Сремска Митровица
25.07.2019

Година XI
број 9

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

На основу члана 32. тачке 2.СКУПШТИНА
Закона о локалнојГРАДА
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
83/2014, 11/2016 и 47/2018), члана 63. 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,
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 15. став 1. тачка 1. и
I ОПШТИ ДЕО
173.
члана 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска
Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној
Члан 1.
На основугодине,
члана 32.
дана 25.07.2019.
д о тачке
н е л а2.јеЗакона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
У Одлуци о буџету Града
бр. 129/07, 83/2014, 11/2016 и 47/2018),
Сремска Митровица за 2019. годину
члана 63. Закона о буџетском систему
Д Л У(„Службени
К У
лист
Града
Сремска
(„Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, О
73/2010,
О
РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА
ГРАДА
СРЕМСКА
Митровица“МИТРОВИЦА
бр. 14/2018) у члану 1. износ
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
ЗА 2019. ГОДИНУ
„2.892.000.000,00“ замењује се износом
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
„3.418.767.040,00“.
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 15.
ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
став 1. тачка 1. и члана 41. став 1. Iтачка
2. Статута Града Сремска Митровица
Члан 1.
Члан 2. мења се и гласи: Приходи и
(„Сл. лист Града Сремска Митровица“
примања и расходи и издаци буџета Града
бр. 3/2019 и 5/2019), Скупштина града
У Одлуци о буџету Града Сремска Митровица
за 2019.Митровица
годину („Службени
лист годину
Града
Сремска
за 2019.
Сремска
Митровица на седници одржаној
Сремска Митровица“ бр. 14/2018) у члану 1. износ „2.892.000.000,00“ замењује се износом
састоје се од:
дана 25.07.2019. године, д о н е л а је
„3.418.767.040,00“.
Члан 2.
О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА
Члан 2. мења се и гласи: Приходи и примања и расходи и издаци буџета Града Сремска
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Митровица за 2019. годину састоје се од:
ЗА 2019. ГОДИНУ
ОПИС
A.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

1
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
-буџетска средства
-додатни приходи буџетских корисника
-донације
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
1
имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
-текући буџетски расходи
-расходи из додатних прихода буџетских корисника

Економска
класификација
2

7+8
7

8
4+5
4

ИЗНОС У
ДИНАРИМА
3

3.308.114.275,61
3.195.914.275,61
3.154.848.982,31
41.065.293,30
0,00
112.200.000,00
3.302.967.040,00
2.671.556.646,76
2.623.284.219,30
48.272.427,46

класификација
1
2
A.
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
7+8
9
СЛУЖБЕНИ
1.1.Број
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
у чему:ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
7
-буџетска средства
-додатни приходи буџетских корисника
-донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
8
2.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
4+5
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
4
-текући буџетски расходи
-расходи из додатних прихода буџетских корисника
-донације
-22.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у
чему:
5
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(7+8)-(4+5)+(92-62)
-текући буџетски издаци
Б.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
-издаци изоддодатних
прихода
1.
Примања
задуживања
91
2.
Примања
-донацијеод продаје финансијске имовине(9211, 9221,
9219,
9227, 9228)
92
БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(7+8)-(4+5)
3.
Неутрошена средства из претходних година
3
Издаци за
за отплату
набавку главнице
финансијске
4.
Издаци
дугаимовине(у циљу
61
спровођења
јавнихфинансијске
политика категорија
62
5.
Издаци
за набавку
имовине 62)
која није у циљу
спровођења
политика(део
62
Примања одјавних
продаје
финансијскекатегорије
имовине 62)
(категорија 92
6.
Нето
(1+2+3)92
- (4+5)
осим финансирање
9211,9221,9219,9227,9228)

ДИНАРИМА
3

3.308.114.275,61

25.
јул 2019
3.195.914.275,61

3.154.848.982,31
41.065.293,30
0,00
112.200.000,00
3.302.967.040,00
2.671.556.646,76
2.623.284.219,30
48.272.427,46
631.410.393,24
5.147.235,61
623.670.393,24
7.740.000,00
100.000.000,00
0,00
5.147.235,61
10.652.764,39
115.800.000,00

0,00

0,00
-5.147.235,61
0,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Економска
класификација
2

ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)
1.2.Самодопринос
1.3.Порез на имовину
1.4.Остали порески приходи
2. Непорески приходи,у чему:
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
-приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5.Меморандумске ставке за рефундацију расхода
6.Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класе 4, 5 и 62)
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.5. Субвенције
1.6. Социјална заштита из буџета
1.7. Остали расходи
2. Трансфери и дотације
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4.Издаци за набавку финансијске имовине ( осим 6211 )
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2.Задуживање
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.Отплата дуга
4.Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3,извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
( класа 3, извор финансирања 14)

2

ИЗНОС У
ДИНАРИМА
3

7+8
7
71

3.308.114.275,61
3.195.914.275,61
2.078.594.154,53

711
711180
713

1.407.170.154,53
10.000.000,00
513.000.000,00
158.424.000,00
482.181.000,00

74

731+732
733
771+772
8
4+5+62
4
41
42
44
45
47
48+49
463+464+465
5
62

710.427,46
634.428.693,62
0,00
112.200.000,00
3.302.967.040,00
2.671.556.646,76
616.878.000,00
1.289.688.806,76
9.300.000,00
53.350.000,00
42.137.000,00
247.998.000,00
412.204.840,00
631.410.393,24
0,00

92
91

0,00
100.000.000,00

61
6211

115.800.000,00
0,00

3

10.652.764,39

3

0,00

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

-3Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Ред.
бр.
1
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th

Назив
2
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно
планирање
Програм 2. Комуналне делатности
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Програм 12. Здравствена заштита
Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна
средства

3

4

5

114.469.000,00
294.282.756,24
500.000,00
17.195.840,00
209.932.000,00
70.036.060,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114.469.000,00
294.282.756,24
500.000,00
17.195.840,00
209.932.000,00
70.036.060,57

328.918.863,07
299.958.087,54
459.471.742,66
99.747.000,00
115.448.000,00
77.381.000,00
353.075.200,00
264.922.489,92
584.233.572,54

0,00
1.090.000,00
0,00
0,00
1.001.000,00
0,00
28.296.000,00
24.915.000,00
710.427,46

328.918.863,07
301.048.087,54
459.471.742,66
99.747.000,00
116.449.000,00
77.381.000,00
381.371.200,00
289.837.489,92
584.944.000,00

70.283.000,00

0,00

70.283.000,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

3.362.754.612,54

56.012.427,46

3.418.767.040,00

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Буџет за 2019. годину састоји се од:
1. Приходи и примања у износу од
2. Расхода и издатака у износу од
3. Буџетског суфицита у износу од

3.308.114.275,61 динара
3.302.967.040,00 динара
5.147.235,61 динара

Буџетских суфицит настао је као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и износи 5.147.235,61 динара.
Члан 5.
После члана 4. додаје се нови члан 4а. и гласи:
3
„Средства у укупном износу од 10.278.000,00 динара, представљају вишак прихода и
примања – суфицит по Завршном рачуну за 2018. годину. Ова средства распоређују се у 2019.
години на следећи начин:

Буџет за 2019. годину састоји се од:
1. Приходи и примања у износу од
3.308.114.275,61 динара
2. Расхода и издатака у износу од
3.302.967.040,00 динара
3. Буџетског суфицита у износу од
5.147.235,61 динара
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Буџетских суфицит настао је као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и износи 5.147.235,61 динара.
Члан 5.
После члана 4. додаје се нови члан 4а. и гласи:
„Средства у укупном износу од 10.278.000,00 динара, представљају вишак прихода и
примања – суфицит по Завршном рачуну за 2018. годину. Ова средства распоређују се у 2019.
-4години на следећи начин:


део вишка прихода и примања у износу од 8.476.000,00 динара наменски се распоређује за:
1. Буџет Град Сремска Митровица – Санација хотела „Срем“

2.300.000,00 динара

2. Буџет Град Сремска Митровица – Изградња отвореног терена
за мини-пич фудбал

2.720.000,00 динара

3. Подрачун „Помоћ у грађевинском материјалу избеглим и интерно
расељеним лицима“

3.030.000,00 динара

4. Установе културе – неутрошена средства по пројектима

18.000,00 динара

5. Завод за заштиту споменика културе – „Конзерватроско-рестаураторски
радови на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира
на археолошком налазишту источна некропола Сирмијума
403.000,00 динара
6. Подрачун „Реформа пореза на имовину“


5.000,00 динара

нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од 1.802.000,00 динара
распоређује се за финансирање текућих расхода и издатака и то:
- Буџет града
- Подрачун „Средства за побољшање услова
живота избеглих и интерно расељених лица“
- Подрачун „Динарски депозити града“
- Позориште „Добрица Милутиновић“
- Музеј Срема
- Историсјки архив „Срем“
- Пословно спортски центар „Пинки“

111.000,00 динара
178.000,00 динара
35.000,00 динара
123.000,00 динара
33.000,00 динара
2.000,00 динара
1.320.000,00 динара.“

Члан 6.
У члану 5. став 1. износ од 20.000.000,00 динара замењује се износом од 111.150.056,31
динара.
После става 1. додаје се нови став који гласи:
„Износ из става 1. распоређује се на позицију 52. у висини од 20.000.000,00 динара, а
остатак oд 91.150.056,31 динара распоређен је на апропријацијама према решењима донетим од
стране надлежног органа у периоду од 01.01. до 31.07.2019. године.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 7.
У члану 6. став 1. износ од 5.000.000,00 динара замењује се износом од 7.160.000,00
динара.
После става 1. додаје се нови став који гласи:
„Износ из става 1. распоређује се на позицију 53. у висини од 5.000.000,00 динара, а
остатак oд 2.160.000,00 динара распоређен је на апропријацијама према решењима донетим од
стране надлежног органа у периоду од 01.01. до 31.07.2019. године.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.

4
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-5Члан 8.
Члан 7. мења се и гласи: „Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019,
2020. и 2021 . годину исказани су у следећем прегледу:
Ек.
Р.
клас бр.
1

2

Опис

2019

2020

2021

3

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зграде и грађевински објекти
Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-Изградња подвожњака у Сремској
Митровици
Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта: 800.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Изградња Oсновне школе „Јован Поповић“
Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта: 250.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
Изградња водоводне мреже од Црпне станице
„Манђелос“ до Црпне станице „Чалма“
Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта: 17.280.000,00
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора
Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта: 8.661.999,31
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Изградња саобраћајнице у улици Филипа
Вишњића са комплетном инфраструктуром
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта: 115.594.456,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из донације
Изградња канализационе мреже на територији
Месне заједнице „Слободан Бајић Паја“
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2021
Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00

5

324.235.601,66

78.647.228,00

27.100.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00
295.483.742,66

0,00

0,00
0,00

77.060.056,31
218.423.686,35

0,00

10.247.859,00

0,00

0,00

10.247.859,00
504.000,00

0,00

0,00
0,00

504.000,00
0,00

0,00
57.747.228,00

28.873.614,00
28.873.614,00
0,00

10.000.000,00
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7.

8.

9.

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
Пословно спортски центар "Пинки"Реконструкција спољне стаклене зид завесе
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Месна заједница „Ноћај“-изградња капеле

10.000.000,00

30.000.000,00

400.000,00

11.600.000,00

400.000,00

11.600.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

7.000.000,00

14.000.000,00

7.000.000,00

14.000.000,00

211.904.943,43

132.000.000,00

32.750.474,00

597.600,00

0,00

0,00

597.600,00
6.850.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Реновирање Дома културе у Месној заједници
„Кузмин“
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2021
Укупна вредност пројекта: 21.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

0,00

Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи
511
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зграде и грађевински објекти
Пројектна документација-реконструкција кеја на
реци Сави
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Изградња Дома здравља -Шашинци
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
Пројектна документација-регионални пречистач
отпадних вода
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Пројектна документација-Техничко регулисање
саобраћаја
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Пројектна документација-Уређење саобраћајнице
зоне основних школа
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Капитално одржавање зграда, објеката, путева,
водовода, пројектно планирање
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из кредита

6

6.000.256,10
849.743,90
590.000,00

0,00

0,00

590.000,00
5.500.000,00

0,00
0,00

5.500.000,00
200.000,00

125.630.934,96
11.305.528,42
11.509.000,00
21.918.792,51

0,00
0,00

0,00

200.000,00
170.364.255,89

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8.

9.

ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним
заједницама
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта
"Добрица Милутиновић"
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

12.700.000,00
12.700.000,00

11. ПРОЈЕКАТ: Санација објекта вртића у Лаћарку
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
12. Израда идејног решења за израду споменика
Ћири Милекићу
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
13. Израда елабората енергетске ефикасности
Предшколске установе "Пчелица"
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
14. Пословно спортски центар "Пинки"- Kaпитално
одржавање
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
15. Галерија "Лазар Возаревић"-Адаптација
таванског простора

17

18

19

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00
2.800.000,00

0,00

0,00
0,00

2.536.087,54

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије

0,00
0,00

81.087,54
2.455.000,00
4.600.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

4.600.000,00

0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
322.000,00

0,00

108.635,00
213.365,00
1.745.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1.745.000,00
0,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Санација фасаде и зид завесе и фасаде од
сендвич панела Пословно спортског центра
"Пинки"
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Уређење канала „Нови Чикас“
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Изградња Дома културе у Месној заједници
„Велики Радинци“
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
Месна заједница „Јарак“-изградња фекалне
канализације
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

0,00
0,00

2.800.000,00

10. ПРОЈЕКАТ: Санација објекта „Бубамара“ –
Предшколске установе "Пчелица"

16

0,00

0,00
0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00
0,00

38.000.000,00

0,00

0,00

38.000.000,00
20.000.000,00

0,00

20.000.000,00
0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00
0,00

43.000.000,00
43.000.000,00

7

0,00
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-820. Музеј Срема-Унапређење музеолошке
делатности Сремска Митровица трговиште у
Срему
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
21. Реконструкција путне инфраструктуре на
територији Месне заједнице „Никола Тесла“
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
22. Месна заједница „Салаш Ноћајски“-Изградња
фекалне канализације канализације
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
23. Изградња капеле у Месној заједници „Ноћај“
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
24. Реконструкција путева у насељу Криваја
Мачванска Митровица
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
УКУПНО 511

4.040.474,00
1.104.686,00
2.935.788,00
4.710.000,00
4.710.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
59.850.474,00

536.140.545,09

210.647.228,00

72.473.648,15
2.299.370,00
1.663.370,00
636.000,00
5.787.630,00
4.528.630,00
750.000,00
509.000,00
64.386.648,15
54.325.248,15
7.381.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
512
1.

2.

3.

463
1
2.
3.
4.
5.
6.

Машине и опрема
Опрема за саобраћај
- из текућих прихода буџета
- из додатних прихода буџетских корисника
Административна опрема
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
- из додатних прихода буџетских корисника
Остала опрема
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
- из додатних прихода буџетских корисника
УКУПНО 512
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
Капитални трансфери другим нивоима власти
Основно образовање - зграде и грађевински
објекти
Основно образовање - машине и опрема
Основно образовање - зграде и грађевински
објекти
Средње образовање - машине и опрема
Центар за социјални рад-машине и опрема
ШОСО "Радивој Поповић"-зграде и грађевински
објекти
УКУПНО 463
УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

8

0,00

2.680.000,00
72.473.648,15

0,00

0,00
0,00

9.533.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00
4.323.000,00

0,00
0,00

550.000,00
1.750.000,00
110.000,00

0,00
0,00
0,00

600.000,00
9.533.000,00

0,00

0,00
0,00

618.147.193,24

210.647.228,00

59.850.474,00
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-9Члан 9.
Члан 8. мења се и гласи: „Примања буџета по изворима, утврђују се у следећим
износима и то:
План за 2019.
Класа/
Категорија/
Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

711110

711140
711180
711190

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности
Порез на приходе од имовине
Самодопринос
Порез на друге приходе

713120
713310
713420

300
700000
710000
711000
711120

713000

714000
714430
714510
714540
714550
714560
714570
714590
716000
716110
730000
732000
732140
733000
733141
733144
733146
733148
733241
733242

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора
Структфинанaнсирања
ура %
буџетских
корисника

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

5.105.630,23
3.150.298.982,31
2.078.594.154,53

0.15
93.82
61.81

5.547.134,16
41.065.293,30
0,00

10.652.764,39
3.191.364.275,61
2.078.594.154,53

1.407.170.154,53

41.85

0,00

1.407.170.154,53

1.201.970.154,53

35.74

1.201.970.154,53

78.000.000,00

2.32

78.000.000,00

5.200.000,00
10.000.000,00
112.000.000,00

0.15
0.30
3.33

5.200.000,00
10.000.000,00
112.000.000,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон

513.000.000,00
400.000.000,00
10.000.000,00

15.26
11.90
0.30

Порез на капиталне трансакције

103.000.000,00

3.06

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на моторна
возила
Накнада за коришћење добара од
општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске и градске комуналне таксе
Накнада за коришћење општинских
путева
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму

100.674.000,00

2.99

1.064.000,00

0.03

1.064.000,00

43.600.000,00

1.30

43.600.000,00

3.900.000,00

0.12

3.900.000,00

2.000.000,00
50.000.000,00
10.000,00

0.06
1.49
0.00

2.000.000,00
50.000.000,00
10.000,00

100.000,00

0.00

100.000,00

57.750.000,00
57.750.000,00

1.72
1.72

0,00

57.750.000,00
57.750.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од АПВ у корист нивоа градова
Ненаменски трансфери од АПВ у корист
нивоа градова
Капитални наменски трансфери од
Републике у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери од АПВ
у корист нивоа градова

633.605.827,78

18.84

1.533.293,30

635.139.121,08

0,00

0.00

710.427,46

710.427,46

0.00

710.427,46

710.427,46

633.605.827,78

18.84

822.865,84

634.428.693,62

54.550.000,00

1.62

18.528.003,11

0.55

50.635.546,00

1.51

50.635.546,00

254.994.496,00

7.58

254.994.496,00

6.849.743,90

0.20

6.849.743,90

248.048.038,77

7.38

248.048.038,77

9

0,00

513.000.000,00
400.000.000,00
10.000.000,00
103.000.000,00

0,00

100.674.000,00

54.550.000,00
822.865,84

19.350.868,95
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- 10 740000
741000
741140
741510
741520
741530
742000
742140
742240
742250
742340
742370
743000
743320
743340
744000
744140
744240
745000
745140
800000
810000
811140
820000
823140
840000
841140
900000
910000
911440
7+8+9
3+7+8+9

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства консолидованог
рачуна трезора града
Накнада за коришћење природних
добара
Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга
Таксе у корист нивоа градова
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Приходи буџета града од споредне
продаје добара и услуга
Приходи индиректних корисника
буџетских средстава који се остварују
додатним активностима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни за
прекршаје у корист нивоа градова
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист
нивоа градова
Капитални добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист
нивоа градова
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у
корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности у
корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу
продају у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје земљишта у корист
нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од задуживања од пословних
банака у земљи у корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНAНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

442.649.000,00
146.789.000,00

13.16
0.04

39.532.000,00
0,00

482.181.000,00
146.789.000,00

298.000,00

0.01

298.000,00

8.171.000,00

0.00

8.171.000,00

53.200.000,00

0.02

53.200.000,00

85.120.000,00

0.03

85.120.000,00

200.000.000,00

5.95

38.234.000,00

238.234.000,00

155.000.000,00
19.300.000,00

0.05
0.01

19.897.000,00

174.897.000,00
19.300.000,00

21.300.000,00

0.01

21.300.000,00

4.400.000,00

0.00

4.400.000,00

0.00

18.337.000,00

18.337.000,00

29.958.000,00

0.89

0,00

29.958.000,00

17.158.000,00

0.51

17.158.000,00

12.800.000,00

0.38

12.800.000,00

11.902.000,00

0.35

1.298.000,00

13.200.000,00

393.000,00

0.01

1.298.000,00

1.691.000,00

11.509.000,00

0.34

54.000.000,00

1.61

54.000.000,00

0.02

102.800.000,00

3.06

9.400.000,00

112.200.000,00

67.000.000,00

1.99

0,00

67.000.000,00

67.000.000,00

1.99

0,00

0.00

11.509.000,00
0,00

54.000.000,00
54.000.000,00

67.000.000,00
9.400.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

0,00

35.800.000,00

35.800.000,00

1.06

35.800.000,00

1.06

100.000.000,00

2.97

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.97

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.97

3.357.648.982,31

99.85

50.465.293,30

3.408.114.275,61

3.362.754.612,54

100.00

56.012.427,46

3.418.767.040,00

10

35.800.000,00

100.000.000,00

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

- 11 Члан 10.
Члан 9. мења се и гласи: „Издаци буџета по основним наменама, утврђују се у следећим
износима и то:
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
440
441
444
450
451
452
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483
485
490
499
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
610
611
614

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним финансијским институцијама;
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Средства резерве
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште;
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице за финансијски лизинг
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

3
2,623,284,219.30
608,418,000.00
484,135,000.00
82,810,000.00
4,049,000.00
6,766,000.00
17,098,000.00
13,560,000.00
1,253,865,379.30
335,092,240.00
31,942,040.00
337,476,973.54
329,119,850.76
131,146,480.00
89,087,795.00
9,300,000.00
9,200,000.00
100,000.00
53,350,000.00

4
78.01
18.09
14.40
2.46
0.12
0.20
0.51
0.40
37.29
9.96
0.95
10.04
9.79
3.90
2.65
0.28
0.27
0.00
1.59

Средства из
осталих
извора
5
48,272,427.46
8,460,000.00
6,450,000.00
1,143,000.00
178,000.00
662,000.00
27,000.00
0.00
35,823,427.46
3,596,000.00
2,778,000.00
14,725,427.46
5,710,000.00
4,426,000.00
4,588,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

27,950,000.00
500,000.00
24,900,000.00
411,286,840.00
294,741,840.00

0.83
0.01
0.74
12.23
8.76

0.00
0.00
0.00
918,000.00
0.00

27,950,000.00
500,000.00
24,900,000.00
412,204,840.00
294,741,840.00

67,062,000.00
49,483,000.00
40,427,000.00
40,427,000.00
221,637,000.00
169,709,000.00
6,328,000.00
4,500,000.00

1.99
1.47
1.20
1.20
6.59
5.05
0.19
0.13

0.00
918,000.00
1,710,000.00
1,710,000.00
1,361,000.00
100,000.00
1,236,000.00
25,000.00

67,062,000.00
50,401,000.00
42,137,000.00
42,137,000.00
222,998,000.00
169,809,000.00
7,564,000.00
4,525,000.00

41,100,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
623,670,393.24
613,670,393.24
536,140,545.09
68,648,648.15
2,900,000.00
5,981,200.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
115,800,000.00
114,500,000.00
1,300,000.00
3,362,754,612.54

1.22
0.74
0.74
18.55
18.25
15.94
2.04
0.09
0.18
0.00
0.00
0.30
0.30
3.44
3.40
0.04
100.00

0.00
0.00
0.00
7,740,000.00
4,150,000.00
0.00
3,825,000.00
0.00
325,000.00
3,590,000.00
3,590,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,012,427.46

41,100,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
631,410,393.24
617,820,393.24
536,140,545.09
72,473,648.15
2,900,000.00
6,306,200.00
3,590,000.00
3,590,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
115,800,000.00
114,500,000.00
1,300,000.00
3,418,767,040.00

Средства из
буџета

11

Структура
%

Укупна јавна
средства
6
2,671,556,646.76
616,878,000.00
490,585,000.00
83,953,000.00
4,227,000.00
7,428,000.00
17,125,000.00
13,560,000.00
1,289,688,806.76
338,688,240.00
34,720,040.00
352,202,401.00
334,829,850.76
135,572,480.00
93,675,795.00
9,300,000.00
9,200,000.00
100,000.00
53,350,000.00
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- 12 Члан 11.
Члан 10. мења се и гласи: „Издаци по програмској структури утврђени су у следећим
износима“:
Шифра
Програмска
Назив
Програм активност/
Пројекат
1
2
3
1101
Програм 1. Становање, урбанизам и
просторно планирање
1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних
планова
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
1102
Програм 2. Комуналне делатности
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
1102-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним
заједницама
1501
Програм 3. Локални економски развој
1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва
1502
Програм 4. Развој туризма
1502-0001 Управљање развојем туризма
1502-П1 ПРОЈЕКАТ: ГАСТРО-ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ
0101
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
0101-0002 Мере подршке руралном развоју
0401

Програм 6. Заштита животне средине
0401-0001
0401-0002
0401-0004
0401-0005
0401-П1

