намену
блоку која ће се ослонити на постојећу саобраћајну матрицу. Планирано је уређење
јавној унамени.
пешачких површина у планираним улицама које ће омогућити пешачки саобраћај за
планирани
број становника, односно
насељености.
Мрежа инфраструктурних
објеката густину
је планирана
у појасу регулације јавних саобраћајних
површина. Ширина регулационог појаса је димензионисана и одређена за изградњу
Преостале
површине,
односно све зелене
површине, 62% простора су такође површине у
недостајуће
и нове инфраструктуре
и објеката.
јавној
намени.
Укупан
простор у јавној намени чини највећи део простора обухвата Плана.
28
11
Мрежа инфраструктурних објеката је планирана у појасу регулације јавних саобраћајних
површина. Ширина регулационог појаса је димензионисана и одређена за изградњу
недостајуће и нове инфраструктуре и објеката.
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Регулацијом нове улице и изградњом планиране саобраћајнице створиће се могућности за
активирање неизграђеног земљишта за изградњу планираних вишепородичних стамбених
објеката, као и објекта у јавној намени у ком ће бити смештене делатности у функцији
Регулацијом
становања. нове улице и изградњом планиране саобраћајнице створиће се могућности за
активирање неизграђеног земљишта за изградњу планираних вишепородичних стамбених
објеката, као и објекта у јавној намени у ком ће бити смештене делатности у функцији
становања.
1.2.2. Зоне могуће изградње објеката у границама блока
1.2.2. Зоне могуће изградње објеката у границама блока
На графичким прилозима нису дефинисани обавезни габарити планираних грађевина
већ урбанистичке оквирне димензије габарита могуће градње одређеног типа објекта.
Уједно
је дефинисана
и могућност
изградње максималног
габарита
планираног
објекта
На графичким
прилозима
нису дефинисани
обавезни габарити
планираних
грађевина
уз услов да су сви остали обавезујући урбанистички параметри задовољени.
већ урбанистичке оквирне димензије габарита могуће градње одређеног типа објекта.
Уједно је дефинисана и могућност изградње максималног габарита планираног објекта
уз
услов да сулиније,
сви остали
обавезујући
урбанистички
параметри
Грађевинске
приказане
на графичком
прилогу
бр. 07задовољени.
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕхоризонтална регулација са предлогом парцелације, дефинисане су према задатим
габаритима
до којеприлогу
је могућабр.
градња.
Грађевинскеобјеката
линије,и представљају
приказане награницу
графичком
07 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕхоризонтална регулација са предлогом парцелације, дефинисане су према задатим
1.2.3.
Објекти
чијаијепредстављају
изградња забрањена
- врста
наменаградња.
габаритима
објеката
границу до
које јеимогућа

1.2.3. Објекти
чија је изградња
забрањена
- врста и намена
Објекти
чија изградња
је забрањена
у урбанистичким
целинама, односно блоковима, су
објекти за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а
за
које сечија
у прописаној
сагласност
надлежног
органа
за послове
Објекти
изградња јепроцедури
забрањенанеу обезбеди
урбанистичким
целинама,
односно
блоковима,
су
заштите
животне
утицаја на
животну
средину.
објекти за
које се средине
ради илиназаСтудију
које сепроцене
може захтевати
процена
утицаја
на животну средину, а
за
које се у прописаној
неизградња
обезбедиобјеката
сагласност
надлежног иоргана
послове
У урбанистичким
целина процедури
забрањена је
за производњу
остализапословни
заштите
животне
средине
на
Студију
процене
утицаја
на
животну
средину.
садржаји који нису компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење
У
урбанистичким
је изградња
објеката
производњу
и остали пословни
отпадака,
објекти уцелина
којима забрањена
се у технолошком
процесу
вршизаиспуштање
и просипање
материја
садржаји
компатибилни
стамбеном
окружењу,
објекти намењени
за складиштење
које
су покоји
свомнису
саставу
опасне и штетне
за подземне
и површинске
воде, објекти
у којима се
отпадака, објекти
којима се
у технолошком
процесуаврши
и просипање
материја
производи
бука, уштетне
еманације
и вибрације,
које испуштање
нису у границама
дозвољених
које
су
по
свом
саставу
опасне
и
штетне
за
подземне
и
површинске
воде,
објекти
у
којима
се
вредности за стамбено окружење и слично.
производи бука, штетне еманације и вибрације, а које нису у границама дозвољених
У урбанистичким целина породичног становања, могуће је поред основне намене као
вредности за стамбено окружење и слично.
додатну намену градити и објекте мале привреде и производног занатства уз услов да је
У
урбанистичким
целинастамбеном
породичног
становања,
могуће
основне
намене
као
делатност
компатибилна
окружењу,
односно
да је
не поред
загађује
стамбену
околину
додатну
намену
градити
и
објекте
мале
привреде
и
производног
занатства
уз
услов
да
је
штетним еманацијама, саобраћајним и паркинг потребама за простором јавне намене, буком
делатност
компатибилна стамбеном окружењу, односно да не загађује стамбену околину
и сл.
штетним еманацијама, саобраћајним и паркинг потребама за простором јавне намене, буком
У
регулационим појасевима постојећих и планираних јавних простора у функцији саобраћаја
и сл.
забрањена је изградња објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и
У регулационим појасевима постојећих и планираних јавних простора у функцији саобраћаја
путне привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре.
забрањена је изградња објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и
путне привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре.

1.3. Јавне површине, садржаји и објекти
1.3. Јавне површине, садржаји и објекти

1.3.1. План регулације
1.3.1. План регулације
План регулације површина са јавном наменом
План
јавномсачињава
наменом појас регулације ободних и унутарблоковских
Јавне регулације
површине површина
у обухватусаплана
улица површине
са саобраћајницама,
пешачким
бициклистичким
стазама.
То је простор
Јавне
у обухватупаркинзима,
плана сачињава
појас ирегулације
ободних
и унутарблоковских
улица са саобраћајницама, паркинзима, пешачким
и бициклистичким стазама. То је простор
12 29
12
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од општег интереса намењен за изградњу саобраћајница, паркинга, пешачких површина,
комуналне инфраструктуре и разделних зелених 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.
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле и
делови парцела које су већ опредељени као земљиште у јавној намени, односно површине
под постојећим саобраћајним коридорима – улицама, унутарблоковска јавна површина и
простори са осталим, нејавним наменама.
Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене
Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана утврђена је у
складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране
саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже и линијског зеленила, али и у складу са
наменом простора и естетским критеријумима који се постављају за овај простор.
Регулациона линија улица утврђује линију разграничења јавних и осталих површина и
представља границу грађевинских парцела намењених за јавне површине.
Планиране трасе и коридори дефинисаће се тако да омогуће, у складу са прописима и
норамтивима, за сваки вид инфраструктурне мреже, несметану изградњу:


планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, а у
складу са наменом простора;



неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја;



дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као и
простора за изградњу инфраструктурних објеката;



уређење заштитних зелених површина – линијских дрвореда, група зеленила и
партерног зеленила, а у циљу стварања посебних микроклиматских услова,
заштите непосредног стамбеног окружења и стварања естетског угођаја
простора.

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.
Површине јавне намене
Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе линије коридора
дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у квалитативном и квантитативном
смислу.
1.3.2. Одређивање површина у јавној намени са билансом
Површине у јавној намени чине највећи део овог простора и то улични коридори и све врсте
зелених површина ( 93%).
30
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и то је простор намењен за изградњу стамбених

1.3.3. Попис парцела у јавној намени
Јавне површине у обухвату плана сачињава регулациони појас унутарблоковских
саобраћајних површина, са паркинзима, пешачким и бициклистичким стазама и
унутарблоковска површина са уређеним зеленилом и пратећим садржајима.
Парцеле и делови парцела за планирано јавно грађевинско земљиште:
Целе парцеле: 43, 44, 45, 46, 47, 48/1 К.О. Сремска Митровица.

1.4. Правила парцелације и препарцелације површина са јавном
наменом
За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је прибављање
земљишта према плану.
Могућа је фазна релизација планираних јавних површина. То подразумева могућност
формирања појединачних парцела према урбанистичким мањим функционални површинама,
односо према фазама реализације и исказаним потребама.
У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и тротоари, у
ширини како је то приказано у плану. Овим планом су одређене регулације за јавне
саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина и елементи нивелационог плана (коте
на раскрсницама).
Правила парцелације за грађевинске парцеле се утврђују тако да се максимално поштује
затечено стање када су у питању грађевинске парцеле на којима су изграђени објекти.

1.5.

Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Општа правила

31
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Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница уз формирање нових
саобраћајница које су у функцији планираних објеката за колективно становање. Предвиђено
је дограђивање, проширење и реконструкција постојећих 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 8- "
Саобраћајнице са регулационо нивелационим планом и уређењем јавних површина".
Планираним решењем формиране су нове саобраћајнице на правцу север-југ предвиђене за
једносмеран сабраћај са паркрањем под углом од 45º. У задатом коридору планиране су
пешачке и бициклистичке стазе, као и површине намењене за јавно зеленило. Неведене
саобраћајнице су саобраћајно повезане на коловоз у Улици Кувеждинска на јужној страни
обухвата плана. Поред тога, формиране су три саобраћајне везе са Улицом Фрушкогорска на
источној страни обухвата плана. На југоисточној страни формирана је нова саобраћајница
која ће имати колско-пешачки карактер са успореним саобраћајем.
Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина
Коловоз за кретање возила
Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 м, изузетно 2,4 м ;примењује се ВР ≤
40 км/час. За новоформиране улице предвиђено је једносмерно одвијање саобраћаја ширине
коловозне траке од 3,5 м. Ширина коловоза за кретање возила у осталим планираним и
реконструисаним улицама димензионисана је на ширину од 6,0 м, минимално на 5.5м.
Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од минимум 6,0
тона.
Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом.
Коловоз за мировање возила , отворена паркиралишта - ( важи за све улице)
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким
прилозима: Графички прилог број 8 - " Саобраћајнице са уређењем јавних површина",
Геметријски попречни профили; Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози
П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози
Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле П.1.
које се односе на краткотрајно паркирање.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за истоветно
саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим у изузетним
случајевима када се оивичење мора користити у функцији контролисаног одвођења
атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење коловоза за мировање превиђено је са
бетонским ивичњацима издигнутим максимално + 4цм у односу на коту коловоза намењеног
за кретање возила.
Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама или са
зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за +10цм у односу
на коту коловозног застора паркинга , а за подужно паркирање за +12цм у односу на коту
коловозног застора паркинга.
Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При
реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и
постојећим колским приступима до парцеле, као и са диспозицијом планиране и постојеће
инфраструктуру.
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Пешачке саобраћајне површине
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.
•
Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум 1,6m за
саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни профил. У новоформираној
улици ширина пешачке стазе је 2,25м.
•
Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5 m за саобраћајни
профил (изузетно 0,8 m за једносмерни саобраћај), односно 2,0 m за слободни
профил(изузетно 1,2 m за једносмерни саобраћај),.
•
Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2% усмереним ка
осовини саобраћајнице.
•
Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
а) максимално +12cm
- на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним паркингом
б) максимално +10cm
- на месту контакта са управним и косим паркинзима.
При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник
РС“, бр. 22/2015).

Бициклистичке стазе
Бициклистичке стазе пројектују се у складу са просторним могућностима. У новоформираној
улици ширина бициклистичке стазе је 2,25м. Уколико се остваре услови за пројектовање
бициклистичких стаза, примењују се следећи услови:
•
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 0,50 m. Слободни
профили коловоза намењеног за кретање возила и бициклистичке стазе могу улазити један у
други али је тада обавезна примена издигнутих ивичњака за оивичење коловоза.
•
Могуће је вођење бициклистичких стаза непосредно уз коловоз намењеног за
мировање возила, с тим да удаљност саобраћајних профила не може бити мања од 0,75 m.
•
Минимална ширина бициклистичких стаза за једносмерни саобраћај је 1,5 m за
слободни профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил.
•
Минимална ширина бициклистичких стаза за двосмерни саобраћај је 2,5 m за
слободни профил, односно 1,0 m за саобраћајни профил/смер кретања.
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Нивелациони план јавних површина
На графичком прилогу број 8 - " Саобраћајнице са уређењем јавних површина" приказане су
планиране коте саобраћајница.
Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему затворене атмосферске
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници.
Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колских прилаза,
пешачких стаза на регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални
попречни нагиби на пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу граничних
вредности које испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничкотехнолошких ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник
РС“, бр. 22/2015).