0701

2001

Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
ПРОЈЕКАТ:Изградња хале и линије за сепарацију у
регионалној депонији "Срем-Мачва"
0401-П2 ПРОЈЕКАТ: Израда идејног решења претходних
геомеханичких и геодетских радова за регионални
пречистач отпадних вода Сремска МитровицаРума -Ириг
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
0701-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном
прелазу ка насељу КПД
0701-П2 ПРОЈЕКАТ: Трг Инвеститора
0701-П4 ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
2001-П1 ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара "ПУ
Пчелица" у Сремској Митровици
2001-П2 ПРОЈЕКАТ: Санација објекта "ПУ Пчелица" у
Лаћарку

12

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна средства

4

6

7

Структу
ра %

114.469.000,00
24.000.000,00

0,00
0,00

114.469.000,00
24.000.000,00

3,35
0,70

31.159.000,00
59.310.000,00
294.282.756,24
127.035.950,00
59.097.800,00
39.200.000,00
11.000.000,00
45.249.006,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.159.000,00
59.310.000,00
294.282.756,24
127.035.950,00
59.097.800,00
39.200.000,00
11.000.000,00
45.249.006,24

0,91
1,73
8,61
3,72
1,73
1,15
0,32
1,32

12.700.000,00
500.000,00

0,00
0,00

12.700.000,00
500.000,00

0,37
0,01

500.000,00

0,00

500.000,00

0,01

17.195.840,00
15.695.840,00
1.500.000,00

0,00
0,00
0,00

17.195.840,00
15.695.840,00
1.500.000,00

0,50
0,46
0,04

209.932.000,00

0,00

209.932.000,00

6,14

194.932.000,00

0,00

194.932.000,00

5,70

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,44

70.036.060,57
17.400.000,00
4.740.000,00
14.805.528,42
4.870.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70,036,060,57
17.400.000,00
4.740.000,00
14.805.528,42
4.870.000,00

2,05
0,51
0,14
0,43
0,14

24.801.532,15

0,00

24.801.532,15

0,73

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

0,10

328.918.863,07

0,00

328.918.863,07

9,62

184.640.863,07

0,00

184.640.863,07

5,40

112.429.000,00

0,00

112.429.000,00

3,29

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,53

504.000,00
13.345.000,00

0,00
0,00

504.000,00
13.345.000,00

0,01
0,39

299.958.087,54

1.090.000,00

301.048.087,54

8,81

292.822.000,00

1.090.000,00

293.912.000,00

8,60

2.536.087,54

0,00

2.536.087,54

0,07

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

0,13
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- 13 2002

2003
0901

1801

1201

1301

0602

2101

0501

Програм 9. Основно образовање и васпитање 459.471.742,66
2002-0001 Функционисање основних школа
163.988.000,00
2002-П2 ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе - Јован
Поповић
295.483.742,66
Програм 10. Средње образовање и васпитање
99.747.000,00
2003-0001 Функционисање средњих школа
99.747.000,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита
115.448.000,00
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
37.120.000,00
0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и
друге врсте смештаја
6.300.000,00
0901-0003 Дневне услуге у заједници
5.000.000,00
0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
25.723.000,00
0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
6.400.000,00
0901-0006 Подршка деци и породици са децом
34.905.000,00
Програм 12. Здравствена заштита
77.381.000,00
1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене
заштите
75.051.000,00
1801-0002 Мртвозорство
1.530.000,00
1801-0003 Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље
800.000,00
Програм 13. Развој културе и информисања
353.075.200,00
1201-0001 Функционисање локалних установа културе
257.575.200,00
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
61.384.000,00
1201-0003 Унапређење система очувања и предстаављања
културно-историјског наслеђа
6.700.000,00
1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
22.710.000,00
1201-П1 ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест
3.896.000,00
1201-П2 ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва SIRMIUM
LUX VERBI
710.000,00
1201-П4 ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта
"Добрица Милутиновић"
100.000,00
Програм 14. Развој спорта и омладине
264.922.489,92
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
122.400.000,00
1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
11.046.000,00
1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре
28.040.054,92
1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
95.459.000,00
1301-0005 Спровођење омладинске политике
4.925.000,00
1301-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана
2.800.000,00
1301-П2 ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк
252.435,00
Програм 15.Опште услуге локалне самоуправе 584.233.572,54
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
296.200.572,54
0602-0002 Функционисање месних заједница
75.109.000,00
0602-0003 Сервисирање јавног дуга
125.100.000,00
0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
5.922.000,00
0602-0006 Инспекцијски послови
47.546.000,00
0602-0009 Текућа буџетска резерва
20.000.000,00
0602-0010 Стална буџетска резерва
5.000.000,00
0602-П1 ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из
области образовања
9.356.000,00
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
70.283.000,00
2101-0001 Функционисање Скупштине
34.341.000,00
2101-0002 Функционисање извршних органа
28.435.000,00
2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и
Скупштине
7.507.000,00
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
2.900.000,00
0501-0001 Енергетски менаџмент
2.900.000,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
3.362.754.612,54

13

0,00
0,00

459.471.742,66
163.988.000,00

13,44
4,80

0,00
0,00
0,00
1.001.000,00
1.001.000,00

295.483.742,66
99.747.000,00
99.747.000,00
116.449.000,00
38.121.000,00

8,64
2,92
2,92
3,41
1,12

0,00
0,00

6.300.000,00
5.000.000,00

0,18
0,15

0,00
0,00
0,00
0,00

25.723.000,00
6.400.000,00
34.905.000,00
77.381.000,00

0,75
0,19
1,02
2,26

0,00
0,00

75.051.000,00
1.530.000,00

2,20
0,04

0,00
28.296.000,00
28.296.000,00

800.000,00
381.371.200,00
285.871.200,00

0,02
11,16
8,36

0,00

61.384.000,00

1,80

0,00

6.700.000,00

0,20

0,00
0,00

22.710.000,00
3.896.000,00

0,66
0,11

0,00

710.000,00

0,02

0,00
24.915.000,00

100.000,00
289.837.489,92

0,00
8,48

0,00
0,00
0,00
24.915.000,00
0,00
0,00
0,00
710.427,46

122.400.000,00
11.046.000,00
28.040.054,92
120.374.000,00
4.925.000,00
2.800.000,00
252.435,00
584.944.000,00

3,58
0,32
0,82
3,52
0,14
0,08
0,01
17,11

710.427,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

296.911.000,00
75.109.000,00
125.100.000,00
5.922.000,00
47.546.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00

8,68
2,20
3,66
0,17
1,39
0,59
0,15

0,00

9.356.000,00

0,27

0,00
0,00
0,00

70.283.000,00
34.341.000,00
28.435.000,00

2,06
1,00
0,83

0,00

7.507.000,00

0,22

0,00
0,00
56.012.427,46

2.900.000,00
2.900.000,00
3.418.767.040,00

0,08
0,08
100,00
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 12.

Програмска
класификација

Функција

2

3

4

5

Економска
класификација

Глава

1

Позиција

Раздео

Члан 11. мења се и гласи: Средства буџета у износу од 3.362.754.612,54 динара и
средства од додатних прихода буџетских корисника у износу од 56.012.427,46 динара,
распоређују се по корисницима и наменама и то:

Опис

Средства из буџета

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

7

8

9

10

6

I

СКУПШТИНА ГРАДА
2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање Скупштине

110
1
2
3
4
5
6
7
8

411
412
415
416
422
423
465
481

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
-Средства ове апропријације намењена су за
финансирање редовног рада политичких
субјеката, чији су кандидати изабрани за
одборнике Скупштине града у складу са Законом
о финансирању политичких активности

1.783.000,00
306.000,00
10.000,00
100.000,00
150.000,00
29.589.000,00
220.000,00
2.183.000,00

1.783.000,00
306.000,00
10.000,00
100.000,00
150.000,00
29.589.000,00
220.000,00
2.183.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

34.341.000,00

Функција 110:

34.341.000,00

34.341.000,00
0,00

34.341.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
01

01

01

Приходи из буџета

34.341.000,00

Свега за програмску активност 2101-0001:

34.341.000,00

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

34.341.000,00

Свега за Програм 16:

34.341.000,00

Извори финансирања за Раздео I:
Приходи из буџета

34.341.000,00

Свега за Раздео I:

34.341.000,00

14

34.341.000,00
0,00

34.341.000,00

34.341.000,00
0,00

34.341.000,00

34.341.000,00
0,00

34.341.000,00
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СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
2101
2101-0003
110
9
10
10/1
11
12
13
14

411
412
414
415
416
423
465
01

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0003:
Приходи из буџета

4.097.000,00
703.000,00
50.000,00
87.000,00
60.000,00
2.090.000,00
420.000,00

4.097.000,00
703.000,00
50.000,00
87.000,00
60.000,00
2.090.000,00
420.000,00

7.507.000,00

7.507.000,00

7.507.000,00

0,00

7.507.000,00

7.507.000,00
7.507.000,00

Свега за програмску активност 2101-0003:

7.507.000,00

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

7.507.000,00

Свега за Програм 16:

7.507.000,00

Извори финансирања за Раздео II:
Приходи из буџета

7.507.000,00

Свега за Раздео II:

7.507.000,00

411
412
415
416
422
423
465
511

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти

3.589.000,00
616.000,00
24.000,00
4.000.000,00
870.000,00
8.120.400,00
2.020.000,00
597.600,00

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

19.837.000,00

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

19.837.000,00

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

19.837.000,00

Свега за Програм 16:

19.837.000,00

0,00

19.837.000,00

Извори финансирања за Раздео III:
Приходи из буџета
Свега за Раздео III:

19.837.000,00
19.837.000,00

0,00

19.837.000,00
19.837.000,00

01

01

III
2101
2101-0002
110
15
16
17
18
19
20
21
21/1

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Подршка раду извршних органа власти и
Скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

01

01

15

0,00

7.507.000,00

7.507.000,00
0,00

7.507.000,00

7.507.000,00
0,00

7.507.000,00

3.589.000,00
616.000,00
24.000,00
4.000.000,00
870.000,00
8.120.400,00
2.020.000,00
597.600,00

19.837.000,00

19.837.000,00
0,00

19.837.000,00

19.837.000,00
19.837.000,00

0,00

19.837.000,00

19.837.000,00
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IV

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101-0002
110
22
23
24
25
26
27
28

411
412
415
416
422
423
465

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

3.927.000,00
673.000,00
130.000,00
0,00
5.000,00
3.410.000,00
453.000,00

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

8.598.000,00
8.598.000,00

01

Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:

8.598.000,00

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

8.598.000,00

Свега за Програм 16:

8.598.000,00

Извори финансирања за Раздео IV:
Приходи из буџета

8.598.000,00

Свега за Раздео IV:

8.598.000,00

411
412
415
423
465
482

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Општинско/градско правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

4.008.000,00
687.000,00
87.000,00
650.000,00
400.000,00
90.000,00

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

5.922.000,00
5.922.000,00

01

Функција 330:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:

5.922.000,00

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

5.922.000,00

Свега за Програм 15:

5.922.000,00

Извори финансирања за Раздео V:
Приходи из буџета

5.922.000,00

Свега за Раздео V:

5.922.000,00

01

01

V
0602
0602-0004
330
29
30
31
32
33
34

01

01

16

3.927.000,00
673.000,00
130.000,00
0,00
5.000,00
3.410.000,00
453.000,00
8.598.000,00
0,00

8.598.000,00

8.598.000,00
8.598.000,00

0,00

8.598.000,00

8.598.000,00
0,00

8.598.000,00

8.598.000,00
0,00

8.598.000,00

4.008.000,00
687.000,00
87.000,00
650.000,00
400.000,00
90.000,00
5.922.000,00
0,00

5.922.000,00

5.922.000,00
5.922.000,00

0,00

5.922.000,00

5.922.000,00
0,00

5.922.000,00

5.922.000,00
0,00

5.922.000,00
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6.0
0602
0602-0001
130
35
36
36/1
37
38
39
40
41
42
42/1
43
44
45
46
47

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
465
472
481
483
485

48
48/1

512
515
01
06

01
06

0602-0003
170
49
50
51
51/1

52

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Свега за Програмску активност 0602-0001:

39.540.000,00
6.781.000,00
476.000,00
1.000.000,00
1.020.000,00
630.000,00
6.045.000,00
200.000,00
6.568.572,54
15.000,00
3.900.000,00
21.000,00
3.830.000,00