1.5.2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Правила за формирање зелених површина
У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане као заштитне и естетске површине
јавног коришћења.
Обавезна је израда пројеката озелењавања, који ће одредити избор и количину дендролошог
материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите.
Обезбеђује се простор за зеленило, чија је површина мин. 30% парцеле.
Зелене површине у обухвату Плана представљају део градског система зеленила. Главне
функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од прашине
и гасова, стварање слободних простора за задовољење дела укупних потреба становништва
за зеленим површинама. За степен озелењености препоручује се минимум 25m2 по
становнику.
У простору обухвата Плана планирано зеленило прати поделу простора на урбанистичке зоне
и блокове.
Урбанистичка Зона ''ИСТОК'' зона утицајног подручја је зона постојећег зеленила које
задовољава потребе стамбеног насеља и у квалитативном и у квантитативном смислу.
Урбанистичка Зона ''ЗАПАД'' је зона планираног зеленила.
Поделом зоне на блокове одређују се и усклађују се и зоне зеленила по блоковима :
Блок 1 ( 3,0ha ), Блок 2 ( 0,9 ha ) и Блок 3 ( 0,8 ha ) у ком су планирани објекти
вишепородичног становања, (спратности П+4) планиране су уређене зелене површине, које
својим садржајима и изгледом подижу амбијенталну вредност простора. Групе зеленила
високог и ниског растиња формиране на травнатим површинама побољшавају микроклимат
простора.
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Блок ( 0,2ha). У овом блоку планиарана је изградња објекта у јавној намени, пословање,
услуге и сл. делатности, које су у функцији околног становања, са уређеним јавним
простором око објекта. Зелене површине прате карактер намене објекта и сачињавају их
жардињере са украсним жбуњем и сезонским цвећем. У овом блоку уз зеленило планирају се
и водене површине ( фонтана, водоскок или сл.)За овај блок обавезна је израда
Урбанистичког пројекта који треба да садржи и план озелењавања са дендролошким
планом и планом садње.
Блок 5 ( 1,3ha) и Блок 6 ( 0,80ha) су блокови у којима се планирају уређене зелене површине
– заштитни појас зеленила. У овим блоковима уз планирано зеленило могуће је постављати
и урбане елементе компатибилне зеленим површинама. Поред мобилијара у блоку 5 планира
се двориште за истрчавање паса са потребним објектима, урбани мобилијар и платои за
седење, трим стаза и слично – односно простор за окупљање.
Блок 7 ( 1,0ha). У овом блоку су постојећи објекти колективног становања које прати
постојеће зеленило, у утицајном подручју, у ком је планирана обнова и уређење постојећег
стања.
Блок 8 ( 3,18ha ).Овај блок чине планиране унутарблоковске саобраћајне површине са
паркинг простором, пешачким и бициклистичким стазама на обухвату. Зеленило које прати
инфраструтуру су планирани дрвореди. Дрвореди (улично зеленило) су једноредни
двострано формирани са обе старне улице. У зонама са мирујућим саобраћајем – паркинзима
дрвореди се формирају у складу са типом паркинга.
Услови уређења зелених површина важе за све блокове.
Уређене зелене површине – заштитни појас зеленила
У оквиру Плана предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од
компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Потребно је створити спратну
конструкцију са прелазом од травног покривача ка шибљу, а затим ка дрвећу са густим
крунама. Заштитно зеленило поставити управно на правац доминантних ветрова. Избор
врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним
условима. Потребно је бирати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене
услове.
Уређене зелене површине

Уређене зелене површине формиране су као јединствена целина повезана синхроно са
постојећим зеленилом у проширеном обухвату. Укупна слика, односно амбијентална целина
би заједно са постојећим насељем чинила једну заједничку зелену оазу града и повезала
систем зеленила у једну целину.
Унутар обухвата је потребно формирати ''зелене блокове'' од аутохтоних врста. При овоме
користити минимално 70% аутохтоних врста дрвећа. Током озелењавања не треба користити
инвазивне врсте.
Избор биљних врста одредити према геолошким и педолошким карактеристикама терена,
климатским условима, карактеру и концентрацији штетних материја, њиховим еколошким,
функционалним и декоративним својствима.
На свим слободним површинама формира се травњак отпоран на гажење.
― обавезна израда пројекта озелењавања,
― озелењавање ускладити са подземном инфраструктуром,
― високо зеленило садити на удаљености од ограде 2 m, а од објеката 4 m,
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― избор садног материјала оријентисати на аутохтоне врсте 70 %,
― саднице високог зеленила треба да су 1. класе, старе 4-5 година, а жбунастих врста 1-2
године.

Улично зеленило
Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове од
колског саобраћаја, створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и повећају
естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под зеленилом.
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене
траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од избора
врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15
m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање
саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и повољније
услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима врста
(фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима (отпорност на
збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама Закона
о јавним путевима.
Општа правила уређења за зелене површине
1. обавезна израда идејних пројеката озелењавања уличних коридора, који ће детерминисати
прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун;
2. озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина;
3. дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од инсталација и то од: водовода,
канализације и гасовода 1,5 m, електрокаблова 2,5 m, ТТ и КДС мрежа 1,0 m;
4. избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте;
5. учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%), а
примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним
зеленим површинама, од укупног минималног процента грађевинске парцеле под зеленим
површинама;
6. не планирати садњу инвазивних врста: циганско перо (Asclepis syriaca), јасенолики јавор
(Acer negundo), кисело дрво (Alianthus glandulosa ), багремац (Amorpha fruticosa), западни
копривић (Celtis occidentlis), дафина (Elegnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен
(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledithia triachantos), жива ограда (lycium halinifolium),
петолисни бршљен (Parthenocisus inserta), касна смреза (Prunus serotina), јапанска фалопа
(Reynoria syn.Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
7. за све зелене површине, уличне дрвореде и мирујући саобраћај бирати биљне врсте чији
омотач плодова не изазива проклизавање (Дивљи кестен -Aesculus hippocastanum ) врсте чији
плодови не оштећују аутомобиле (врсте из рода Prunus: Црвенолисна шљива - Prunus
cerasifera; Црвенолисна трешња – Prunus x cistena), као и врсте чији коренов систем не подиже
асфалт и стазе (Липа-Tili sp., Бела топола- Populus alba) планиране зелене површине повезати
у целовит систем зеленила, уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј.
спратовности дрвенасте вегетације заштитних појасева;
8. у простору према фреквентним саобраћајницама избегавати садњу врста са јестивим
плодовима које би привукле животиње и повећале њихов морталитет, а паркинг просторе
равномерно прекрити високим лишћарима;
9. саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
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1.5.3. Водна инфраструктура
1.5.3.1.Снабдевање водом
Обзиром да је у оквиру обухвата Плана делимично решено водоснабдевање корисника
водоводном мрежом која је стара сса 50 година, изведена различитим пречницима мреже,
тако да постоји реална потреба за реконструкцијом и заменом материјала уз избацивање
старог азбестцементног цевовода и израдом нове мреже пречником који задовољава техничке
прописе и услове за противпожарну мрежу насеља, опште стање и у утицајном подручју
Плана.
У оквиру планираних новоформираних улица за потребе водоснабдевања корисника
потребна је изградња водоводне мреже пречником мин. ДН 110мм према техничким
условима и прописима, продужетком или заменом постојећих цевовода водоводне мреже, уз
обезбеђење редовног водоснабдевања корисника и потребног притиска за ПП хидрантску
мрежу.
1.5.3.2. Одвођење вода
Фекална канализација
У оквиру утицајног подручја обухвата Плана изведен је систем одвођења отпадних
санитарних вода фекалном канализацијом преко постојећих колекторских праваца и црпних
станица до реципијента – реке Саве, без пречишћавање отпадних вода. Реконструкција
главног фекалног колектора који пролази средишњим делом насеља КПД измрђу улица
Шишатовачке и Змај Огњени Вук урађена је пре цца 8 година, али том приликом нису
реконструисани секундарни цевоводи фекалне канализације, које је такође неопходно
заменити због великог броја загушењана на истим, које се јавља услед слегања мреже и
пропадања старих керамичких цеви. У оквиру насеља постоје и старе септичке јаме које је
неопходно комлетно затрпавати како би се спречило урушавање истих.
Мрежа је изведена до свих објеката и корисника на посматраном подручју, а трасу нових
канализационих водова планирати дуж новопланираних саобраћајница користећи
расположиве просторе и падове терена.
У простору обухвата Плана планира се изградња фекалне канализације са системом
канализационе мреже у подручју треба да чини јединствени систем.
Атмосферска канализација
Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ предвидети
њихово упуштање у атмосферску кнализацију.
1.5.4. Енергетска инфраструктура
Електроенергетски систем
-У простору обухвата Плана потребно је планирати простор за изградњу трафостаница
МБТС 20/0.4Кv, 630Kva као и кабловских водова 20Кv за напајање ТС и 1Кv од ТС до
будућих вишестамбених објеката
- За напајање будућих вишестамбених објекат обезбедити трасе за полагање кабловских
водова 20кV и 1Кv од ТС до сваке будуће зграде, као и локацију за будућу ТС.
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1.5.4. Енергетска инфраструктура
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На простору утицајног подручја постоји мрежа ЈКП ''Топлификација'' Сремска Митровица,
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топловод и топловодни прикључци за објекта
у улици Милеве Марић.
За планиране стамбене објекте , постоји могућност прикључења на дистрибутивни систем
ЈКП „Топлификација“

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 и други.
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.)
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
или као допуна класичним системима грејања.

1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура
У зависности од планова „Телеком Србија“ заснованих на потребама садашњих и будућих
корисника градиће се електронска комуникациона мрежа у простору који обухвата план.
Планским документом неопходно је предвидети трасе нових телекомуникационих каблова са обе
стране планираних саобраћајница.

1.5.6. Комунална инфраструктура
Основни предуслови за несметано прикуплљање и изношење комуналног отпада из објеката
унутар обухвата ПДР-а су:
 индивидуална домаћинства за одлагање комуналног отпада користе једну или више канти
запремине 120 лит. За стамбено-пословне објекте, простор за одлагање комуналног
отпада се прилагођава контејнерима запремине 1,1 м3. Предвиђена места морају бити у
нивоу коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера
или канте и лакше манипулације истим;
38 на осим стамбених јединица неопходан је 1
 за новоизграђене стамбене-пословне објекте,
контејнер запремине 1,1 м3, док за пословне просторе број и врста судова за одлагање
секундарних сировина (папир, пластика, метал) зависи од врсте делатности која се
организује у тим просторима;

1.5.6. Комунална инфраструктура
Основни предуслови за несметано прикуплљање и изношење комуналног отпада из објеката
унутар обухвата ПДР-а су:
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запремине 120 лит. За стамбено-пословне објекте, простор за одлагање комуналног
отпада се прилагођава контејнерима запремине 1,1 м3. Предвиђена места морају бити у
нивоу коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера
или канте и лакше манипулације истим;
 за новоизграђене стамбене-пословне објекте, на осим стамбених јединица неопходан је 1
контејнер запремине 1,1 м3, док за пословне просторе број и врста судова за одлагање
секундарних сировина (папир, пластика, метал) зависи од врсте делатности која се
организује у тим просторима;
 планом организације простора требало би предвидети посебан простор за постављање
контејнера за примарно селектовање отпада (тзв. рециклажно острво) – по један
контејнер запремине 1,1 м3 за пластику, папир и картон.
 Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну ширину
3,6м, висину пролаза 4,0м и носивост коловоза већу од максималне носивости
специјалних возила – смећара, чија је просечна бруто тежина 18 тона.
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1.5.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе подразумевају доказе
о могућем обезбеђењу капацитета за прикључке на комуналне инфраструктурне системе за нове
потрошаче. Пре почетка изградње за парцеле намењене за изградњу у зони становања потребно
је да су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну
мрежу (струја, вода, канализација...).
Неопходно је напоменут и основне услове за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани имовинско-правни односи на
предметној парцели, дефинисане и реализоване регулационе линије парцеле у складу са овим
ПДР-ом по зонама-блоковима, односно потврђени Урбанистички пројекти за локације
предвиђене овим ПДР-ом.
1.6.