4.500.000,00

41.000.000,00
150.000,00
310.000,00

41.000.000,00
150.000,00
310.000,00

115.986.572,54
115.986.572,54

710.427,46
710.427,46

115.986.572,54
710.427,46
116.697.000,00

115.986.572,54
0,00
115.986.572,54

710.427,46
710.427,46

115.986.572,54
710.427,46
116.697.000,00

441
444
611
614

9.200.000,00
100.000,00
114.500.000,00
1.300.000,00

01

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

125.100.000,00

Функција 170:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0003:

Текућа буџетска резерва
Опште услуге
499 Административни трансфери из буџета Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0009:

17

710.427,46

39.540.000,00
6.781.000,00
476.000,00
1.000.000,00
1.020.000,00
630.000,00
6.045.000,00
200.000,00
7.279.000,00
15.000,00
3.900.000,00
21.000,00
3.830.000,00

4.500.000,00

Сервисирање јавног дуга
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице за финансијски лизинг

01

0602-0009
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Oпште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина

9.200.000,00
100.000,00
114.500.000,00

125.100.000,00

125.100.000,00

0,00

125.100.000,00

125.100.000,00
125.100.000,00

0,00

125.100.000,00
125.100.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

0,00

20.000.000,00
20.000.000,00
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- 18 0602-0010
130
53

Стална буџетска резерва
Опште услуге
499 Административни трансфери из буџета Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

01

01
06

1501
1501-0003

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Свега за Програм 15:

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва
Општи економски и комерцијални послови
452 Субвенције приватним финансијским
институцијама
Извори финансирања за функцију 411:
01 Приходи из буџета

411

01

01

01
06

6.1

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

266.086.572,54
0,00
266.086.572,54

710.427,46
710.427,46

266.086.572,54
710.427,46
266.797.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Функција 411:
Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0003:
Приходи из буџета

500.000,00

Свега за Програмску активност 1501-0003:

500.000,00

0,00

500.000,00

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:

500.000,00
500.000,00

0,00

500.000,00
500.000,00

266.586.572,54
0,00
266.586.572,54

710.427,46
710.427,46

266.586.572,54
710.427,46
267.297.000,00

Извори финансирања за 6.0:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Свега за 6.0:

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

75.109.000,00

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0002:

18

0,00

500.000,00

10.315.000,00
35.026.000,00
8.645.000,00
12.110.000,00
7.962.000,00
31.000,00
970.000,00
50.000,00

01

5.000.000,00

5.000.000,00

421
423
424
425
426
482
512
515

0602-0002
160

5.000.000,00

5.000.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

0602

54
55
56
57
58
59
60
61

5.000.000,00

500.000,00
500.000,00

10.315.000,00
35.026.000,00
8.645.000,00
12.110.000,00
7.962.000,00
31.000,00
970.000,00
50.000,00
75.109.000,00

75.109.000,00

0,00

75.109.000,00

75.109.000,00
75.109.000,00

0,00

75.109.000,00
75.109.000,00
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01

01

01
06

VII
1101
1101-0001
620
62

75.109.000,00

Свега за Програм 15:

75.109.000,00

Извори финансирања за Главу 6.1:
Приходи из буџета

75.109.000,00

Свега за Главу 6.1:

75.109.000,00

0,00

75.109.000,00

Извори финансирања за Раздео VI:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

341.695.572,54
0,00

710.427,46

341.695.572,54
710.427,46

Свега за Раздео VI:

341.695.572,54

710.427,46

342.406.000,00

75.109.000,00
0,00

01
07

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

24.000.000,00

01
07

Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1101-0001:

24.000.000,00

411
412
413
414
415
416
422
423
465
01

01

01
07

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 1:

24.000.000,00

20.000.000,00
4.000.000,00

20.000.000,00
4.000.000,00
0,00

20.000.000,00
4.000.000,00

Спровођење урбанистичких и просторних планова
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
17.495.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца
3.000.000,00
Накнаде у натури
148.000,00
Социјална давања запосленима
575.000,00
Накнаде трошкова за запослене
370.000,00
Награде запосленима и остали посебни расходи
1.525.000,00
Трошкови путовања
50.000,00
Услуге по уговору
6.096.000,00
Остале донације, дотације и трансфери
1.900.000,00
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
31.159.000,00
Функција 620:
31.159.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0002:
Приходи из буџета
31.159.000,00
Свега за програмску активност 1101-0002:
31.159.000,00
51.159.000,00
4.000.000,00
55.159.000,00

75.109.000,00
75.109.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
424 Специјализоване услуге
24.000.000,00

1101-0002
620
63
64
64/1
65
66
67
68
69
70

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

24.000.000,00
20.000.000,00
4.000.000,00

0,00

24.000.000,00

17.495.000,00
3.000.000,00
575.000,00
370.000,00
1.525.000,00
50.000,00
6.096.000,00
1.900.000,00
31.159.000,00
0,00

31.159.000,00

0,00

31.159.000,00
31.159.000,00

0,00

51.159.000,00
4.000.000,00
55.159.000,00

Извори финансирања за Раздео VII:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

51.159.000,00
4.000.000,00

Свега за Раздео VII:

55.159.000,00

19

51.159.000,00
4.000.000,00
0,00

55.159.000,00
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VIII
0901
0901-0006
090
71
72
72/1
73
74
75
76
77
78
79
80

411
412
413
414
415
416
422
423
426
465
472

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
Подршка деци и породици са децом
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

14.297.000,00
2.452.000,00
180.000,00
205.000,00
400.000,00
75.000,00
0,00
2.386.000,00
150.000,00
1.600.000,00
13.160.000,00

14.297.000,00
2.452.000,00
180.000,00
205.000,00
400.000,00
75.000,00
0,00
2.386.000,00
150.000,00
1.600.000,00
13.160.000,00

Извори финансирања за функцију 090:

0901-0001
090
81
82
83

01

Приходи из буџета

34.905.000,00
34.905.000,00

01

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0006:

34.905.000,00

Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Социјална заштита некласификована на другом
месту
421 Стални трошкови
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
01
07
13

34.905.000,00
0,00

34.905.000,00

26.820.000,00
10.300.000,00

34.905.000,00
34.905.000,00

0,00

34.905.000,00

1.000,00
1.000.000,00

1.000,00
26.820.000,00
11.300.000,00

822.865,84
178.134,16

24.645.000,00
13.297.865,84
178.134,16

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

24.645.000,00
12.475.000,00

Функција 090:

37.120.000,00

1.001.000,00

38.121.000,00

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

24.645.000,00
12.475.000,00

0,00
822.865,84

24.645.000,00
13.297.865,84

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00
37.120.000,00

178.134,16
1.001.000,00

178.134,16
38.121.000,00

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
01
07
13

Свега за Програмску активност 0901-0001:
0901-0002

Породични и домски смештај, прихватилишта
и друге врсте смештаја

090
84
85

Социјална заштита некласификована на другом
месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

6.000.000,00
300.000,00

6.000.000,00
300.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

3.059.636,89
3.240.363,11

3.059.636,89
3.240.363,11

Функција 090:

6.300.000,00

01
07

20

0,00

6.300.000,00

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

- 21 Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0002:
01
07

Приходи из буџета

3.059.636,89

Трансфери од других нивоа власти

3.240.363,11

Свега за Програмску активност 0901-0002:

6.300.000,00

481

Дневне услуге у заједници
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама

5.000.000,00

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

5.000.000,00
5.000.000,00

01

Функција 090:
Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0901-0003:

5.000.000,00

0901-0003
090
86

0901-0004

3.059.636,89
3.240.363,11
0,00

6.300.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00

87

463

Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

88

472

24.723.000,00

24.723.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

07

23.323.000,00

23.323.000,00

Трансфери од других нивоа власти

090

01
07

0901-0005

Функција 090:

25.723.000,00

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

23.323.000,00
2.400.000,00

Свега за Програмску активност 0901-0004:

25.723.000,00

481

Подршка реализацији програма Црвеног
крста
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама

6.400.000,00

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

6.400.000,00

Функција 090:

6.400.000,00

090
89

2.400.000,00

2.400.000,00
0,00

25.723.000,00

23.323.000,00
2.400.000,00
0,00

25.723.000,00

6.400.000,00
6.400.000,00
0,00

6.400.000,00

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0005:
01

Приходи из буџета

6.400.000,00

Свега за Програмску активност 0901-0005:

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

6.400.000,00

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

97.332.636,89

0,00

97.332.636,89

07
13

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 11:

18.115.363,11

822.865,84

18.938.228,95

21

0,00

178.134,16

178.134,16

115.448.000,00

1.001.000,00

116.449.000,00
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- 22 1801
1801-0001
90
91
92
93

416
423
424
451

94

464

95
96

511
512

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Здравство некласифиокавно на другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања-Дом здравља
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
07

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

75.051.000,00

01
07

Функција 760:
Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 1801-0001:

75.051.000,00

Мртвозорство
Здравство некласифиокавно на другом месту
424 Специјализоване услуге

1.530.000,00

760

1801-0002
760
97

01

01

1801-0003
760
98
99

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0002:

Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље
Здравство некласифиокавно на другом месту
426 Материјал
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

290.000,00
772.000,00
77.000,00

290.000,00
772.000,00
77.000,00

0,00

0,00

67.062.000,00
6.850.000,00
0,00

67.062.000,00
6.850.000,00
0,00

74.201.256,10
849.743,90

74.201.256,10
849.743,90

74.201.256,10
849.743,90
0,00

75.051.000,00

1.530.000,00
1.530.000,00

1.530.000,00

0,00

1.530.000,00

1.530.000,00
1.530.000,00

0,00

1.530.000,00
1.530.000,00

300.000,00
500.000,00

300.000,00
500.000,00

800.000,00

800.000,00

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

800.000,00

01

Функција 760:
Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0003:

800.000,00

01
07
13

75.051.000,00
74.201.256,10
849.743,90

1.530.000,00

01

01
07

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00
800.000,00

0,00

800.000,00

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

76.531.256,10
849.743,90

Свега за Програм 12:

77.381.000,00

0,00

77.381.000,00

Извори финансирања за Раздео VIII:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

173.863.892,99
18.965.107,01
0,00

0,00
822.865,84
178.134,16

173.863.892,99
19.787.972,85
178.134,16

Свега за Раздео VIII:

192.829.000,00

1.001.000,00

193.830.000,00

22

76.531.256,10
849.743,90
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0101
0101-0001
421
100
101
101/1
102
103
104
105
106
107
108

411
412
413
415
416
421
423
424
426
451

109
110

465
511
01
08
10

01
08
10

0101-0002
421
111

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Остале донације, дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања

12.950.000,00
550.000,00
590.000,00

12.950.000,00
550.000,00
590.000,00

167.223.707,98

167.223.707,98

238.000,00
27.470.292,02

238.000,00
27.470.292,02

Функција 421:
Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања

194.932.000,00

Свега за Програмску активност 0101-0001:

194.932.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

0,00

194.932.000,00

167.223.707,98

167.223.707,98

238.000,00
27.470.292,02

238.000,00
27.470.292,02
0,00

15.000.000,00

01

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета

15.000.000,00

01

Функција 421:
Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0101-0002:

15.000.000,00

10

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 5:

112
113

5.317.000,00
912.000,00
80.000,00
130.000,00
1.120.000,00
8.600.000,00
6.378.000,00
156.005.000,00
2.300.000,00

194.932.000,00

Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда

01
08

0401
0401-0001
560

5.317.000,00
912.000,00
80.000,00
130.000,00
1.120.000,00
8.600.000,00
6.378.000,00
156.005.000,00
2.300.000,00

15.000.000,00

23

15.000.000,00
0,00

15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

182.223.707,98

182.223.707,98

238.000,00
27.470.292,02

238.000,00
27.470.292,02

209.932.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
424 Специјализоване услуге
481 Дотације невладиним организацијама

15.000.000,00

8.400.000,00
9.000.000,00

0,00

209.932.000,00

8.400.000,00
9.000.000,00
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01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

17.400.000,00

01

Функција 560:
Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0001:

17.400.000,00

0401-0002
560
114
115
116

416
423
424

50.000,00
690.000,00
4.000.000,00

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

4.740.000,00
4.740.000,00

01

Функција 560:
Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0002:

4.740.000,00

01
08
10

X

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

22.140.000,00

Свега за Програм 6:

22.140.000,00

Извори финансирања за Раздео IX:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања

204.363.707,98
238.000,00
27.470.292,02

Свега за Раздео IX:

232.072.000,00

01

47.546.000,00

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

47.546.000,00

0602-0006
130
411
412
413
414
415
416
422
423
424
426
465
481

24

17.400.000,00
17.400.000,00

0,00

17.400.000,00

50.000,00
690.000,00
4.000.000,00
4.740.000,00
0,00

4.740.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Инспекцијски послови
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

0602

17.400.000,00
0,00

17.400.000,00

Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01

117
118
118/1
119
120
121
122
123
124
125
126
127

17.400.000,00

4.740.000,00
4.740.000,00

0,00

4.740.000,00

22.140.000,00
0,00

22.140.000,00

204.363.707,98
238.000,00
27.470.292,02
0,00

24.542.000,00
4.209.000,00
180.000,00
160.000,00
825.000,00
220.000,00
90.000,00
9.370.000,00
2.700.000,00
450.000,00
3.000.000,00
1.800.000,00

232.072.000,00

24.542.000,00
4.209.000,00
180.000,00
160.000,00
825.000,00
220.000,00
90.000,00
9.370.000,00
2.700.000,00
450.000,00
3.000.000,00
1.800.000,00

47.546.000,00

47.546.000,00
0,00

47.546.000,00

47.546.000,00
47.546.000,00

0,00

47.546.000,00
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01

1102
1102-0003
660
128

1102-0006
660
129
130

131

0701-0002
451
132
133

47.546.000,00

47.546.000,00
0,00

39.200.000,00

39.200.000,00

39.200.000,00

01

39.200.000,00

01

Функција 660:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:

39.200.000,00

Одржавање гробаља и погребне услуге
Послови становања и заједнице некласификовано
на другом месту
421 Стални трошкови
424 Специјализоване услуге

10.000.000,00
1.000.000,00

0,00

39.200.000,00

01

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

11.000.000,00

01

Функција 660:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:

11.000.000,00

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

50.200.000,00

Свега за Програм 2:

50.200.000,00

0,00

11.000.000,00
0,00

4.870.000,00

01

Функција 510:
Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0005:

4.870.000,00

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

4.870.000,00

Свега за Програм 6:

4.870.000,00

25

11.000.000,00

50.200.000,00
0,00

50.200.000,00

4.870.000,00

4.870.000,00

4.870.000,00
0,00

4.870.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге
805.000,00
425 Текуће поправке и одржавање
65.658.000,00

11.000.000,00
11.000.000,00

0,00

4.870.000,00

01

39.200.000,00

10.000.000,00
1.000.000,00

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

39.200.000,00
39.200.000,00

11.000.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
421 Стални трошкови

47.546.000,00

39.200.000,00

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

01

0701

47.546.000,00

Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Послови становања и заједнице некласификовано
на другом месту
421 Стални трошкови

01

0401
0401-0005
510

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

4.870.000,00
4.870.000,00

0,00

4.870.000,00

4.870.000,00
0,00

4.870.000,00

805.000,00
65.658.000,00

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

- 26 -

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

66.463.000,00

01

Функција 451:
Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0701-0002:

66.463.000,00

0701-0004
451
134
135
136

421
423
426

55.229.753,53

6.588.331,00
50.610.915,47

6.588.331,00
50.610.915,47

01
07
10

Свега за Програмску активност 0701-0004:

112.429.000,00

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

01

66.463.000,00

55.229.753,53

112.429.000,00

423
425
426
511
512

66.463.000,00
0,00

3.895.000,00
108.239.000,00
295.000,00

Функција 451:
Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0004:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања

ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

66.463.000,00

3.895.000,00
108.239.000,00
295.000,00

10

0701-П4
451

66.463.000,00
0,00

66.463.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања

01
07

137
138
139
140
141

Јавни градски и приградски превоз путника
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал

66.463.000,00

0,00

55.229.753,53
6.588.331,00
50.610.915,47

55.229.753,53
6.588.331,00
50.610.915,47
0,00

2.605.000,00
1.600.000,00
300.000,00
5.700.000,00
3.140.000,00

13.345.000,00

Приходи из буџета

13.345.000,00

Свега за пројекат 0701-П4:

13.345.000,00

112.429.000,00

2.605.000,00
1.600.000,00
300.000,00
5.700.000,00
3.140.000,00

13.345.000,00

Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П4:

112.429.000,00

13.345.000,00
0,00

13.345.000,00
13.345.000,00

0,00

13.345.000,00

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања

135.037.753,53
6.588.331,00
50.610.915,47

Свега за Програм 7:

192.237.000,00

01
07

Извори финансирања за главу 10.1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

237.653.753,53

237.653.753,53

10

Примања од домаћих задуживања

6.588.331,00
50.610.915,47

6.588.331,00
50.610.915,47

01
07
10

Свега за главу 10.1:

135.037.753,53
6.588.331,00
50.610.915,47
0,00

192.237.000,00

294.853.000,00

0,00

294.853.000,00

237.653.753,53

0,00

237.653.753,53

6.588.331,00
50.610.915,47

0,00
0,00

6.588.331,00
50.610.915,47

294.853.000,00

0,00

294.853.000,00

Извори финансирања за Раздео X:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

10

Примања од домаћих задуживања
Свега за Раздео X:

26
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XI

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
0602

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

180.214.000,00

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:

180.214.000,00

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

180.214.000,00

Свега за Програм 15:

180.214.000,00

0602-0001
130
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
156/1

01

1101

65.978.000,00
11.315.000,00
1.205.000,00
1.550.000,00
2.525.000,00
600.000,00
43.050.000,00
450.000,00
11.401.000,00
250.000,00
5.290.000,00
25.040.000,00
6.850.000,00
800.000,00
3.260.000,00
650.000,00
180.214.000,00

157

421

158
159
160
161
162

423
424
482
511
541
01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

59.310.000,00

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:

59.310.000,00

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета

59.310.000,00

Свега за Програм 1:

59.310.000,00

01

27

180.214.000,00
0,00

180.214.000,00

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Управљање грађевинским земљиштем
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Земљиште

1101-0003
620

65.978.000,00
11.315.000,00
1.205.000,00
1.550.000,00
2.525.000,00
600.000,00
43.050.000,00
450.000,00
11.401.000,00
250.000,00
5.290.000,00
25.040.000,00
6.850.000,00
800.000,00
3.260.000,00
650.000,00

0,00
14.490.000,00
9.870.000,00
4.950.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
59.310.000,00

180.214.000,00
180.214.000,00

0,00

180.214.000,00

180.214.000,00
0,00

180.214.000,00

0,00
14.490.000,00
9.870.000,00
4.950.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
59.310.000,00
0,00

59.310.000,00

59.310.000,00
59.310.000,00

0,00

59.310.000,00

59.310.000,00
0,00

59.310.000,00
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1102-0001
640
163
164
165
165/1
166
167
168

421
423
424
425
426
511
512

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета

127.035.950,00

01

Функција 640:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0001:

127.035.950,00

1102-0002
620
169
170
171

88.700.000,00
0,00
2.180.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
4.711.542,00
13.944.408,00

88.700.000,00
0,00
2.180.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
4.711.542,00
13.944.408,00

127.035.950,00

127.035.950,00
0,00

127.035.950,00

127.035.950,00
127.035.950,00

0,00

127.035.950,00

424
512
514

Одржавање јавних зелених површина
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Култивисана имовина

54.000.000,00
2.197.800,00
2.900.000,00

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

59.097.800,00
59.097.800,00

01

Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:

59.097.800,00

Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
Стални трошкови
Услуге по уговору

21.900.000,00
590.000,00

21.900.000,00
590.000,00

1102-0008
630

54.000.000,00
2.197.800,00
2.900.000,00
59.097.800,00
0,00

59.097.800,00

59.097.800,00
59.097.800,00

0,00

59.097.800,00

172
173
174

421
423
511

175

512

Машине и опрема

11.020.614,24
11.738.392,00

11.020.614,24
11.738.392,00

01
07

Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

27.619.747,24
17.629.259,00

27.619.747,24
17.629.259,00

45.249.006,24

01
07

Функција 630:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0008:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1102-0008:

45.249.006,24

511

ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним
заједницама
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти

12.700.000,00

01

Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета

12.700.000,00
12.700.000,00

01

Функција 540:
Извори финансирања за Пројекат 1102-П1
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П1:

12.700.000,00

1102-П1
620
176

Зграде и грађевински објекти

0,00

27.619.747,24
17.629.259,00

28

45.249.006,24
27.619.747,24
17.629.259,00

0,00

45.249.006,24

12.700.000,00
12.700.000,00
0,00

12.700.000,00

12.700.000,00
12.700.000,00

0,00

12.700.000,00
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Извори финансирања за Програм 2:
01
07
13

0401
0401-0004
520
176/1
177
178

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Програм 2:

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти

226.453.497,24

0,00

226.453.497,24

17.629.259,00

0,00

17.629.259,00

0,00

0,00

0,00

244.082.756,24

0,00

244.082.756,24

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00
4.805.528,42

0,00
4.805.528,42
10.500.000,00
4.305.528,42

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

10.500.000,00
4.305.528,42

Функција 520:

14.805.528,42

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

10.500.000,00
4.305.528,42

Свега за Програмску активност 0401-0004:

14.805.528,42

01
07

0401-0006

0,00

14.805.528,42

10.500.000,00
4.305.528,42
0,00

14.805.528,42

Управљање осталим врстама отпада

510
179

Управљање отпадом
511 Зграде и грађевински објекти
01

0,00

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

0,00

Функција 560:

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0006:
01

0401-П1
510
180

Приходи из буџета

0,00

Свега за Програмску активност 0401-0006:

0,00

ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за
сепарацију у регионалној депонији "СремМачва"
Управљање отпадом
512 Машине и опрема

24.801.532,15

0,00
0,00

0,00

24.801.532,15

Извори финансирања за функцију 510:

0401-П2

510
181
182
183

01

Приходи из буџета

24.801.532,15
24.801.532,15

01

Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0401-П1
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-П1:

24.801.532,15

ПРОЈЕКАТ: Израда идејног решења
претходних геомеханичких и геодетских
радова за регионални пречистач отпадних
вода Сремска Митровица-Рума -Ириг
Управљање отпадом
423 Услуге по уговору
426 Материјал
511 Зграде и грађевински објекти

29

24.801.532,15
0,00

24.801.532,15

1.027.000,00
40.000,00
2.352.000,00

24.801.532,15
24.801.532,15

0,00

24.801.532,15

1.027.000,00
40.000,00
2.352.000,00
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01

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

3.419.000,00

01

Функција 510:
Извори финансирања за Пројекат 0401-П2
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0401-П2:

3.419.000,00

0,00

3.419.000,00

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

38.720.532,15

0,00

38.720.532,15

Свега за Програм 6:

43.026.060,57

0,00

43.026.060,57

01

0701-0002
451
184/1
184
185
185/1
186

423
424
425
426
511
01
07
08
10

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања
Функција 451:

3.419.000,00

3.419.000,00
0,00

3.419.000,00

3.419.000,00
3.419.000,00

590.001,00
6.792.981,76
956.480,00
156.025,00
109.682.375,31

590.001,00
6.792.981,76
956.480,00
156.025,00
109.682.375,31

83.750.070,56
1.000.000,00

83.750.070,56
1.000.000,00

11.509.000,00
21.918.792,51

11.509.000,00
21.918.792,51

118.177.863,07

0,00

118.177.863,07

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
01
07
08
10

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања
Свега за програмску активност 0701-0002:

0701-П1

83.750.070,56
1.000.000,00

83.750.070,56
1.000.000,00

11.509.000,00
21.918.792,51

11.509.000,00
21.918.792,51

118.177.863,07

0,00

118.177.863,07

ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на
пружном прелазу ка насељу КПД

451

Друмски саобраћај
187

511

Зграде и грађевински објекти

18.000.000,00

18.000.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

18.000.000,00
18.000.000,00

01

Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П1:

18.000.000,00

`

0701-П2
451
188

511
01

ПРОЈЕКАТ: Трг Инвеститора
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

18.000.000,00
0,00

18.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

504.000,00

504.000,00

Приходи из буџета

504.000,00

504.000,00

Функција 451:

504.000,00

Извори финансирања за функцију 451:

30

0,00

504.000,00
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01

Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета

504.000,00

Свега за пројекат 0701-П2:

504.000,00

0,00

504.000,00

102.254.070,56

0,00

102.254.070,56

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

11.509.000,00
21.918.792,51

0,00
0,00

11.509.000,00
21.918.792,51

136.681.863,07

0,00

136.681.863,07

01

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања

10

Свега за Програм 7:
1201

504.000,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Унапређење система очувања и представљања
култрно - историјског наслеђа

1201-0003
820
188/1
189

425
511

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

6.700.000,00
0,00

6.700.000,00
0,00

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

6.700.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00

01

Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0003:

6.700.000,00

1201-П4

0,00

6.700.000,00

6.700.000,00
6.700.000,00

0,00

6.700.000,00

ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта
"Добрица Милутиновић"

820

Услуге културе
190

511

Зграде и грађевински објекти

100.000,00

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

100.000,00

Функција 820:

100.000,00

100.000,00
100.000,00
0,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
01

01

1301

Приходи из буџета

100.000,00

Свега за пројекат 1201-П4:

100.000,00

0,00

100.000,00

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

Свега за Програм 13:

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

100.000,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

810
191

511

Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти

28.040.054,92

28.040.054,92

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

19.209.264,69

19.209.264,69

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6.000.000,00
2.830.790,23

6.000.000,00
2.830.790,23

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0003:

31

28.040.054,92

0,00

28.040.054,92
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Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

19.209.264,69

0,00

19.209.264,69

6.000.000,00
2.830.790,23

0,00
0,00

6.000.000,00
2.830.790,23

Свега за Програмску активност 1301-0003:

28.040.054,92

0,00

28.040.054,92

511

ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти

2.800.000,00

2.800.000,00

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

01

Функција 810:
Извори финансирања за Пројекат 1301-П1
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-П1:

2.800.000,00

1301-П1
810
192

1301-П2
810
192/1

0,00

2.800.000,00

2.800.000,00
2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

512

ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк
Услуге рекреације и спорта
Машине и опрема

252.435,00

252.435,00

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

252.435,00

252.435,00

252.435,00

01

Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат 1301-П2
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1301-П2:

252.435,00

01
07
13

2001

0,00

252.435,00

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22.261.699,69
6.000.000,00
2.830.790,23

Свега за Програм 14:

31.092.489,92

252.435,00
252.435,00

0,00

252.435,00

22.261.699,69
6.000.000,00
2.830.790,23
0,00

31.092.489,92

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара "ПУ
Пчелица" у Сремској Митровици

2001-П1
912

Основно образовање
192/2

511

Зграде и грађевински објекти

2.536.087,54

2.536.087,54

01
07

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

81.087,54
2.455.000,00

81.087,54
2.455.000,00

2.536.087,54

01
07

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 2001-П1:

2.536.087,54

511

ПРОЈЕКАТ: Санација објекта "ПУ Пчелица"
у Лаћарку
Основно образовање
Зграде и грађевински објекти

4.600.000,00

01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

4.600.000,00

Функција 912:

4.600.000,00

2001-П2
912
192/3

01

0,00

81.087,54
2.455.000,00

2.536.087,54
81.087,54
2.455.000,00

0,00

2.536.087,54

4.600.000,00
4.600.000,00
0,00

4.600.000,00

Извори финансирања за пројекат 2001-П2:
Приходи из буџета

4.600.000,00

Свега за пројекат 2001-П2:

4.600.000,00
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4.600.000,00
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01
07

2002
2002-П2
912
193

436
194

Свега за Програм 8:

7.136.087,54

4.681.087,54
2.455.000,00
0,00

7.136.087,54

295.483.742,66

295.483.742,66

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

77.060.056,31
218.423.686,35

77.060.056,31
218.423.686,35

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:

295.483.742,66

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

77.060.056,31
218.423.686,35

Свега за пројекат 2002-П2:

295.483.742,66

01
07

0501-0001

4.681.087,54
2.455.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ
ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе - Јован
Поповић
Основно образовање
511 Зграде и грађевински објекти
01
07

0501

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

218.423.686,35

Свега за Програм 9:

295.483.742,66

01

01

01
07
08
10
13

295.483.742,66
77.060.056,31
218.423.686,35

0,00

77.060.056,31

Трансфери од других нивоа власти

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Енергетски менаџмент
Остала енергија
454 Субвенције приватним предузећима
01

0,00

295.483.742,66

77.060.056,31
218.423.686,35
0,00

2.900.000,00

295.483.742,66

2.900.000,00

Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета

2.900.000,00

Функција 436:
Извори финансирања за програмску
активност 0501-0001:
Приходи из буџета

2.900.000,00

Свега за програмску активност 0501-0001:

2.900.000,00

Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета

2.900.000,00

Свега за Програм 17:

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

720.654.943,49
249.813.473,77

0,00
0,00

720.654.943,49
249.813.473,77

11.509.000,00
21.918.792,51

0,00
0,00

11.509.000,00
21.918.792,51

2.830.790,23

0,00

2.830.790,23

1.006.727.000,00

0,00

1.006.727.000,00

2.900.000,00
0,00

2.900.000,00

Извори финансирања за Раздео XI:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Раздео XI:

33
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12.0

ГРАДСКА УПРАВА ЗА OБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И СПОРТ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

820

Услуге културе
195
196
196/1

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца

19.563.000,00
3.355.000,00

19.563.000,00
3.355.000,00

413 Накнаде у натури

240.000,00

240.000,00

197

414 Социјална давања запосленима

326.000,00

326.000,00

198

415 Накнаде трошкова за запослене

600.000,00

600.000,00

198/1

50.000,00

50.000,00

421 Стални трошкови

2.060.000,00

2.060.000,00

200
200/1

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

590.000,00
1.800.000,00

590.000,00
1.800.000,00

200/2

454 Субвенције приватним предузећима

1.000.000,00

1.000.000,00

201

463 Трансфери осталим нивоима власти

3.150.000,00

3.150.000,00

202
203
204

465 Остале донације, дотације и трансфери
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
481 Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација је намењена за:
-Дотације верским заједницама 14.500.000,00
-Дотације удружењима грађана 3.000.000,00
-Дотације непрофитним институцијама 200.000,00

2.100.000,00
1.350.000,00
17.700.000,00

2.100.000,00
1.350.000,00
17.700.000,00

3.000.000,00
4.500.000,00

3.000.000,00
4.500.000,00

199

204/1
204/2

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

511 Зграде и грађевински објекти
515 Нематеријална имовина
01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

61.384.000,00

Функција 820:

61.384.000,00

61.384.000,00
0,00

61.384.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002:
01

1201-0004

Приходи из буџета

61.384.000,00

Свега за програмску активност 1201-0002:

61.384.000,00

61.384.000,00
0,00

61.384.000,00

Остваривање и унапређивање јавног интереса
у области јавног информисања

830

Услуге емитовања и штампања
205

423 Услуге по уговору

206

454 Субвенције приватним предузећима
01

1.710.000,00

1.710.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

22.710.000,00

Функција 830:

22.710.000,00

22.710.000,00
0,00

22.710.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0004:
01

01

Приходи из буџета

22.710.000,00

Свега за програмску активност 1201-0004:

22.710.000,00

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

84.094.000,00

Свега за Програм 13:

84.094.000,00

34
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1502-0001
473
207

463

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Текући трансфери осталим нивоима власти

2.274.840,00

13

Извори финансирања за функцију 473:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.274.840,00
2.274.840,00

0,00

2.274.840,00

13

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0001:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.274.840,00

0,00

2.274.840,00

Свега за Програмску активност 1502-0001:

2.274.840,00

0,00

2.274.840,00

Извори финансирања за Програм 4:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.274.840,00

Свега за Програм 4:

2.274.840,00

13

1301

2.274.840,00
2.274.840,00

2.274.840,00
0,00

2.274.840,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

1301-0001
810

Услуге рекреације и спорта
208
209

472
481

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација је намењена за:
-Дотације из области спорта 59.000.000,00
-Дотације за спортске објекте 8.000.000,00
-Дотације Спортском савезу града 55.000.000,00

400.000,00
122.000.000,00

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

122.400.000,00

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:

122.400.000,00

13010002

400.000,00
122.000.000,00

122.400.000,00

122.400.000,00
0,00

122.400.000,00

122.400.000,00
122.400.000,00

0,00

122.400.000,00

Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта

810
210

423

Услуге по уговору

211
212

424
426

Специјализоване услуге

7.380.000,00
1.686.000,00

7.380.000,00
1.686.000,00

Материјал

1.980.000,00

1.980.000,00

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

11.046.000,00
11.046.000,00

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0002:

11.046.000,00

1301-0005

11.046.000,00
0,00

11.046.000,00

11.046.000,00
11.046.000,00

0,00

11.046.000,00

Канцеларија за младе

860
213
213/1

423
424

Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

214

426

Материјал

1.209.000,00

1.209.000,00

215

481

Дотације невладиним организацијама

1.500.000,00

1.500.000,00

35
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01
08

01
08

01
08

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Функција 860:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0005:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Свега за Програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Свега за Програм 14:

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-П1

ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним
појединцима из области образовања

980
216

472

Образовање некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.770.000,00

4.770.000,00

155.000,00
4.925.000,00

155.000,00
0,00

4.770.000,00
155.000,00
4.925.000,00

4.770.000,00
0,00

138.216.000,00

155.000,00
4.925.000,00

138.216.000,00

155.000,00
138.371.000,00

4.925.000,00

155.000,00
0,00

138.371.000,00

9.356.000,00

9.356.000,00

9.140.204,00

9.140.204,00

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

215.796,00

Функција 980:

9.356.000,00

215.796,00
0,00

9.356.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

9.140.204,00
215.796,00

Свега за пројекат 0602-П1:

9.356.000,00

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

9.140.204,00
215.796,00

Свега за Програм 15:

9.356.000,00

421
423

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Стални трошкови
Услуге по уговору

1.540.000,00
1.230.000,00

01

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета

2.770.000,00
2.770.000,00

01

Функција 911:
Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2001-0001:

2.770.000,00

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета

2.770.000,00

Свега за Програм 8:

2.770.000,00

01
07

2001
2001-0001
911
217
218

01

36

9.140.204,00
215.796,00
0,00

9.356.000,00

9.140.204,00
215.796,00
0,00

9.356.000,00

1.540.000,00
1.230.000,00
2.770.000,00
0,00

2.770.000,00

2.770.000,00
2.770.000,00

0,00

2.770.000,00

2.770.000,00
0,00

2.770.000,00
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421
422
423
463
472

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.278.000,00
24.000.000,00
590.000,00
135.920.000,00
1.200.000,00

01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

163.988.000,00
163.988.000,00

01

Функција 912:
Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:

163.988.000,00

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

163.988.000,00

Свега за Програм 9:

163.988.000,00

2002-0001
912
219
220
221
222
223

01

2003

163.988.000,00

163.988.000,00

163.988.000,00
0,00

163.988.000,00
163.988.000,00

0,00

163.988.000,00

421
463
472

1.393.000,00
95.854.000,00
2.500.000,00

1.393.000,00
95.854.000,00
2.500.000,00

01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

99.747.000,00

99.747.000,00

01

01

01
07
08
13

12.1
2001
2001-0001
911
227
228
229
230
231
232
233

163.988.000,00
0,00

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Стални трошкови
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2003-0001
920
224
225
226

2.278.000,00
24.000.000,00
590.000,00
135.920.000,00
1.200.000,00

411
412
413
414
415
416
421

Функција 920:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:

99.747.000,00

0,00

99.747.000,00

99.747.000,00
99.747.000,00

0,00

99.747.000,00
99.747.000,00

Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета

99.747.000,00

Свега за Програм 10:

99.747.000,00

0,00

99.747.000,00

Извори финансирања за 12.0:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

497.955.204,00
215.796,00
155.000,00
2.274.840,00

0,00
0,00

497.955.204,00
215.796,00
155.000,00
2.274.840,00

Свега за 12.0:

500.600.840,00

0,00

500.600.840,00

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - ПУ ПЧЕЛИЦА
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
169.680.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца
29.120.000,00
Накнаде у натури
590.000,00
Социјална давања запосленима
2.072.000,00
Накнаде трошкова за запослене
6.500.000,00
Награде запосленима и остали посебни расходи
1.600.000,00
Стални трошкови
21.735.000,00

37

99.747.000,00

169.680.000,00
29.120.000,00
590.000,00
2.072.000,00
6.500.000,00
1.600.000,00
21.735.000,00
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235
236
237
238
239
240
241
242
243

422
423
424
425
426
465
472
481
482
485

243/1
244
245

511
512
515
01
07
16

01
07
16

01
07
16

01
07

12.2
1201
1201-0001
820
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
258/1
259
260
261
262
263