Услови имере заштите простора у обухвату плана

1.6.1. Заштита непокретних културних добара
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу члана 107.став 1 Закона о
културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94, 24/2011, 99/2011), утврђује следеће услове
чувања, одржавања и коришћења и мере заштите непокретних културних добара:
Подручје обухваћено Планом ситуирано је у периферном делу насеља Сремска Митровица,
западно од постојећег стамбеног насеља колективног становања КПД.
За подручје обухваћено планом важе следећи услови и мере заштите:
- Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за изградњу
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода приликом извођења земљаних
радова
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете
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1.6.2. Услови и мере заштите животне средине
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- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете
1.6.2. Услови и мере заштите животне средине
ПДР-ом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за заштиту 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. Емисија загађивача на обухваћеном
простору је минимална и ублажава се предвиђеним техничким интервенцијама као и
планираним зеленилом у уличним коридорима.
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 канализационих23
и атмосферских отпадних вода до реципијента.
Загађење ваздуха издувним гасовима, загађење буком и загађење тла и подземних вода решено
је техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса улице и пројектовање
саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са прописима и стандардима. 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.
1.6.3. Услови и мере заштите природних добара
У обухвату ПДР-а не постоји природни споменик ботаничког карактера као ни заштићених
дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе. Нема природних добара под
надзором Завода за заштиту природе.
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У обухвату ПДР-а не постоји природни споменик ботаничког карактера као ни заштићених
дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе. Нема природних добара под
надзором Завода за заштиту природе.
1.6.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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.
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.

Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не дефинише посебне услове у
погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања и изградње објеката са свим
24
припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима,
потребно је применти мере заштите од
пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима
којима је уређена област заштите од пожара.
За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих се издаје
решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од пожара сходно чл. 54
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.
35/2015 и 114/2015) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016).
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.
Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације.
Спољашња громобранска инсталација
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Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални елементи
кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења.

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
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нормативима
за СЛУЖБЕНИ
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.
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
25 грома; расподелом потенцијала око места удара
магнетног поља на водове; директног 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.
Заштита од поплава
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Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, предметно подручје
чија надморска висина варира од 76,50 мНВ на северозападу до 80,50 мНВ на југоистоку налази

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
Број 14
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 25. октобар 2019
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.
Заштита од поплава
Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, предметно подручје
чија надморска висина варира од 76,50 мНВ на северозападу до 80,50 мНВ на југоистоку налази
се испод коте водостаја стогодишње воде (80,50 m).
Приобално подручје територије Града Сремска Митровица брани се од великих вода реке Саве
системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. Почетак изградње ових насипа датира
још од почетка прошлог века. На подручју територије Града Сремска Митровица, средином
седамдесетих година прошлог века, (почетак реконструкције 1972 год.), левообални и
деснообални Савски насипи реконструисани су на 1 % велику воду тј. насипи су рачунати на
велике воде које се појављују једном у 100 година. Кота круне левообалног насипа креће се од
81.40 до 82.30 мнм.
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.
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.
1.6.5. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
ДЕЦИ И СТАРИМ ЛИЦИМА
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
26 лица.
омогућило несметано кретање хендикепираних
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.
43површина, пешачких стаза, пешачких прелаза,
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних
места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са посебним
потребама у простору, као и при пројектовању објеката за јавно коришћење извести у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима

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,
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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, као и при пројектовању објеката за јавно коришћење извести у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС“, бр. 22/2015).
При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено формирање
вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То подразумева изградњу пешачких
површина са континуалним попречним и подужним падовима, без нагле промене висине, при
чему су нагиби ограничени са следећим максималним вредностима:
 подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким
површинама не могу бити већи од 5%, изузетно 8,3% за кратка растојања,
 највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања пешака износи
2%.
1.7.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

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.
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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);
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.
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Градски блок је површина у оквиру плана омеђена саобраћајним површинама (колским,
пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким препрекама, другим наменама
или дефинисаним границама.
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.
Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се може уписати
објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одређен:
 висином зграде дефинисаној према правилима грађења за тај блок;
 у односу на суседне објекте и парцеле;
 степеном заузетости или индексом изграђености;
 капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену;
 амбијенталним и естетским критеријумима.
Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске
парцеле. Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела.
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.
Хоризонтална и вертикална регулација блока
Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и комуникације
градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока. Јавне површине унутар
блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија игралишта), локалног значаја имају
своју парцелу и налазе се унутар регулационих линија блока.
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина
предвиђених за друге јавне и остале намене. То је линија разграничења за површине и објекте од
општег интереса, односно површина јавне намене, од парцела које имају другу намену, односно
од осталог грађевинског земљишта.
Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и дефинисана је
урбанистичким параметрима блока, индексом изграђености и степеном заузетости блока.
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2.1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ
Планирани развој постојећег градског ткива у оквиру обухвата Плана развија се унутар једног
типа блока:
 отворени градски блокови;
Типологија блокова
Отворене блокове карактеришу слободно постављени вишеспратни објекти који су повучени у
односу на регулациону линију блока, изграђени на:
 парцелама које су уједно и габарити постојећих или планираних објеката, или
 парцелама које су у малом проценту веће од хоризонталне пројекције објекта и
заштитног тротоара (до 20%),
са јединственом, заједничком, унутарблоковском површином. Слободни простори уређени су
као саобраћајне површине са великим зеленим површинама, парком и просторима за дечју
игру, спорт и рекреацију. У слободним парковским деловима отворених блокова није дозвољена
изградња нових објеката. Ове површине , до привођења земљишта планираној намени могу се
користити искључиво као зелене површине., без изградње чврстих објеката.
Настали су на раније неизграђеним површинама или реконструкцијом градског ткива ниске
густине, задате преовлађујуће спратности у овом ПДР-у:
П(приземље)+2(број целих етажа изнад приземља) до П+4.
У отвореним блоковима урбанистичким параметрима успоставља се равнотежа између
изражено великог слободног простора и веће спратности објеката.
Отворени блокови дају вредан допринос урбанизма развоју града. Отворени блок оивичен је
новим саобраћајницама са увођењем саобраћаја у унутрашњост блока (стамбене улице,
приступне улице и паркинзи).
Значајна ремодулација планираног простора и објеката није дозвољена. Уз главне саобраћајне
правце, уз регулациони појас планираних саобраћајница, могућа је промена примарне стамбене
намене приземне етаже у пословну – трговачку и комерцијалну.
Паркирање возила за планиране капацитете је на јавној површини према нормативима за
изградњу нових објеката или у објекту, у подземној гаражи која се може планирати под
целокупном површином парцеле , тако да је висинска кота горње стране таванице подземне
гараже у потпуности усклађена са висинском котом планираног тротоара на регулационој линији
блока.

2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ
Парцела је најмања површина на којој се може градити уколико је у грађевинском
подручју, а дефинисана је приступом на површину са јавном наменом, границама према
суседним парцелама и преломним, геодетски дефинисаним тачкама.
Изградња објеката није могућа на постојећим парецелама чији је фронт мањи од 8m, 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
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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, трапезу 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 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.
Правила за формирање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле за изградњу стамбених и стамбено-пословних
објеката у обухвату плана у:
1. отвореним блоковима
(Отворени блокови - ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ)
На основу члана 12 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), II ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈУ – 6.
Општа правила за парцелацију за објекте у осталим зонама, парцеле се дефинишу у
складу са посебном наменом кроз ПДР у складу са карактеристикама зоне и
специфичности локације:
Из унутарблоковске површине се парцелацијом формирају парцеле величине
хоризонталне пројекције габарита планираних слободностојећих вишепородичних
објеката са припадајућим пешачким површинама уз објекат ( 600-1400m²) , а према
планираној парцелацији датој у плану ( ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/бр.07- хоризонтална
регулација са парцелацијом).
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, 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
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се поклапа са регулационом линијом или када је потребно задржати дефинисано растојање од
регулационе линије задато планом.
Од задате грађевинске линије дозвољено је одступање према правилима дефинисаним Планом
на нивоу првог спрата. Уколико је Планом задата грађевинска линија спрата и грађевинска
линија приземља, одступања од грађевинске линије било које етаже није дозвољено.
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 зони изван габарита надземног објекта. Део подземне
етаже изван габарита надземног објекта, или дела објекта, не сме бити виши од коте тротоара на
регулационој линији уз максималну усклађеност са линијом терена.
Подземна грађевинска линија не сме да прелази границу парцеле и предњу грађевинску линију
приземља 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 осталих надземних етажа.
Одступања од грађевинске линије
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, терасе, лође, улазне надстрешнице без стубова,
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску, односно регулациону
линију више од 1,2 m и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3 m, (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 12 m нису дозвољени испади
преко регулационе линије;
2. на делу објекта према бочном дворишту, ако је грађевинска линија објекта најмање 5,5 m
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 5,5 m
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 приземља
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максимално 0,3 m, по целој висини пословног дела приземља, када најмања ширина тротоара
износи 3 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у
приземљу.
Конзолне надстрешнице у зони приземне етаже могу прећи грађевинску линију до 2 m, по
целој ширини објекта на висини изнад 3 m.
Када је грађевинска линија, нових стамбених објеката са пословном наменом у приземљу,
удаљена од регулационе линије од 0 - 1,2m није дозвољена висинска разлика тротоара на
регулационој линији и прилазне површине пословном простору приземне етаже.
2.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗГРАДЕ
Грађевинске линије објекта према суседним парцелама дефинишу концепт изградње у блоку.
У односу на суседне парцеле објекти могу бити постављени:
 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.

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.
За високе, вишепродичне објекте у предметном обухвату међусобна одстојања и одстојања од
постојећих објеката дефинишу се детаљнијом регулационом разрадом.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели која није у јавној намени, а 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;
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мање од 3m или ако је објекат на граници парцеле – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.

За све грађевинске интервенције на објектима, за израду урбанистичких пројеката и
пројектне документације у обухвату овог ПДР-а, неопходно је прибављање претходних
услова и појединачних мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица.
Обезбеђење паркирања је на јавној површини.
2.1.4. СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНО ТКИВО
Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију али и друге делатности
које су са становањем компатибилне. То су дечје установе, школе, здравствене установе,
продавнице, мањи локали за различиту занатску производњу, предузећа чија делатност није
опасна по суседство, услуге, канцеларијско пословање и сл.
Стамбена зграда је самостална употребна целина коју сачињава склоп просторних јединица
( најмање три стана, са заједничким улазом, тј. заједничким деловима зграде), чија је основна
намена становање.
Стан је просторна јединица, односно скуп простора и просторија који чине јединствену
употребну целину која обезбеђује услове за живљење и боравак у њему.
(Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова,
„Сл.гласник РС“, бр.58/2012)
Дуплекс је врста стана на више од једног нивоа који се налази у згради са више станова.
Породични стамбени објекат јесте зграда са највише две стамбене јединице;
породична кућа је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од
највише два стана ( Закон о становању и одржавању зграда, „Сл.гласник РС“, бр 104/2016)
Вишепородични стамбени објекат јесте зграда за становање са три или више стамбених
јединица и заједничким деловима зграде;
Пословни објекат јесте зграда која се , углавном, користи као радни простор.
Стамбено-пословни објекат јесте објекат комбиноване намене са обавезним пословањем у
приземној етажи и максимум 30% површине објекта у функцији пословања.
Пословно-стамбени објекат јесте објекат комбиноване намене са обавезним пословањем у
приземној етажи и максимум 30% површине објекта у функцији становања.
Етажа јесте простор између две узастопне горње подне површине или између горње површине
пода и крова.
Приземље јесте етажа на нивоу или у близини терена на којој се налази главни улаз у зграду.
Поткровље је последња етажа објекта чија површина не сме прећи 70% бруто површине спрата
са унутрашњом светлом висином изнад 2m. Поткровљем се сматра са уличне или са дворишне
стране повучен спрат, чија површина не прелази 70% бруто површине општег спрата
Подрум јесте простор испод приземља који се користи за оставу, инсталације за грејање и за
друге намене, изузев становања, у земљи дубље од 1m.
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Сутерен јесте део зграде испод приземља, подземни спрат, ако није у земљи дубље од 1m.
Таван јесте присупачан простор изнад последње етаже зграде, а испод крова.
Стамбене зграде у свему пројектовати у складу са Правилником о условима и нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова ( Сл.гласник РС 58/2012).
Висина објекта
Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта 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 или стамбено-пословног објекта не може прећи 20 m .

спратност објекта

max. дозвољена min.
висина
дозвољена
висина

П+0

7,5m

3m

П+Пк

8m

4,5m

П+1

10,5m

6m

П+1+Пк

11m

7,5m

П+2

13,5m

9m

П+2+Пк

14m

10,5m

П+3

16,5m

12m

П+3+Пк

17m

13,5m

П+4

19,5m

15m

П+4+Пк

20m

16,5m

* П – приземље; 1,2,3 - спратови; Пк - поткровље
(максимална дозвољена висина је дефинисана за објекете са косим кровом, док је минималана
висина дата у табели дефинисана за објекте са равним кровом)
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Висина кровног
венца
планираног
објекта дефинисана је бројем нових етажа у односу на
планирани
заштитни
тротоар
око објекта:
планирани заштитни тротоар око објекта:
На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде,
На
свим објектима
у cm.
обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде,
максималне
висине 120
Висина
кровног
венца
планираног објекта дефинисана је бројем нових етажа у односу на
максималне висине 120 cm.
планирани заштитни тротоар око објекта:
На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде,
максималне висине 120 cm.

спратност објекта
спратност објекта

max. дозвољена
max.
дозвољена
висина
висина

min.
min.
дозвољена
дозвољена
висина
висина
спратност објекта
max. дозвољена min.
П+0
4m
3m
висина
дозвољена
П+0
4m
3m
П+Пк
6m
4,5m
висина
П+Пк
6m
4,5m
П+1
7m
6m
П+1
7m
6m
П+0
4m
3m
П+1+Пк
9m
7,5m
П+1+Пк
9m
7,5m
П+Пк
6m
4,5m
П+2
10m
9m
П+2
10m
9m
П+1
7m
6m
П+2+Пк
12m
10,5m
П+2+Пк
12m
10,5m
П+1+Пк
9m
7,5m
П+3
13m
12m
П+3
13m
12m
П+2
10m
9m
П+3+Пк
15m
13,5m
П+3+Пк
15m
13,5m
П+2+Пк
12m
10,5m
П+4
16m
15m
П+4
16m
15m
П+3
13m
12m
П+4+Пк
18m
16,5m
П+4+Пк
18m
16,5m
П+3+Пк
15m
13,5m
* П –приземље; 1,2,3-спратови; Пк- поткровље
Пк- поткровље
П+4* П –приземље; 1,2,3-спратови;
16m
15m
П+4+Пк

18m

16,5m

* П –приземље; 1,2,3-спратови; Пк- поткровље
Најмања светла висина, 2/3 подне површине стамбених просторија, износи 260cm.
Најмања светла висина, 2/3 подне површине стамбених просторија, износи 260cm.
Максимална
Максимална дозвољена
дозвољена светла
светла висина
висина пословног
пословног простора
простора без
без галерије
галерије је
је 350
350 cm.
cm.
Најмања светла висина, 2/3 подне површине стамбених просторија, износи 260cm.
Максимални
дозвољени
нагиб
кровних
равни
је
35
Кровне
објекта
Максимални
дозвољени
нагибсветла
кровних
равни
је до
допростора
35 степени.
степени.
Кровне јеравни
равни
објекта
Максимална
дозвољена
висина
пословног
без
галерије
350
cm.
формирати
формирати тако
тако да
да примарни
примарни слив
слив воде
воде генерално
генерално буде
буде ка
ка улици
улици ии ка
ка припадајућем
припадајућем дворишту
дворишту
са
са могућим
могућим детаљима
детаљима уу виду
виду кровних
кровних баџа
баџа ии другачијег
другачијег слива:
слива:

 на
објектима
–– четвороводни
кров.
Максимални
дозвољени нагиб
кровних
равни је доили
степени.
Кровне равни објекта
на слободностојећим
слободностојећим
објектима
четвороводни
или35сложен
сложен
кров.
формирати
такоетажи
да примарни слив
воде генерално
буде каједне
улици и ка припадајућем
дворишту
У
поткровној
је
максимално
У могућим
поткровној
етажи умогућа
могућа
је изградња
изградња
максимално
једне етаже.
етаже. У
У циљу
циљу рационалног
рационалног
са
детаљима
виду
кровних
баџа
и
другачијег
слива:
искоришћења
искоришћења таванског
таванског простора
простора дозвољава
дозвољава се
се изградња
изградња галерије
галерије ии дуплекс
дуплекс станова
станова уколико
уколико
нагиб
кровних
равни
то
омогућава.

на
слободностојећим
објектима
–
четвороводни
или
сложен
кров.
нагиб кровних равни то омогућава.

У поткровној етажи могућа је изградња максимално једне етаже. У циљу рационалног
искоришћења
таванског простора
дозвољава се изградња галерије и дуплекс станова уколико
Назидак
Назидак последњих
последњих етажа
етажа објеката
објеката
нагиб кровних равни то омогућава.
Назидак
Назидак таванске
таванске етаже
етаже на
на новим
новим објектима
објектима вишепородичног
вишепородичног становања
становања није
није дозвољен.
дозвољен.
36
Назидак последњих етажа објеката
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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. Кровне
баџе се постављају у оквиру вертикалних равни постављених на грађевинским линијама
приземља. На једном објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а
максимална дозвољена светла висина је 2,60 m 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. На равном терену кота пода
приземља може бити максимално 1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа
од нулте коте.
Кота приземља ново-планираних стамбених објеката 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 приземља
може бити максимално 0,2 m 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 1,2 m 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 5 m. Висина простора испод галерије је минимално 2,4 m, а висина галерије до
плафона просторије је минимално 2,0 m.
Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране затворен
сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи зграде одговара површина од
1 m2 светларника, при чему он не може бити мањи од 3 m2. Светларник новог објекта се мора
ускладити са положајем светларника суседног објекта. Минимална ширина светларника је 1 m
(растојање од објекта до границе суседне парцеле). Максимална дужина светларника је 5,5 m, а
максимална површина 20 m2. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде.
Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8 m. 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 20 m2. У атријуму објекта дозвољени су отвори стамбених и
пословних виталних просторија. Одстојање наспрамних зидова са отворима виталних
просторија не сме бити мање од 5,5 m.
54
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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 15 m2, а минимално одстојање наспрамног зида од
суседне границе парцеле је 3 m. Сва правила за непрекинути низ важе и за атријумске и
полуатријумске објекте.
Надзиђивање и доградња објеката
За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне измене стамбеног
ткива у предметном блоку, дозвољена је реконструкција постојећих објеката у затеченом
стању у оквиру постојећег габарита објекта уз мање измене као што је претварање
таванског простора у користан простор и сл.
Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног крова
Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за одређен тип блока
према посебним правилима градње по целинама датим у плану, при чему се посебна пажња мора
обратити на висински однос са суседним објектима.
Доградња новог дела зграде
Доградња објекта није дозвољена.
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
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.
Таван – код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања и побољшања
услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако постоје поткровни и други услови.
Дозвољено је претварање таванског простора у користан простор са истом нивелетом слемена,
тј. без промене висине и других геометриских карактеристика крова, с тим да се у користан
простор рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа од 1,5 m.
Формирање новог корисног простора подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг
места према планом задатим параметрима, на припадајућој парцели.
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
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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 саобраћајни прикључак на унутарблоковску, односно на новопланирану саобраћајну

Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. октобар 2019

инфраструктуру, за вишепородичне и објекте са претежном пословном наменом, потребно је
прибавити услове и сагласност од управљача пута.
Обавезно је нивелационо уклапање на регулационој линији пешачких стаза око
планираних објеката вишепородичног становања и јавних пешачких површина. Подаци о
ситуационо-нивелационим елементима садржани су у условима управљача пута
проистеклим из одговарајуће пројектно-техничке документације.
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на јавној површини . Неопходан
паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено
са изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања 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, обавезно 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).
Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
•

колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са
јавним саобраћајницама,
57
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саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Предметни ПДР подразумева реализацију планираних урбаних елемената које подразумеваје
целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.
У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе
подразумевају могућност прикључак на комуналне инфраструктурне системе за нове
потрошаче. Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за изградњу потребно је да су
испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу
(струја, вода, канализација...).
Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и
отпадних вода, изашлих у „Сл. листу града Сремска Митровица“ бр.9/2005, 9/2011, 13/2009 и
5/2014 потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну канализацију у ЈКП
„Водоводу“, на основу којег се издају Услови за рaскопавање јавних површина у Градској управи
за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица и Решење о прикључењу објеката које
се издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено комуналне послове Града Сремска
Митровица. Прикључење на комуналну инфраструктуру (водоводну и канализациону мрежу)
изводи се на основу наведене техничке документације, Грађевинске дозволе издате у Градској
управи Сремска Митровица, односно власничког листа са уписаним објектом и обострано
потписаног уговора о прикључењу објекта ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. За потребе
прикључења на комунлну мрежу неопходно је унутар парцеле на макс. 1,0 m од регулационе
линије изградити шахт за мрежу, а у зависности од карактеристика мерача протока. Локација
шахта са мерачем протока мора бити на приступачном месту, поред улазне капије, унутар
парцеле доступна контроли овлашћених радника ЈКП „Водовод“ – а.
Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је у искључивој
надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње водоводне и канализационе
инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП Водовод.
Рок важности предпројектних услова је 2 године.
Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације
Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу. Прикључак на
фекалну канализацију врши искључиво ЈКП "Водовод" Сремска Митровица. Прикључак на
фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту који се
гради унутар парцеле на максимално 1м од регулационе линије. Пречник канализационог
прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, важећом
Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП.
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Постојеће трафостанице ван обухвата плана су довољног капацитета за садашње потребе
постојећих стамбених и пословних објеката, као и за један део новопланираних објеката. За
потпуну реализацију планског решења, неопходно је изградити нову МБТС којом ће бити
задовољене потребе будућих корисника у погледу снабдевања електричном енергијом.
Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску мрежу морају се
прибавити од надлежног предузећа.
Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
Прикључење планираних објеката на ТК мрежу ће се изводити парцијално, односно за сваки
објекат појединачно и зависиће од степена изграђености планираних објеката, као и врсте услуге
која се захтева. Из ових разлога инвеститори планираних објеката су у обавези да се писменим
путем обрате Одељењу за планирање и изградњу мреже у Сремској Митровици најмање шест
месеци пре завршетка објекта и са исказаним стварним потребама за телекомуникационим
услугама, како би се благовремено кренуло у реализацију прикључења. Начин прикључења
планираних објеката на ТК мрежу дефинисаће се накнадно.
Услови за озелењавање
У склопу пословних садржаја формираће се тзв. зелене површине ограниченог коришћења, у форми
пејзажних групација, пре свега, аутохтоних врста, али и декоративног дрвећа и шибља које је
прилагођено условима средине, око објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, а у складу са
просторним могућностима. На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30%
озелењених површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити.
Основу сваке зелене површине треба да чини добро уређен и негован травњак.
Пожељна је израда Идејних пројеката озелењавања за појединачне комплексе радних садржаја, који ће
детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред,
технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
Озелењавање треба ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким
нормативима за пројектовање зелених површина.
Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5-7,0 m од објеката. Избор дендролошког
материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. Саднице треба да буду I класе, минимално
4-5 година старости.
Озелењавање површина унутар појединачних радних комплекса треба да фаворизује аутохтоне
дрвенасте и жбунасте врсте као и примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим
условима средине, а не спадају у категорију инвазивних.
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. 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.
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Однос зелених маса и површина у стамбеном насељу изражен у процентима.
Слободне зелене површине
Слободне зелене површине, у планираном простору парка, као саставног дела планиране пешачке зоне и
делу отвореног каналског земљишта (Wetland), уредити у слободном пејсажном стилу са биљкама које
мењају боју у свом биолошком циклусу.
За озелењавање користити групе зимзеленог и листопадног шибља, руже, ниске и полегле четинаре,
сезонско цвеће, луковице и трајнице.
За уређење овог простора користити лишћарске врсте са широком крошњом које стварају засену током
летњих месеци и поседују позитивне микроклиматске особине као што су разне форме високих и
средњих лишћара : јавор, јасен, каталпа и др .
Највећа површина траба да припада травњаку на коме ће планиране групе дрвећа, шибља и цвећа доћи до
свог пуног изражаја. За заснивање травњака користити бусен траве који је адекватан условима средине.
Програмом уређења обезбедити редовну допуну и замену биљног материјала у зависности од годињег
доба.
Улични дрвореди
Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове и ободне
зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и
повећају естетске квалитете пејсажа. Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под
зеленилом.
У ширем уличном профилу могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља.
Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 - 3,5 m. Ради
безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке.
Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7m, што зависи од избора врста.
Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање
саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и повољније
услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима врста
(фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима (отпорност на
збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове).
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама Закона о
јавним путевима.