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
481
482
511
512
515
523

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности

1.044.000,00
2.457.000,00
3.365.000,00
4.545.000,00
26.450.000,00
15.610.000,00
40.000,00
260.000,00
200.000,00

500.000,00
590.000,00

100.000,00
322.000,00
4.112.000,00
250.000,00
268.738.635,00
21.313.365,00

1.044.000,00
2.957.000,00
3.955.000,00
4.545.000,00
26.450.000,00
15.610.000,00
40.000,00
260.000,00
200.000,00
100.000,00
322.000,00
4.112.000,00
250.000,00

0,00
1.090.000,00
1.090.000,00

268.738.635,00
21.313.365,00
1.090.000,00
291.142.000,00

268.738.635,00
21.313.365,00

0,00
0,00
1.090.000,00

268.738.635,00
21.313.365,00
1.090.000,00

Свега за програмску активност 2001-0001:

290.052.000,00

1.090.000,00

291.142.000,00

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности

268.738.635,00
21.313.365,00
0,00

0,00
0,00
1.090.000,00

268.738.635,00
21.313.365,00
1.090.000,00

Свега за Програм 8:

290.052.000,00

1.090.000,00

291.142.000,00

Извори финансирања за Главу 12.1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

268.738.635,00
21.313.365,00

0,00
0,00

268.738.635,00
21.313.365,00

Свега за Главу 12.1:

290.052.000,00

1.090.000,00

291.142.000,00

1.910.000,00
343.000,00
178.000,00
387.000,00
7.000,00

95.882.000,00
16.195.000,00
913.000,00
1.035.000,00
3.477.000,00
3.165.000,00
25.614.000,00
6.590.040,00
62.387.000,00
19.017.869,00
24.587.000,00
11.516.550,00
9.418.000,00
100.000,00
310.000,00
0,00
4.527.541,00
546.200,00
590.000,00

290.052.000,00

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
93.972.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца
15.852.000,00
Накнаде у натури
735.000,00
Социјална давања запосленима
648.000,00
Накнаде трошкова за запослене
3.470.000,00
Награде запосленима и остали посебни расходи
3.165.000,00
Стални трошкови
25.262.000,00
Трошкови путовања
3.928.040,00
Услуге по уговору
51.762.000,00
Специјализоване услуге
14.977.869,00
Текуће поправке и одржавање
22.162.000,00
Материјал
8.928.550,00
Остале донације, дотације и трансфери
9.210.000,00
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
229.000,00
Зграде и грађевински објекти
0,00
Машине и опрема
3.052.541,00
Нематеријална имовина
221.200,00
Залихе робе за даљу продају

38

352.000,00
2.662.000,00
10.625.000,00
4.040.000,00
2.425.000,00
2.588.000,00
208.000,00
100.000,00
81.000,00
1.475.000,00
325.000,00
590.000,00
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01
04
07
08
13

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
04
07
08
13

Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

1201-П1
820
264
265
266
267

107.000,00
596.000,00

234.909.941,00
27.593.000,00
22.665.259,00
107.000,00
596.000,00

257.575.200,00

28.296.000,00

285.871.200,00

234.909.941,00
0,00
22.665.259,00
0,00
0,00

0,00
27.593.000,00
0,00
107.000,00
596.000,00

234.909.941,00
27.593.000,00
22.665.259,00
107.000,00
596.000,00

257.575.200,00

28.296.000,00

285.871.200,00

27.593.000,00
22.665.259,00

423
424
426
481

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним организацијама

3.180.000,00
590.000,00
90.000,00
36.000,00

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

3.896.000,00

Функција 820:

3.896.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета

3.896.000,00

Свега за пројекат 1201-П1:

3.896.000,00

01

1201-П2

3.180.000,00
590.000,00
90.000,00
36.000,00
3.896.000,00
0,00

3.896.000,00
3.896.000,00

0,00

3.896.000,00

423
424
426
472

ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва
SIRMIUM LUX VERBI
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

360.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00

360.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

710.000,00

710.000,00

710.000,00

01

Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П2:

710.000,00

0,00

710.000,00

820
268
269
270
271

234.909.941,00

0,00

710.000,00

710.000,00
710.000,00

01
04
07
08
13

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

239.515.941,00
0,00
22.665.259,00
0,00
0,00
262.181.200,00

0,00
27.593.000,00
0,00
107.000,00
596.000,00
28.296.000,00

239.515.941,00
27.593.000,00
22.665.259,00
107.000,00
596.000,00
290.477.200,00

01
04
07
08
13

Извори финансирања за Главу 12.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 12.2:

239.515.941,00
0,00
22.665.259,00
0,00
0,00
262.181.200,00

0,00
27.593.000,00
0,00
107.000,00
596.000,00
28.296.000,00

239.515.941,00
27.593.000,00
22.665.259,00
107.000,00
596.000,00
290.477.200,00
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12.3
1301
1301-0004
810
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472
482
483
511
512
523

УСТАНОВЕ СПОРТА
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају

12.977.000,00
2.226.000,00
200.000,00
180.000,00
740.000,00
75.000,00
43.084.240,00
590.000,00
9.615.000,00
14.970.000,00
2.015.000,00
4.995.220,00
800.000,00
200.000,00
28.000,00
0,00
1.745.000,00
1.018.540,00

4.540.000,00
800.000,00

2.350.000,00
3.000.000,00

17.517.000,00
3.026.000,00
200.000,00
455.000,00
760.000,00
75.000,00
46.327.240,00
706.000,00
12.505.000,00
16.050.000,00
4.016.000,00
6.995.220,00
1.510.000,00
910.000,00
1.183.000,00
25.000,00
1.745.000,00
3.368.540,00
3.000.000,00

12.741.000,00

95.459.000,00
12.741.000,00

101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

275.000,00
20.000,00
3.243.000,00
116.000,00
2.890.000,00
1.080.000,00
2.001.000,00
2.000.000,00
710.000,00
710.000,00
1.155.000,00
25.000,00

09
13

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

95.459.000,00

24.915.000,00

120.374.000,00

01
04
08
09
13

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0004:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

95.459.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12.741.000,00
101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

95.459.000,00
12.741.000,00
101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

Свега за Програмску активност 1301-0004:

95.459.000,00

24.915.000,00

120.374.000,00

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

95.459.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12.741.000,00
101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

95.459.000,00
12.741.000,00
101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

Свега за Програм 14:

95.459.000,00

24.915.000,00

120.374.000,00

Извори финансирања за Главу 12.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

95.459.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12.741.000,00
101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

95.459.000,00
12.741.000,00
101.000,00
7.300.000,00
4.773.000,00

Свега за Главу 12.3:

95.459.000,00

24.915.000,00

120.374.000,00

01
04
08

01
04
08
09
13

01
04
08
09
13

40

95.459.000,00

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

- 41 12.4

411
412
413
415
421
422
423
424
425
426
465
512

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема

01
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

13.421.000,00

0,00

13.421.000,00

01
07

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

12.921.000,00
500.000,00

0,00
0,00

12.921.000,00
500.000,00

Свега за Програмску активност 1502-0001:

13.421.000,00

0,00

13.421.000,00

1502
1502-0001
473
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
301/1

1502-П1

3.370.000,00
603.000,00
15.000,00
180.000,00
1.090.000,00
565.000,00
5.280.000,00
1.150.000,00
110.000,00
597.000,00
450.000,00
11.000,00

3.370.000,00
603.000,00
15.000,00
180.000,00
1.090.000,00
565.000,00
5.280.000,00
1.150.000,00
110.000,00
597.000,00
450.000,00
11.000,00

12.921.000,00
500.000,00

12.921.000,00
500.000,00

ПРОЈЕКАТ: ГАСТРО-ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ

473
302
303
304

Туризам
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
426 Материјал

75.000,00
1.145.000,00
280.000,00

75.000,00
1.145.000,00
280.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

1.500.000,00

01

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П1:

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета

14.421.000,00

0,00

14.421.000,00

Свега за Програм 4:

14.921.000,00

0,00

14.921.000,00

Извори финансирања за Главу 12.4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

14.421.000,00
500.000,00

0,00
0,00

14.421.000,00
500.000,00

Свега за Главу 12.4:

14.921.000,00

0,00

14.921.000,00

1.116.089.780,00
0,00
44.694.420,00

0,00
40.334.000,00
0,00

1.116.089.780,00
40.334.000,00
44.694.420,00

155.000,00
0,00
2.274.840,00

208.000,00
7.300.000,00
5.369.000,00

363.000,00
7.300.000,00
7.643.840,00

1.163.214.040,00

54.301.000,00

1.217.515.040,00

01

01
07

01
04
07
08
09
13

Извори финансирања за Раздео XII:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео XII:

41

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00
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- 42 - 42 Извори финансирања за Разделе I-XII:
01 Приходи из буџета
2.921.685.650,53
0,00 2.921.685.650,53
Извори финансирања за Разделе I-XII:
Сопствени
приходи буџетских корисника
40.334.000,00
40.334.000,00
0104 Приходи
из буџета
2.921.685.650,53 0,00
0,00 2.921.685.650,53
06
Донације
од
међународних
организација
0,00
710.427,46
710.427,46
04 Сопствени приходи буџетских корисника
0,00
40.334.000,00
40.334.000,00
Трансфери
од
других
нивоа
власти
324.061.331,78
822.865,84
324.884.197,62
0607 Донације
од међународних организација
0,00
710.427,46
710.427,46
Добровољни трансфери од физичких и правних
0708 Трансфери
од других нивоа власти
324.061.331,78
822.865,84
324.884.197,62
лица
11.902.000,00
208.000,00
12.110.000,00
0809 Добровољни трансфери од физичких и правних
Примања од продаје нефинансијске имовине
7.300.000,0012.110.000,00
7.300.000,00
лица
11.902.000,00 0,00 208.000,00
10
Примања
од
домаћих
задуживања
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
09 Примања од продаје нефинансијске имовине
0,00
7.300.000,00
7.300.000,00
Нераспоређени
вишак
прихода из ранијих година
5.105.630,23
5.547.134,16
10.652.764,39
1013 Примања
од домаћих
задуживања
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Родитељски динар
ваннаставне
активности
0,00
1.090.000,00
1.090.000,00
1316 Нераспоређени
вишак за
прихода
из ранијих
година
5.105.630,23
5.547.134,16
10.652.764,39
Свега за Разделе
16 Родитељски
3.362.754.612,54
56.012.427,46
3.418.767.040,00
динар за I-XII:
ваннаставне активности
0,00
1.090.000,00
1.090.000,00
Свега за Разделе I-XII:
3.362.754.612,54
56.012.427,46 3.418.767.040,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
Члан 13.

Члан 12. мења се и гласи:
„У складу
сасеЗаконом
Члан
12. мења
и гласи: о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору
(„Сл.
гласник
РС“
и 81/2016) имаксималног
Одлуком о максималном
броју
запослених
„У складу са Закономбр.
о 68/2015
начину одређивања
броја запослених
у јавном
на неодређено
времеРС“
у организационим
облицима,
који очине
систем јавног
сектора Града
сектору
(„Сл. гласник
бр. 68/2015 и 81/2016)
и Одлуком
максималном
броју запослених
Сремска
Митровица
годину („Сл.
лист Града
Сремска
Митровица
12/2017,
13/2017,
на
неодређено
време за
у 2017.
организационим
облицима,
који
чине систем
јавногбр.сектора
Града
18/2017,
2/2018,
4/2018,
9/2018,
12/2018,
13/2018
и
3/2019),
утврђује
се
број
запослених
Сремска Митровица за 2017. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица бр. 12/2017, 13/2017, на
неодређено
и одређено
које су у13/2018
буџету и
Града
Сремска
Митровица
18/2017,
2/2018,
4/2018, време
9/2018,за12/2018,
3/2019),
утврђује
се број обезбеђена
запосленихсредства
на
за
зараде:
неодређено и одређено време за које су у буџету Града Сремска Митровица обезбеђена средства
за зараде:
Р.бр.
Р.бр.
1.
1.2.
2.3.
3.4.
4.5.
5.6.
6.7.
7.