2.5.
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2.5.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим Планом се прописује израда Урбанистичког пројекта за сваку градњу која подразумева
измену облика, величине и намене постојећих парцела, као и за постојеће парцеле које су у
постојећем стању неизграђене и подразумевају промену намене - културе.
Овако дефинисан став према имплементацији урбанистички решења из Плана проистиче из
чињенице да је неопходна контрола планираних
43 парцијалних и конкретних елемената у односу
на ПДР
Будући обавезан Урбанистички пројекат је:
- Урбанистички пројекат планиране изградње пословног објекта са окружењем,
блок бр. 4.
2.6.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Реализација урбаних и урбо-грађевинских просторних елемената (комплекса и објеката високо и
нискоградње) планираних овим ПДР-ом подразумева фазе реализације које се могу дефинисати
као:
а) међусобна условна самосталност простора урбанистичких целина која подразумева
међусобно независно (просторно и временски) привођење делова простора планираним
наменама
б) међусобна узрочно последична условљеност фаза реализације елемената плана и односи се
првенствено на примарну реализацију планираних регулационих појасева нових улица, и након
тога формирање блокова грађевинских парцела породичног и вишепородичног становања и
привођење намени .
2.7.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА

Концепција уређења простора у обухвату плана се заснива на одређивању планских решења која
ће омогућити утврђивање јавног интереса за регулацију и изградњу планираних саобраћајница
(нове улице), уређење насељских блокова и комплетно уређење територије у складу са основном
наменом које су прописане ГУП-ом 2015.
Основни позитиван ефекат планирања овим ПДР-ом је стварање услова за реализацију
Секундарног градског центра и то унутарблоковском изградњом слободних – неизграђених
површина средишње зоне Мачванске Митровице, а све у складу са опредељењем у ПГР-у Града
о погушћавању и привођењу намени површина планираних за урбане функције централних
делова насеља.
Позитиван ефекат планирања је стварање урбанистичко-правних предуслова да се у зони
спонтане урбанизације око локације Аутобуске станице дефинише просторни оквир у којем ће
се формирати парцеле и извршити озакоњење стамбених објеката.
Позитиван ефекат се огледа у разради планског решења инфраструктурних градских система
који је потпуно заокружен у обухвату плана (чини постојеће елементе система ефикаснијим).
Негативани ефекати реализације планских поставки Плана се не очекују. Сви евентуално
минимални могући негативни ефекти ће се изградњом одговарајуће инфраструктуре и Законом
прописаним мерама свести на најмању могућу меру.
44 61
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члана 1. ове одлуке су:

На основу члана 6. тачка 5) и члан
7. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.
изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 –
усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16
– др. закон, 96/17– усклађени дин. износи
и 89/18– усклађени дин. износи, 95/2018др. закон), члана 186., 204., и 212. Закона
о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, бр. 95/18 и
49/2019), члана 16. и члана 35. Статута града
Сремска Митровица („Службени лист града
Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

1) накнада за ванредни превоз, и то
за:
(1) прекорачење дозвољене
димензије;
(2) прекорачење дозвољене укупне
масе;
(3) прекорачење дозвољеног
осовинског оптерећења;
2) накнада за постављање
рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за обавештавање или
оглашавање поред општинских
путева и улица, односно на другом
земљишту које користи управљач;
3) накнада за коришћење делова
путног земљишта општинских
путева и улица и другог земљишта
које користи управљач;
4) накнада за постављање водовода,
канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже,
топловода и сл. на општинским
путевима и улицама.

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПУТЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Општински пут и улица је пут
у смислу закона којим се уређују јавни
путеви.

Члан 1.
Одлуком о накнадама за коришћење
јавних путева на територији Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: одлука)
утврђује се висина накнаде и олакшице за
коришћење јавних путева (у даљем тексту:
општинских путева и улица) за територију
града Сремска Митровица којe припадају
управљачу јавних путева града Сремска
Митровица (у даљем тексту: управљач
пута).

Накнаде из става 1. тачка 1) и 2) овог
члана се наплаћују у складу са законом
којим се уређују накнаде за коришћење
јавних добара, а накнаде из става 1. тач. 3)
и 4) овог члана утврђују се у складу са овом
одлуком.
Обвезник накнаде
Члан 3.

Члан 2.
Накнаде за коришћење општинских
путева и улица које припадају управљачу из

25. октобар 2019

62

Обвезник накнаде за коришћење
делова путног земљишта општинских
путева и улица и другог земљишта које
користи управљач пута је корисник тог
земљишта.

За коришћење делова путног
земљишта општинског пута и улице и
другог земљишта које користи управљач, а
које корисник земљишта из члана 3. став 1.
користи за приступ и изградњу бензинских
станица, мотела, хотела, ресторана,
ауто сервиса, продавница, стоваришта,
мегамаркета и других комерцијалних
објеката, плаћа накнаду зависно од
површине коришћеног земљишта и значаја
општинског пута и улице у висини од:

Обвезник накнаде за постављање
водовода,
канализације,
електричних
водова, електронске комуникационе мреже,
топловода и сл. на општинском путу и улици
је инвеститор који користи општински пут
и улицу за постављање инсталација.
Основица
Члан 4.

Основица накнаде за коришћење
општинских путева и улица из члана 2. став
1. тачка 3) ове одлуке је метар квадратни
(м2) земљишта у зависности од површине
коришћеног земљишта и значаја општинског
пута и улице, а које обвезник накнаде
користи за приступ и изградњу бензинских
станица, хотела, мотела, ресторана,
ауто сервиса, продавница, стоваришта,
мегамаркета и других комерцијалних
објеката, осим домаћинстава.
Основица накнаде за постављање
водовода,
канализације,
електричних
водова, електронске комуникационе мреже,
топловода и сл. на општинском путу и улици
из члана 2. став 1. тачка 4) ове одлуке је
дужина постављене инсталације изражена
у метрима (м).

Висина накнаде
Члан 5.

63

Износ накнаде у динарима по метру постављених
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Табела 2.

Износ накнаде (динара/м² коришћеног путног земљишта)
Општински
Улица којом се креће јавни Улица којом се не креће јавни
пут
градски превоз
градски превоз
2
1 до 50 м
500,00
500,00
200,00
2
2 51-250 м
300,00
300,00
120,00
2
3 251-500 м
150,00
150,00
60,00
2
4 преко 500 м
75,00
75,00
30,00
Обрачун износа накнаде из претходног става врши се тако што се прво обрачунају износи
из ниже групе, а онда износи из више групе, уколико површина коришћеног земљишта прелази
површину од 50 м2, 250 м2 или 500 м2.
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском путу и улици износи:

Табела 1.
Површина коришћеног
земљишта

Члан 5.
За коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које
користи управљач, а које корисник земљишта из члана 3. став 1. користи за приступ и изградњу
бензинских станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, стоваришта,
мегамаркета и других комерцијалних објеката, плаћа накнаду зависно од површине коришћеног
земљишта и значаја општинског пута и улице у висини од:

Висина накнаде

Члан 4.
Основица накнаде за коришћење општинских путева и улица из члана 2. став 1. тачка 3)
ове одлуке је метар квадратни (м2) земљишта у зависности од површине коришћеног земљишта и
значаја општинског пута и улице, а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу
бензинских станица, хотела, мотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, стоваришта,
мегамаркета и других комерцијалних објеката, осим домаћинстава.
Основица накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском путу и улици из члана 2. став
1. тачка 4) ове одлуке је дужина постављене инсталације изражена у метрима (м).

Основица
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За коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које
користи управљач, а које корисник земљишта из члана 3. став 1. користи за приступ и изградњу
бензинских станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса, продавница, стоваришта,
мегамаркета и других комерцијалних објеката, плаћа накнаду зависно од површине коришћеног
земљишта и значаја општинског пута и улице у висини од:
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Табела 1.
Површина коришћеног Износ накнаде (динара/м² коришћеног путног земљишта)
земљишта
Општински
Обрачун
износа
накнадеУлица
из којом се креће јавни Улица којом се не креће јавни
путтако што сеградски
градски превоз
претходног става врши се
прво превоз
2 износи из ниже групе, а онда
обрачунају
1 до 50 м
500,00
500,00
200,00
износи из више
групе,
уколико
површина
2 51-250 м2
300,00
300,00
120,00
коришћеног 2земљишта прелази површину
3 50
251-500
м м2 или 500150,00
150,00
60,00
од
м2, 250
м2.
2
Накнада
водовода,
4 преко
500 м за постављање
75,00
75,00
30,00
канализације,
електричних
водова,
Обрачун износа накнаде из претходног става врши се тако што се прво обрачунају износи
електронске
комуникационе
мреже,
из ниже групе, а онда
износи из више групе,
уколико површина коришћеног земљишта прелази
2
2
2
топловода
и
сл.
на
општинском
путу
и
површину од 50 м , 250 м или 500 м .
улици износи:
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском путу и улици износи:
Табела 2.
Износ накнаде у динарима по метру постављених
инсталација пречника до 0,01 метара

Инсталације
електронске комуникационе мреже (оптичка и
телекомуникациона мрежа)
-до 100 м
-од 101 до 500 м
-од 501 до 1000 м
-преко 1000 м

-25,00 дин/м
-20,00 дин/м
-17,00 дин/м
-15,00 дин/м
електроенергетске и гасне мреже
15,00 дин/ м
водоводне, канализационе и топловодне мреже 10,00 дин/ м
За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице
плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или
За до
постављање
постављање
из члана
5. става
ширине)
0,01 метар, инсталација
за инсталацијепоред,
већег пречника
накнада инсталација
се линеарно увећава
сразмерно
испод или изнад (укрштај) општинског
3. Табеле 2. на општинском путу и улици
повећању пречника (или ширине).
пута и улице плаћа се накнада зависно од
врсте инсталације, по метру постављених
инсталација пречника (или ширине) до
0,01 метар, за инсталације већег пречника
накнада се линеарно увећава сразмерно
повећању пречника (или ширине).
Под пречником подразумева се
спољни пречник инсталационог вода заједно
са заштитним колонама, а под ширином
подразумева се ширина инсталационог вода
без обзира на облик истог.

подноси управљачу пута, инвеститор или
лице које инвеститор овласти.
2
Уз захтев се прилаже:
1. Правоснажно решење о одобрењу
за изградњу (одговарајућа дозвола по
Закону о планирању и изградњи).
2. Решење о испуњености услова за
израду техничке документације издатог од
стране управљача пута у складу са чланом
17. став 1. тачка 2) Закона о путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/18 и
95/2018-др. закон).
3. Извод из техничке документације
урађене за потребе извођења радова
који садржи прилоге из којих ће се
сагледати обим грађевинских радова на

Члан 6.
Захтев за издавање сагласности за
64

Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

јавној саобраћајној површини (технички
извештај, катастарско топографска подлога,
ситуација на катастарско-топографској
подлози, ситуација на катастру водова,
подужни
профил,
карактеристични
попречни профили, услови ЈКП надлежног
за одржавање јавног пута, предмер и
предрачун радова итд.).
4. Уз извод се даје Изјава одговорног
лица инвеститора дата под материјалном
и кривичном одговорношћу, оверена од
стране нотара:
- да је достављена техничка
документација у складу са правоснажним
решењем о одобрењу за изградњу
(одговарајућом дозволом по Закону о
планирању и изградњи).
Управљач пута је дужан да одлучи о
захтеву и подносиоцу захтева изда решење
о висини утврђене накнаде за издавање
сагласности за постављање инсталација из
члана 5. става 3. Табеле 2. у року од осам
дана од дана пријема потпуног захтева.
Подносилац захтева накнаду за
издавање сагласности за постављање
инсталација из члана 5. става 3. Табела
2., плаћа у року од осам дана од дана
правоснажности решења из става 2. овог
члана, а пре преузимања сагласности.
Инвеститор је дужан да обавести
управљача уколико дође до одступања од
техничке документације на основу које је
издата сагласност, а ради издавања коначног
обрачуна за наплату накнаде.

техничке документације.
Накнаду за коришћење делова
путног земљишта општинских путева и
улица и другог земљишта које користи
управљач пута, утврђује управљач пута
приликом издавања решења.
Годишња накнада из претходног
става плаћа се у 12 једнаких месечних рата
до 15. у месецу за претходни месец.
Обрачун накнаде за издавање
сагласности за постављање водовода,
канализације,
електричних
водова,
електронске
комуникационе
мреже,
топловода и сл. на општинском путу и улици
утврђује управљач приликом издавања
решења, на начин прописан чланом 6. ове
одлуке.
Олакшице
Члан 8.
Накнаду за постављање водовода,
канализације,
електричних
водова,
електронске
комуникационе
мреже,
топловода и сл. на општинском путу и улици
плаћају јавна предузећа чији је оснивач
Град Сремска Митровица, у износу од 1%
од прописаног износа накнаде из члана 5.
став 3. Табела 2.
Члан 9.
Накнаде за коришћење општинских
путева и улица припадају и уплаћују се на
рачун управљача пута.

Начин утврђивања и плаћања
Члан 7.
Обрачун површине коришћеног
земљишта код накнаде за коришћење делова
путног земљишта општинских путева и
улица и другог земљишта које користи
управљач пута врши се на основу техничке
документације или мерењем на лицу места,
уколико није могуће доћи до пројектно
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Члан 10.
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Ова одлуке се може мењати највише
једанпут годишње, и то у поступку
утврђивања
буџета
Града
Сремска
Митровица за наредну годину.
Изузетно, ова одлука се може
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изменити и у случају доношења, односно
измене закона или другог прописа којим се
уређују изворни приходи јединице локалне
самоуправе.
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јавне расвете у граду Сремска Митровица.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 352-1326/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 344-360/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

273.

На основу члана 41. став 1. тачка
9. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019.године, донела је

272.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремскa Митровицa
(„Сл. лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ОДЛУКУ

I

I
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука
Скупштине града Сремска Митровица,
број 352-360/2019-I од 22.03.2019. године
о усвајању Пројекта јавно-приватног
партнерства – реконструкција дела система

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
о измени Статута Установе пословно
спортски центар „Пинки“ из Сремске
Митровице усвојен од стране Управног
одбора дана 04.10.2019.године.
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II

I

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

Мења се члан 16. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа
„Комуналије“
Сремска
Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“, бр. 16/2016) и гласи :

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-180/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
			
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

„Оснoвни
капитал
у
Јавном
комуналном предузећу „Комуналије“ има
укупну вредност износу од 205.550.371,23
динара.
Неновчани улог у укупном износу од
205.550.371,23 динара и то
1) Земљиште у вредности од
57.897,596,93 динара
2) Грађевински објекти у вредности
од 82.495.876,00 динара
3) Опрема у вредности од
63.507.604,63 динара
4) Права (нематеријална добра) у
вредности 1.649.293,67 динара

274.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011,
104/2016 и 95/2018) као и члана 41. став 1.
тачка 8. Статута града Сремска Митровица
(Службени лист града Сремска Митровица
број 3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 25.10.2019. године, донела је:

Новчани улог у вредности од
1.000,00 динара.
Основни капитал у износу од
205.550.371,23 динара представља један
удео, 100% у власништву Града Сремска
Митровица.
Износ основног капитала из става
1. овог члана уписује се у одговарајући
регистар Агенције за привредне регистре
и представља уписани капитал Јавног
комуналног
комуналног
предузећа
„Комуналије“.
Усклађивање основног капитала
предузећа врши се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача
утврђује се на основу процене извршене на
начин прописан законом којим се уређује
правни положај привредних друштава.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„KOМУНАЛИЈЕ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
67
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Члан 1.

дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Овим правилником се прописују
ближи критеријуми, начин и поступак
доделе средстава или недостајућег дела
средстава из буџета града Сремска
Митровица за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују
удружења на територији града Сремска
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-133/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица		
		
				
		
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 2.
Под удружењем се подразумева
добровољна и невладина недобитна
организација заснована на слободи
удруживања више физичких или правних
лица, основана ради остваривања и
унапређења одређеног заједничког или
општег циља и интереса, који нису
забрањени Уставом или законом, уписана
у регистар надлежног органа у складу са
законом.

275.

На основу члана 38. ст. 5 Закона о
удружењима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 51/09, 99/11 - др. закон, 44/2018др. закон), чл. 3 Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса које реализују удружења
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.
16/2018), члана 41. став 1. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2019
и 5/2019-испр.), Скупштина града Сремска
Митровица на својој седници одржаној
дана 25.10.2019. године, д о н о с и

Члан 3.
Областима које представљају јавни
интерес нарочито се сматрају: програми
и пројекти у области: социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите, заштите
лица са инвалидитетом, друштвене бриге о
деци, заштите интерно расељених лица са
Косова и Метохије и избеглица, подстицање
наталитета, помоћи старима, здравствене
заштите, заштите и промовисања људских
и мањинских права, образовања, науке,
културе, информисања, заштите животне
средине, одрживог развоја, заштите
животиња, заштите потрошача, борбе
против корупције, као и хуманитарни
програми и други програми или пројекти у
којима удружење искључиво и непосредно
следи јавне потребе.

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА,
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ
ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
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Члан 4.

међуопштинска удружења, која окупљају
и чланове са подручја града Сремска
Митровица, али немају седиште на
територији Града Сремска Митровица.

Висина средстава за расподелу
удружењима, као и раздео и позиција у
буџету на којој се средства планирају,
одређује се сваке године Одлуком о буџету
Града Сремска Митровица.

Може
се
финансирати
или
суфинасирати само онај програм или
пројекат који се већ не финасира или
суфинансира из буџета града Сремска
Митровица.

Члан 5.
Додела средстава или недостајућег
дела средстава за подстицање програма и
пројеката од јавног интереса, из члана 4.
овог правилника, врши се на основу јавног
конкурса.

Члан 7.
Јавни конкурс за доделу средства
за подстицање програма или пројеката од
јавног интереса која спроводе удружења
расписује градска управа у оквиру чијег
раздела у Одлуци о буџету Града Сремска
Митровица су планирана средства за
конкретан конкурс.

Годишњи план расписивања јавних
конкурса
објављује
Градоначелник,
најкасније до 31. јануара на званичној
интернет
страници
града
Сремска
Митровица и доставља Канцеларији за
сарадњу са цивилним друштвом.

Конкурсни
поступак
спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор
програма и пројеката од јавног интереса (у
даљем тексту: Комисија).

Годишњи план јавних конкурса
садржи податке о даваоцу средстава,
области, називу и планираном периоду
расписивања јавног конкурса и друге
релевантне податке у зависности од врсте
конкурса.

Члан 8.
Комисију из члана 7. овог
правилника, посебним решењем, образује
начелник градске управе која расписује
конкурс (у даљем тексту: начелник градске
управе).

Члан 6.
Право на доделу средстава или
недостајућег дела средстава за подстицање
програма и пројеката од јавног интереса
имају удружења која имају седиште на
територији града Сремска Митровица и
која регистровану делатност обављају на
територији града Сремска Митровица.
Изузетно од става 1 овог члана,
право на доделу средстава или недостајућег
дела средстава за подстицање програма
и пројеката од јавног интереса имају и

25. октобар 2019

Решењем из става 1. овог члана
одређује се састав, број чланова Комисије
и задатак, као и друга питања од значаја за
рад Комисије.

69

Чланови комисије су дужни да
потпишу изјаву да немају приватни интерес
у вези са радом и одлучивањем комисије,
односно спровођењем конкурса (изјава о
непостојању сукоба интереса).
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Именовано
лице
не
може
предузимати радње у својству члана
Комисије пре него што потпише изјаву из
става 3. овог члана.

врши вредновање и рангирање пријављених
програма или пројеката и друге одредбе од
важности за реализацију конкурса.
Конкурс се обавезно објављује на
званичној интернет страни Града Сремска
Митровица и на порталу е-Управе.

У случају сазнања да се налази у
сукобу интереса, члан комисије је дужан
да о томе одмах обавести остале чланове
комисије и да се изузме из даљег рада
комисије. О решавању сукоба интереса
начелник градске управе одлучује у сваком
случају посебно, а када утврди сукоб
интереса, именоваће у комисију новог
члана као замену.

Конкурс садржи напомену да се
непотпуне и неблаговремене пријаве и
пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу неће разматрати.
Члан 10.

Сукоб интереса постоји ако члан
комисије или чланови његове породице
(брачни или ванбрачни друг, дете или
родитељ), запослени или члан органа
удружења које учествује на конкурсу или
било ког другог удружења повезаног на
било који начин са тим удружењем, или
у односу на та удружења има било који
материјални или нематеријални интерес,
супротан јавном интересу и то у случајевима
породичне
повезаности,
економских
интереса или другог заједничког интереса.
Чланови комисије
накнаду за свој рад.

не

Уз пријаву, удружења - учесници
конкурса обавезно подносе:
- фотокопију Статутa,
- Одлуку надлежног органа удружења
о усвајању програма рада и
финансијског плана за текућу годину,
- Одлуку надлежног органа удружења
о усвајању пројекта којим се
конкурише,
- доказ о суфинансирању од
партнерске или друге донаторске
организације, у случајевима када се
конкурише за недостајућа средства,
- опис програма или пројекта са
финансијским планом, и
- друге акте који могу бити наведени
у конкурсу, а од важности су за
реализацију конкурса.

добијају

Организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије
обављаће градска управа која је расписала
конкурс.

Градска управа која је расписала
конкурс утврђује да ли је удружење уписано
у регистар надлежног органа.

Члан 9.
Конкурс обавезно садржи: област од
јавног интереса која се подстиче, ко може
бити учесник конкурса, рок за подношење
пријаве и предлога програма или пројекта,
обим средстава која се додељују, трајање
програма или пројекта, као и ближа мерила
и допунске критеријуме чијом применом се

25. октобар 2019

Члан 11.

70

Избор програма и пројеката од
јавног интереса који ће се финансирати или
суфинансирати средствима буџета Града
Сремска Митровица врши се, пре свега,
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применом следећих критеријума:
1) референце програма: област у
којој се реализује програм, дужина трајања
програма, број корисника програма,
могућност развијања програма и његова
одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим
задовољавања јавног интереса, степен
унапређења стања у области у којој се
програм спроводи;
3) суфинансирање програма из
других извора: сопствених прихода, буџета
Републике Србије, буџета територијалне
аутономије, фондова Европске уније,
поклона, донација, легата, кредита и друго,
у случају недостајућег дела средстава за
финансирање програма;
4)
законитост
и
ефикасност
коришћења средстава и одрживост ранијих
програма: ако су раније коришћена средства
из буџета, да ли су испуњене уговорне
обавезе.

поднете пријаве и приложену документацију
у року од 3 радна дана од дана објављивања
Листе.

Ближа мерила за избор програма или
пројеката применом критеријума из става
1. овог члана, као и допунске критеријуме,
начин бодовања и друге чиниоце који су од
утицаја и који су специфични за одређену
област утврђује градска управа надлежна за
област за коју се конкурс расписује.

Одлука из става 6. овог члана се
објављује на званичној интернет страници
Града Сремска Митровица и на порталу
е-Управе.

На Листу из става 1. овог члана
учесници конкурса имају право приговора
у року од осам дана од дана њеног
објављивања.
Одлуку о приговору доноси начелник
градске управе која је расписала конкурс у
року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма и
пројеката којима се из буџета Града
Сремска Митровица додељују средства
за подстицање програма и пројекта или
недостајућег дела средстава за финансирање
програма и пројеката, начелник градске
управе која је расписала конкурс доноси
у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење приговора.

Корисник средстава је дужан да
Градској управи у сваком тренутку омогући
праћење реализације пројекта (односно
стави на располагање све потребне
информације, финансијску документацију,
образложење у вези са пројектом и омогући
мониторинг посету).

Члан 12.
Листу вредновања и рангирања
пријављених програма и пројеката (у
даљем тексту: Листа), у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава, утврђује Комисија.

За програме чије је трајање дуже од
шест (6) месеци и чија је вредност одобрених
средстава већа од 500.000,00 динара,
реализује се најмање једна мониторинг
посета у току трајања програма.

Листа из става 1. овог члана објављује
се обавезно на званичној интернет страници
Града Сремска Митровица и на порталу
е-Управе.
Учесници имају право увида у

71

Након
завршетка
реализације
пројектних активности, корисник средстава
је у обавези да Градској управи поднесе
наративни и финансијски извештај
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о њиховом утрошку.
Наративни и
финансијски извештај садржи: детаљан
опис активности и резултата реализације
програма у односу на планиране активности
дефинисане уговором, образложење за
свако одступање од програма, приказ
буџета са прегледом свих трошкова који су
настали током извештајног периода, као и
целокупну документацију која оправдава
настале трошкове.

страна, а нарочито: утврђен предмет
програма или пројекта, рок у коме се
програм или пројекат реализује, конкретне
обавезе уговорних страна, износ средстава
и начин обезбеђења и преноса средстава,
повраћај неутрошених или ненаменски
утрошених средстава и друга питања од
значаја за реализацију уговора.
Корисник средстава дужан је да
пре склапања уговора надлежном органу
достави изјаву да средства за реализацију
одобреног програма нису на други начин
већ обезбеђена као и изјаву о непостојању
сукоба интереса и интерни акт о
антикорупцијској политици.

Рок у коме је корисник средстава
дужан да достави наративни и финансијски
извештај утврђује се Уговором из члана 13.
овог правилника.
Пренета средства удружење корисник средстава може користити
искључиво за реализацију програма или
пројекта за који су средства додељена
и средства се не могу користити за
финансирање других редовних активности
и трошкова удружења који нису обухваћени
програмом или пројектом. Свако трошење
средстава мимо активности обухваћених
програмом или пројектом сматраће се
ненаменским трошењем средстава.

Члан 14.
Удружење - корисник средстава,
односно
реализатор
програма
или
пројекта дужан је да овлашћеним лицима
надлежне градске управе, у сваком
моменту, омогући контролу реализације
програма или пројекта, контролу наменског
трошења средстава и увид у сву потребну
документацију.

Неутрошена
или
ненаменски
утрошена средства морају бити враћена (са
законском каматом у случају ненаменског
трошења), у буџет Града Сремска
Митровица, до 31. децембра 2019. године.

Ако се приликом контроле утврди
ненаменско трошење средстава надлежна
градска управа ће раскинути уговор и
затражити повраћај пренетих средстава,
а удружење је дужно да средства врати са
законском каматом.

Члан 13.

Члан 15.

У року од 15 дана од доношења
одлуке о избору програма или пројекта,
закључује се уговор о међусобним правима,
обавезама и одговорностима између
надлежне градске управе и удружења коме
су одобрена средства.
Уговором се уређују међусобна
права, обавезе и одговорности уговорних
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Удружење ће предузети све потребне
мере у циљу избегавања сукоба интереса
приликом коришћења наменских средстава
и одмах по сазнању обавестити градску
управу са којом је закључило уговор (у
даљем тескту: надлежна градска управа) о
свим ситуацијама које представљају или би
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могле довести до сукоба интереса, у складу
са законом.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 110-17/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица

Сукоб интереса постоји у ситуацији
у којој је непристрасно извршење уговорних
обавеза било ког лица везаног уговором
угрожено због прилике да то лице својом
одлуком или другим активностима учини
погодност себи или са њим повезаним
лицима (чланови породице: супружник
или ванбрачни партнер, дете или родитељ),
запосленом, члану удружења, а на штету
јавног интереса и то у случају породичне
повезаности, економских интереса или
другог заједничког интереса са тим лицем.

				
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

276.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр. 3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019.године, донела је

Сваки сукоб интереса надлежна
градска управа посебно разматра и може
од удружења затражити сва потребна
обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања
сукоба интереса у спровођењу уговора
надлежна градска управа ће затражити од
удружења да без одлагања, а најкасније
у року од 30 дана, предузме одговарајуће
мере.

ЗАКЉУЧАК
I

Не сматра се сукобом интереса када
корисник средстава спроводи програм
који је усмерен на чланове удружења
као кориснике програма који припадају
социјално осетљивим групама или особама
са инвалидитетом.

ПРИХВАТА СЕ Извештај о
реализацији
Годишњег
плана
рада
Предшколске установе „Пчелица“ из
Сремске Митровице за радну 2018/2019.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 13.09.2019.године.

Члан 16.

II

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу Града Сремска Митровица”.

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

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-181/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Број: 022-179/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

277.

278.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019.године, донела је

На основу члана 99 ст. 19 и 20 Закона
о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
члана 29. став 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.
1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 25.10.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи
план рада Предшколске установе „Пчелица“
из Сремске Митровице за радну 2019/2020.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 13.09.2019.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

74

Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

279.

На основу члана 99 ст. 19 и 20 Закона
о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
члана 29. став 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.
1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 25.10.2019. године, донела је

I
Град Сремска Митровица покреће
поступак за прибављање непокретности у
јавну својину Града Сремска Митровица
и то парцеле 6936/4, потес Ливаде, њива
1. класе, површине 4733м2, градско
грађевинско земљиште, уписана у лист
непокретности број 872, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина Хауетер
Наде из Сремске Митровице, непосредном
погодбом, уз накнаду.
II
Ради
спровођења
поступка
непосредне погодбе Скупштина Града ће
формирати комисију која ће по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник
са одговарајућим предлогом доставити
Скупштини.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-345/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица

25. октобар 2019

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ
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280.

На основу члана 99 ст. 19 и 20 Закона
о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
члана 29. став 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.
1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 25.10.2019. године, донела је

Град Сремска Митровица покреће
поступак за прибављање непокретности у
јавну својину Града Сремска Митровица и
то парцеле број 7156/14, улица Озренска,
њива 2. класе, површине 551м2, земљиште
у грађевинском подручју, уписана у лист
непокретности број 23238, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина сувласника
Вали Томислава из Сремске Митровице
са обимом удела од 8400/12360 и Регодић
Дмитра из Сремске Митровице са обимом
удела од 3960/12360 дела непокретности,
непосредном погодбом, уз накнаду.
II
Ради
спровођења
поступка
непосредне погодбе Скупштина Града ће
формирати комисију која ће по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник
са одговарајућим предлогом доставити
Скупштини.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-347/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I
Град Сремска Митровица покреће
поступак за прибављање непокретности у
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јавну својину Града Сремска Митровица и
то парцеле број 7487/5, потес Град, њива
1. класе, површине 250м2, земљиште у
грађевинском подручју, уписана у лист
непокретности број 21458, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина сувласника
Радованац Шпире из Сремске Митровице
и Божић Бранка из Сремске Митровице,
сваки са обимом удела од по ½ дела
непокретности, непосредном погодбом, уз
накнаду.

На основу члана 99 ст. 19 и 20 Закона
о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
члана 29. став 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.
1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 25.10.2019. године, донела је

II
Ради
спровођења
поступка
непосредне погодбе Скупштина Града ће
формирати комисију која ће по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник
са одговарајућим предлогом доставити
Скупштини.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-348/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I
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2. класе, површине 3309м2, земљиште у
грађевинском подручју, уписана у лист
непокретности број 23171, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина сувласника
Котарлић Јелене из Сремске Митровице
и Радоњић Божице из Сремчице, свака са
обимом удела од по ½ дела непокретности,
непосредном погодбом, уз накнаду.
II

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

Ради
спровођења
поступка
непосредне погодбе Скупштина Града ће
формирати комисију која ће по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник
са одговарајућим предлогом доставити
Скупштини.

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I

III

Новембарска награда града Сремска
Митровица за 2019. годину, додељује се

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

ВОЈИСЛАВУ БУГАРСКОМ
из Сремске Митровице.
II

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-352/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-5 /2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I

Новембарска награда града Сремска
Митровица за 2019. годину, додељује се

Новембарска награда града Сремска
Митровица за 2019. годину, додељује се

БРАНКУ ЛОЂИНОВИЋУ
из Гргуреваца.

СТЕВУ ЛАПЧЕВИЋУ
из Сремске Митровице.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-8/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-9/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I

Новембарска награда града Сремска
Митровица за 2019. годину, додељује се

Новембарска награда града Сремска
Митровица за 2019. годину, додељује се

ДР РАДОЈЛУ МАРКИЋЕВИЋУ
из Сремске Митровице.

ДР МИЛАНУ МАНДИЋУ
из службе Хитне помоћи Ср. Митровица.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-10/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-6/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ ГРАДА ЗА
2019. ГОДИНУ
I

Новембарска награда града Сремска
Митровица за 2019. годину, додељује се

Плакета града Сремска Митровица
за 2019. годину, додељује се

„ТОП-ПРОДУКТ БОШКО“,
доо Дивош.

ПЕТРУ ПИСМЕСТРОВИЋУ
рођеном у Сремској Митровици, са
пребивалиштем у Клагенфурту.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-7/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-12/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019) и члана 12. став 3.
Одлуке о наградама и јавним признањима
града Сремска Митровица, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2008, 7/2014)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.10.2019.године,
донела је

На основу члана 118. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка
9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ ГРАДА ЗА
2019. ГОДИНУ
I

МИРОСЛАВА
ШЕВО,
лекар
специјалиста опште медицине из Сремске
Митровице, Стари мост 2/17, разрешава се
са функције вршиоца дужности директора
Дома здравља у Сремској Митровици.

Плакета града Сремска Митровица
за 2019. годину, додељује се
МАЈКЛ ВЕРНЕРУ
професору Албани Универзитета у
Њујорку.
II

II

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

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

СКУПШТИНА
ГРАДА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 17-11/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-196/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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На основу члана 117. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка
9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019. године, донела је

На основу члана 45. Закона о
култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.10.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
I

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

МИРОСЛАВА ШЕВО, лекар
специјалиста опште медицине из Сремске
Митровице, Стари мост 2/17, именује се
за вршиоца дужности директора Дома
здравља у Сремској Митровици, на период
од 6 месеци.

I
ЉУБИША
СТАНИМИРОВИЋ
из Сремске Митровице, Матије Хуђи
39/18, разрешава се дужности председника
Надзорног одбора Историјског архива
„Срем“ Сремска Митровица.

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

II
МИРОСЛАВА ДЕРИКОЊА из
Сремске Митровице, Деспота Бранковића
15 именује се за председника Надзорног
одбора Историјског архива „Срем“ Сремска
Митровица,

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-197/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ‘’Службеном
листу града Сремска Митровица’’.
83
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II

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-195/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица

МИЛОШ ПУХАЛИЋ из Срем.
Митровице, Шећер сокак 35, именује се
за члана Савета за урбанизам и стамбенокомуналне делатности Скупштине града
Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

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

293.

На основу члана 45. Статута
Града Сремске Митровице, („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број
3/2019), члана 54. 55. и 64. став 1. тачка
6. Пословника Скупштине Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 25.10.2019.године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-96/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

294.

На основу члана 29. став 1. тачка 3.,
члана 41. став 1. тачка 4. и члана 42. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник
Р.Србије“ број 87/2018), члана 8. Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације(„Службени гласник Р.Србије“
број 98/2010) и члана 41. тачка 20. Статута
Града Сремска Митровица(„Службени лист
Града Сремска Митровица“ број 3/2019 и
5/2019), Скупштина града је, на предлог
градоначелника, на својој седници одржаној
дана 25.10.2019. године , донела:

I
МИЛАН КОРИЗМА из Срем.
Митровице, Војводе Степе 11, разрешава
се дужности члана Савета за урбанизам
и
стамбено-комуналне
делатности
Скупштине града Сремска Митровица.
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Градски штаб за
ванредне ситуације за територију Града
Сремска Митровица (у даљем тексту
Градски штаб), као оперативно-стручно
тело за координацију и руковођење
заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама и обављање других послова у
складу са Законом, у следећем саставу:
Командант
положају је:

Градског

штаба

по

Владимир Санадер, градоначелник
Града Сремска Митровица;
- за заменика команданта Градског
штаба поставља се:
Светлана Миловановић, заменик
градоначелника Града Сремска Митровица;
-за начелника
поставља се:

Градског

штаба

Предраг Владисављевић, шеф
Одсека за управљање ризицима и цивилну
заштиту МУП-а Републике Србије,
Одељења за ванредне ситуације Сремска
Митровица;
-за
чланове
постављају се:

Градског

штаба

1.
Ђура
Мандић,
начелник
Полицијске управе Сремска Митровица;
2. Владимир Дрмановић, командир
Ватрогасно-спасилачке јединице;
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3. Живко Врцељ, директор Опште
болнице у Сремској Митровици;
4. Мирослава Шево, директор Дома
здравља Сремска Митровица;
5. Нада Петковић Зец, директор
Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
6. Мирослав Јокић, начелник
Градске управе за опште и заједничке
послове и имовину;
7. Весна Вујановић, начелник
Градске управе за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката;
8. Илија Недић, начелник Градске
управе за образовање, културу и спорт;
9. Душко Шарошковић, начелник
Градске управе за буџет и локални
економски развој;
10. Владимир Настовић, начелник
Градске управе за пољопривреду и заштиту
животне средине;
11. Љубомир Вујчић, в.д начелника
Градске управе засаобраћај, комуналне и
инспекцијске послове;
12. Војислав Мирнић, начелник
Градске управе за здравствену и социјалну
заштиту;
13. Борислав Бабић, директор ЈКП
„Водовод Сремска Митровица”;
14. Радослав Јевремовић, директор
ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица;
15. Милош Ковач, директор ДОО за
одржавање стамбеног и пословног простора
„Градско становање“ Сремска Митровица;
16. Мирјана Вашут, директор ЈП за
послове урбанизма „Урбанизам“
17. Даница Недић, директор ЈП
„Сремгас“ Сремска Митровица;
18. Мирослав Кесер, директор
„Сирмијум пут“ ДОО, Сремска Митровица;
19. Милорад Ковачевић, извршни
директор „Хидрограђевинар“ АД Сремска
Митровица;
20. Славко Дубљевић, директор ВП
„Сава“ Сремска Митровица;
21. Горан Звонар, директор ДВП
„Хидросрем“ Сремска Митровица;
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22. Бранислав Вукмир, директор
Центра за социјални рад „Сава“, Сремска
Митровица;
23. Татјана Јованчевић, секретар
Црвеног крста Сремска Митровица“
24. Ненад Моро, капетан, војна
пошта 1415
25. Мирослав Благојевић, мајор,
заменик начелника Центра министарства
одбране Сремска Митровица

и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама,
- стара се о редовном информисању
и обавештавању становништва о ризицима
и опасностима и предузетим мерама,
- разматра организацију, опремање
и обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених и оспособљених правних лица;
- сарађује са надлежним органима
заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
- процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације;
- доноси наредбе, закључке и
препоруке;
- сарађује са штабовима суседних
јединица локалне самоуправе;
- именује менаџера заштите и
заменика менаџера у насељеним местима;
- разматра и предлаже доношење
одлуке о организацији заштите и спасавања
на територији Града Сремска Митровица;
- ангажује оспособљена правна лица
и друге организације од значаја за Град;
- обавља и друге послове у складу са
законом;
- доноси Пословник о свом раду и
Годишњи план рада.

II
Градски штаб може, у складу са
властитом проценом, посебним актом,
да образује помоћне стручно-оперативне
тимове, за специфичне задатке заштите и
спасавања.
У рад Градског штаба, по потреби
и по позиву укључују се и остала стручна
лица.
III
Градски штаб обавља следеће
послове:
предлаже
Градоначелнику
доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације;
- руководи и координира радом
субјеката система заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама на спровођењу
утврђених задатака;
- руководи и координира спровођење
мера и задатака цивилне заштите;
- разматра и даје мишљење на
предлог Процене угрожености и предлог
Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
- прати стање и организацију заштите
и спасавања, средства помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
- наређује употребу снага заштите

25. октобар 2019

IV
Послови из тачке III овог решења
финансирају се из буџетских средстава, у
складу са законом.
V

86

Градске
управе
Града
Сремска Митровица, у оквиру својих
надлежности,
за
потребе
Градског
штаба, обезбеђују обављање управноправних, административно-техничких и
других послова од значаја за планирање,
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спровођење мера и извршавање задатака
утврђених прописима.

На основу члана 3. став 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.2
Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 25.10.2019. године,
донела је

За потребе Градског штаба, Градска
управа за опште и заједничке послове
и имовину Града Сремска Митровица
обавља
стручне,
нормативно-правне,
административно-техничке организационе
и друге послове у оквиру надлежности и
послова градоначелника.
VI
Доношењем овог решења престаје
да важи решење о образовању Градског
штаба за ванредне ситуације за територију
Града Сремска Митровица број:02127/2016-I (“Службени лист Града Сремска
Митровица“ број 17/2016).
VII

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ РАДИ
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-95/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I
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ОБРАЗУЈЕ
СЕ
Комисија
спровођење поступка непосредне погодбе
ради прибављање непокретностиу јавну
својину Града Сремска Митровица и то
парцеле број 7464/1, потес Град, њива
2. класе, површине 3309м2, земљиште у
грађевинском подручју, уписана у лист
непокретности број 23171, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина сувласника
Котарлић Јелене из Сремске Митровице
и Радоњић Божице из Сремчице, свака са
обимом удела од по ½ дела непокретности,
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

за председника
- МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер
правник – запослена у Градској управи за
опште и заједничке послове и имовину

Број: 02-86/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
		
				
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

за чланове:
1. ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж.
саобраћаја. - запослену Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица
2. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж.
архитектуре - запослен у Градској управи
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката Града Сремска
Митровица,
3. ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл.
правник - запослен у Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица
4. МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц.
- запослен у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица

296.

На основу члана 3. став 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.2
Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 25.10.2019. године,
донела је

II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак непосредне погодбе ради
прибављања непокретности у јавну својину
Града Сремска Митровица, уз накнаду.
По окончању поступка непосредне
погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставиће се Скупштини Града
Сремска Митровица, као надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно
време.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ РАДИ
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у Службеном
листу Града Сремска Митровица.
88
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I

Града Сремска Митровица, уз накнаду.
По окончању поступка непосредне
погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставиће се Скупштини Града
Сремска Митровица, као надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно
време.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе
ради прибављање непокретностиу јавну
својину Града Сремска Митровица и то
парцеле број 7156/14, улица Озренска,
њива 2. класе, површине 551м2, земљиште
у грађевинском подручју, уписана у лист
непокретности број 23238, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина сувласника
Вали Томислава из Сремске Митровице
са обимом удела од 8400/12360 и Регодић
Дмитра из Сремске Митровице са обимом
удела од 3960/12360 дела непокретности, уз
накнаду, и у исту се именују:

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

за председника
- МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер
правник – запослена у Градској управи за
опште и заједничке послове и имовину
за чланове:
1. ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж.
саобраћаја. - запослену Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица
2. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж.
архитектуре - запослен у Градској управи
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката Града Сремска
Митровица,
3. ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл.
правник - запослен у Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица
4. МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц.
- запослен у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-89/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
							
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

297.

На основу члана 3. став 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.2
Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска

II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак непосредне погодбе ради
прибављања непокретности у јавну својину

25. октобар 2019
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Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 25.10.2019. године,
донела је

25. октобар 2019

Митровица
2. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж.
архитектуре - запослен у Градској управи
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката Града Сремска
Митровица,
3. ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл.
правник - запослен у Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица
4. МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц.
- запослен у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ РАДИ
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

II

I

Задатак Комисије је да спроведе
поступак непосредне погодбе ради
прибављања непокретности у јавну својину
Града Сремска Митровица, уз накнаду.
По окончању поступка непосредне
погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставиће се Скупштини Града
Сремска Митровица, као надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно
време.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе
ради прибављање непокретностиу јавну
својину Града Сремска Митровица и то
парцеле број 7487/5, потес Град, њива
1. класе, површине 250м2, земљиште у
грађевинском подручју, уписана у лист
непокретности број 21458, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина сувласника
Радованац Шпире из Сремске Митровице
и Божић Бранка из Сремске Митровице,
сваки са обимом удела од по ½ дела
непокретности, уз накнаду, и у исту се
именују:

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

за председника
- МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер
правник – запослена у Градској управи за
опште и заједничке послове и имовину
за чланове:
1. ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж.
саобраћаја. - запослену Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
90
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1. класе, површине 4733м2, градско
грађевинско земљиште, уписана у лист
непокретности број 872, к.о. Сремска
Митровица, приватна својина Хауетер
Наде из Сремске Митровице, непосредном
погодбом, уз накнаду.

На основу члана 99 ст. 19 и 20 Закона
о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС бр. 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
члана 29. став 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.
1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 25.10.2019. године, донела је

II
Ради
спровођења
поступка
непосредне погодбе Скупштина Града ће
формирати комисију која ће по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник
са одговарајућим предлогом доставити
Скупштини.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-345/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ
I
Град Сремска Митровица покреће
поступак за прибављање непокретности у
јавну својину Града Сремска Митровица
и то парцеле 6936/4, потес Ливаде, њива

25. октобар 2019

91

Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. октобар 2019

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Наташа Танасић, члан,
- Гордана Сударевић, заменик члана;

299.

На основу члана 3 ст. 4 Правилника
о општинском савету родитеља („Службени
гласник РС“ бр. 72/2018), чл. 41 ст. 1 тачка
20 Статута Града Сремска Митровица
(„Службени
лист
Града
Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.),
Скупштина Града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 25.10.2019.године,
донела је

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Далибор Чолић, члан,
- Драган Рољић, заменик члана;
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋНАРОД“, МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
- Радован Ковачевић, члан,
Синиша Клисура, заменик члана;

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ
ЛЕБАРНИК“, ЛАЋАРАК
- Љиљана Ромек, члан,
- Оливера Крстановић, заменик
члана;

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет родитеља Града
Сремска Митровица (у даљем тексту: Савет
родитеља) у следећем саставу:

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“,
МАРТИНЦИ
- Драгана Савић, члан,
- Александар Косановић, заменик
члана;

ПУ „ПЧЕЛИЦА“, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
- Милица Бенак, члан,
- Снежана Ћосић, заменик члана;

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“,
КУЗМИН
- Светлана Праскић, члан,
- Весна Цабунац, заменик члана;

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Марина Сарановац, члан,
- Тамара Милошевић, заменик члана;

ШОСО „РАДИВОЈЕ ПОПОВИЋ“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Стојан Радош, члан,
- Биљана Дукић, заменик члана,

ОШ „СВЕТИ САВА“, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
- Горан Станковић, члан,
- Жељко Глигорић, заменик члана;

МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР
КРАНЧЕВИЋ“, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

- Славко Панић, члан,
- Љубомир Коларов, заменик члана;

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
- Јелена Остојић, члан,
- Сандра Бранковић, заменик члана;
92

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА
НИКШИЋ“, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Мирјана Митровић, члан,
- Славица Миковић, заменик члана;
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V

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
- Славенка Митровић Лазаревић,
члан,
- Драгана Сретеновић, заменик
члана;

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

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА
ТЕСЛА“, СРЕМ. МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-194/2019-I
Дана: 25.10.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

- Анђелка Марковић, члан,
- Милена Богосавац, заменик члана;

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И
ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
- Дамјан Копривица, члан,
- Милан Тркуља, заменик члана;
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9 МАЈ“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- Милош Кекић, члан,
- Ненад Тутулугџија, заменик члана.
II
Мандат чланова и заменика чланова
Савета родитеља траје до именовања
новог Савета родитеља Града Сремска
Митровица, а најдуже до 1. октобра 2020.
године.
III
Савет родитеља има председника
и заменика које на првој седници бирају
чланови већином гласова од укупног броја
чланова Савета родитеља.
IV
Административно-техничке послове
потребне за рад Савета родитеља обављаће
Градска управа за образовање, културу и
спорт.
93
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
266.

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019.ГОДИНЕ,

1

267.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР СТАМБЕНОГ БЛОКА „ЛЕДИНЕ“ У СЕОСКОМ НАСЕЉУ
БЕШЕНОВО,

1

268.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА
И ПИНКИЈЕВА У МАНЂЕЛОСУ,

7

269.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ЈАРАЧКА
ЈАРЧИНА“ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА СРЕМ,

11

270.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР ЗАПАДНОГ ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА КПД У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,

15

271.

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

62

272.

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРОЈЕКТУ ЈПП –
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА СИСТЕМА РАСВЕТЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

66

273.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
УСТАНОВЕ ПОСЛОВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

66

274.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

67

275.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА,

68

276.

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ПУ „ПЧЕЛИЦА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА РАДНУ 2018/2019,

73

277.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ
„ПЧЕЛИЦА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА РАДНУ 2019/2020,

74

278.

ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕКТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, УЗ НАКНАДУ ПО ЗАХТЕВУ ХАУТЕР НАДЕ ИЗ СРЕМСКЕ
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