Запослени на
Запослени на
неодређено
одређено
Запослени
на време Запослени
на време
27
неодређено170
време
одређено време
170
27 9
21
0
9
21 100
0 12
100 15
12 12
15 4
12 1
4 218
1 20
218
20

Назив корисника
Назив корисника
Градске управе
Изабрана
лица
Градске
управе
Постављена
Изабрана
лицалица
Установе културе
Постављена
лица
Установекултуре
спорта
Установе
Туристичка
организација града
Установе
спорта
Предшколска
установа "Пчелица"
Туристичка
организација
града
Предшколска установа "Пчелица"

Члан 14.
Члан 14.

Члан 32. мења се и гласи:
“Јавна
предузећа
и други облици организовања чији је оснивач Град Сремска
Члан 32. мења
се и гласи:
Митровица,
дужнa
су
да
најкасније
до 30. новембра
текућечији
буџетске
године део
од најмање
“Јавна предузећа и други облици
организовања
је оснивач
Град
Сремска 50%
добити по завршном
за 2018.
уплате
у буџет
Града
Сремска
Митровица,
дужнa су дарачуну
најкасније
до 30.годину,
новембра
текуће
буџетске
године
део одМитровица
најмање 50%према
динамици
коју одреди
Градска
управа
за буџет
и локални
развој.
добити
по завршном
рачуну
за 2018.
годину,
уплате
у буџетекономски
Града Сремска
Митровица према
Изузетно
ЈКПГрадска
Регионална
„Срем-Мачва“
обавезује да 9,4% добити
динамици
коју одреди
управа задепонија
буџет и локални
економскисеразвој.
остварене
у
2018.
години
уплати
у
буџет
Града
Сремска
Митровица.
Изузетно ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ се обавезује да 9,4% добити
Изузетно
ЈКП „Комуналије“
обавезује
20% добити остварене у 2018. години
остварене
у 2018. години
уплати у буџетсе
Града
СремскадаМитровица.
уплатиИзузетно
у буџет Града
Сремска
Митровица,
а
остатак
добити
која остварене
припада оснивачу
ЈКП „Комуналије“ се обавезује да 20% добити
у 2018. употреби
години за
набавку
основних
средстава
машине и опрема,
складу која
са Програмом
рада за употреби
2019. годину.
уплати
у буџет
Града
Сремска –Митровица,
а остатаку добити
припада оснивачу
за
средства– добити
суу користити
за евентуално
губитака из
набавкуПреостала
основних средстава
машине идужни
опрема,
складу са Програмом
рада запокриће
2019. годину.
претходне
годинесредства
за повећање
капитала,
за финансирање
инвестиција.
Преостала
добити
дужни односно
су користити
за евентуално
покриће губитака из
Одлуку
о
расподели
добити
доноси
Надзорни
одбор
јавног
предузећа,
односно Управни
претходне године за повећање капитала, односно за финансирање инвестиција.
одбор Одлуку
другог облика
организовања,
уз
сагласност
Скупштине
града.“
о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, односно Управни
одбор другог облика организовања, уз сагласност 42
Скупштине града.“
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- 43 Члан 15.
У члану 41. износ од „1.000.000,00“ динара замењује се износом од „800.000,00“ динара.
Члан 16.
Члан 43. мења се и гласи:
„Део средстава на позицији 94. у износу од 50.000.000,00 динара реализоваће се у
складу са уговором о субвенционисању текућег пословања Апотеке Сремска Митровица у
2019. години.“
Члан 17.
Члан 44. мења се и гласи:
„Део средства на позицији 106. у износу од 11.158.930,92 динара реализоваће се у складу са
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Града Сремска Митровица.
Део средстава на позицији 106. у износу од 80.116.069,08 динара, реализоваће се у складу
са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја Града Сремска Митровица и Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта Града Сремска Митровица за уређење пољопривредног земљишта комасацијом у к.о.
Раденковић, а 64.730.000,00 динара за уређење пољопривредног земљишта комасацијом у к.о.
Шашинци.
Средстава на позицији 108. у износу од 12.950.000,00 динара намењена су за уређење
каналске мреже у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица у складу са
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Града Сремска Митровица.“
Члан 18.
У члану 50. став 1. износ од „1.150.000,00“ динара замењује се износом од
„1.350.000,00“ динара.
У члану 50. став 2. износ од „1.500.000,00“ динара замењује се износом од „400.000,00“
динара.
Члан 19.
У члану 51. став 3. износ од „30.000.000,00“ динара замењује се износом од
„55.000.000,00“ динара.
Члан 20.
У члану 53. износ од „1.360.000,00“ динара замењује се износом од „1.640.000,00“
динара, износ од „2.000.000,00“ динара замењује се износом од „816.000,00“ динара, а износ од
„6.000.000,00“ динара замењује се износом од „6.500.000,00“ динара

43
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Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“, a примењиваће се од 01.08.2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 400-36/2019-I
Дана: 25.07.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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174.

175.

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,
68/2015-др.закон,
103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) 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 25.07.2019.године,
донела је

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) и члана 41.
став 1. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној 25.07.2019. године
донела је

ЗАКЉУЧАК

ПРИХВАТА СЕ Извештај о
извршењу Одлуке о буџету града Сремска
Митровица за период 01.01.-30.06.2019.
године.

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈОВАНКЕ
ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И
СТЕВАНА СРЕМЦА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

II

Члан 1.

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

Овом Одлуком доноси се План
детаљне регулације блока између улица
Јованке Габошац, Јовице Трајковића и
Стевана Сремца Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

I

Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 400-40/2019-I
Дана: 25.07.2019.године
Сремска Митровица

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

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

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ
ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
45
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3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
1.1. Природне карактеристике
простора
1.1.1. Геоморфолошке и Геолошке
карактеристике и микрорељеф
1.1.2. Метереолошке
карактеристике
1.1.3. Хидрологија и
хидрогеологија
1.2. Створене вредности у подручју
плана
1.2.1. Постојећа намена површина и
урбанистичке карактеристике
простора
1.2.2. Постојеће стање
инфраструктуре
1.2.3. Евидентирана и заштићена
културна добра
ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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 објеката
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
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
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1.5.3. Водна инфраструктура
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
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
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. Општа правила грађења
2.1.1. Правила грађења за блокове
2.1.2. Правила грађења за парцеле
2.1.3. Правила грађења за зграде
2.2. Посебна правила по урбанистичким
блоковима
2.2.1. Блок А
2.3. Услови и начин обезбеђења приступа
парцели и просрора за паркирање
возила
2.4. Услови прикључења објеката на
комуналну инфраструктуру
2.4.1. Услови прикључења објеката на
водоводну мрежу
2.4.2. Услови прикључења објеката на
мрежу фекалне канализације
2.4.3. Услови прикључења објеката на
електроенергетску мрежу
2.4.4. Услови прикључења објеката на
телекомуникациону мрежу
2.4.5. Услови прикључења објеката на
топловодну мрежу
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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.

01. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - шира локације
......................................
1: 10 000
02. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - намена
површина ..............................................1: 500
03. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - намена
површина .............................................1: 500
04. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - подела на
карактеристичне целине и зоне ....................
................................................................1: 500
05. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице
са регулационо-нивелационим
планом и уређење простора са јавном
наменом ...............................................1: 500
06. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - план мрежа и
објеката инфраструктуре ....................1: 500
07. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - хоризонтална
регулација
са планом парцелације .......................1: 500

Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне
регулације стараће се Градска управа
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката
Града Сремска
Митровица.

Члан 3.

Члан 6.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-237/2019-I
Дана 25.07.2019.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.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈОВАНКЕ
ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА, ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
На основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица бр. 350-125/2016-I од 4.3.2016.
године („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2016), ЈП „Урбанизам“ израдило
је Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Јованке Габошац, Јовице
Трајковића и Стевана Сремца, Град Сремска Митровица.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки
ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист Града
Сремска Митровица“, бр. 11/2009.), који подразумева првенствено планирање регулације
градске саобраћајне мреже, тј. стварање услова за реализацију секундарне саобраћајне
мреже града - проширење регулационог појаса Улице Јовице Трајковић на делу који
повезује насеље Стеван Сремац са Улицом Стевана Сремца ради изградње колске и
пешачке саобраћајнице, простора за мировање возила као и уређених зелених површина.
Циљ израде ПДР-а је и урбанистичко обликовање слободних - неизграђених
унутарблоковских простора за потенцијалну градњу објекта вишепородичног становања
са компатибилним комерцијалним и јавним наменама у овом блоку који припада
секундарном градском центру.
Планира се замена постојећих слободних површина породичног становања (око 13,5%
блока) са делом површине за изградњу објекта вишепородичног становања и уређеном
зеленом, јавном површином око објеката и уз појас регулације примарне градске
саобраћајнице.
Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење услова за коначну
реализацију зоне секундарног градског центра. Такође ПДР обезбеђује услове за
прибављање земљишта у приватној својини за реализацију јавне зелене површине на
улазу у стамбено насеље „Стеван Сремац“, организацију простора јавног садржаја
саобраћајног чворишта улица Јовице Трајковића, Јованке Габошац и Стеван Сремац.
Планом се детаљно опредељују правила за градњу новог вишепородичног објеката,
односно реконструкцију и надградњу постојећег, са условима уређења простора.
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. Негативног ефекта
реализације планских поставки ПДР нема.
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ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Изради Плана приступа се на основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица
бр. 350-125/2016-I од 4.3.2016. године („Службени лист Града Сремска Митровица“,
бр. 3/2016), а у складу са:


чланом 48 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);



Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015);



Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

Плански основ за израду Плана је:


План генералне регулације – ЦЕЛИНА 2 – источни део града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 15/2017).

Након усвајања овог Плана детаљне регулације, у обухваћеном простору, важе и
примењују се само правила уређења и грађења дефинисана овим ПДР-ом.
При пројектовању и реализацији планираних стамбених објеката обавезујућа је
примена Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и
станова („Сл. гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015).

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА
Граница планског подручја обухвата
простор од око 31,15 а и полази из:
тачке 1 која се налази на северној страни
регулационог појаса улице Јованке Габошац
и иде на исток границом парцела 5159/8
(регулациони појас улице Јованке Габошац)
и 5159/7 (уређена јавна зелена површина
око објекта вишепородичног становања) до
тачке 2. Граница иде на југ источном
страном регулационог појаса улице Јовице
Трајковића до тачке 3, тј. до улице Стевана
Сремца. Из тачке 3 граница иде на запад
северном страном регулационог појаса
улице Стевана Сремца све до тачке 4. До
тачке 5 граница иде на север границом
парцела 5155 и 5156 (парцеле породичног
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становања). Из тачке 5 граница поново иде ка западу по северној граници парцеле бр.
5951/12 до тачке 6. Наставља ка северу до тачке 7 источном границом парцеле бр. 5154.
Од тачке 7 граница обухвата иде поново ка западу до тачке 8 све до границе парцела
бр.5159/1 и 5150/3. Наставља дуж поменуте границе ка северу и затвара обухват у тачки 1.
У обухвату Плана су следеће парцеле: 5156, 5157, 5159/1, 5159/2, 5159/8, 5159/11 и
део парцеле 5160/1 све К.О. Сремска Митровица.

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
Обухваћени простор овог Плана детаљне регулације је одређен Планом генералне
регулације Целине 2 – Источни део Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска
Митровица“, бр. 17/2017) као део стамбеног насеља „Стеван Сремац“ (стамбенопословна зона) (стр. 36)
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА,
СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
СТАНОВАЊЕ


Зоне вишепородичног становања у блоковима отвореног типа спратности до
П+4, површине око 6,4 ha (око 2%) који су углавном сконцентрисани у Насељу „М.
П. Камењар“ подразумевају планско проширење оваквог вида вишепородичног
становања (слободностојећи објекти са парцелом испод габарита у потпуном
окружењу јавне површине) у овом насељу и то на источном делу насеља
(социјално становање) и на западном делу – велики неизграђени простор.

(стр.70)
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СВИХ ПЛАНИРАНИХ
САДРЖАЈА
У циљу обезбеђивања реализације Плана неопходно је одредити урбанистичке
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана.
Општа правила грађења су:


конструкција објеката мора бити прилагођена осцилацијама изазваним
земљотресом јачине 7° MCS7;



при пројектовању и изградњи неопходно је придржавати се одредби Закона о
заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);



Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 - др.закон и 43/11-УС);



у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15),
приликом планирања и пројектовања јавних саобраћајних и пешачких површина
(тротоара, пешачких стаза и прелаза, паркинга, стајалишта јавног превоза,
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прилаза објектима и сл.) неопходно је обезбедити услове за неометано кретање
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица;


пројектовање јавних саобраћајних и пешачких површина неопходно је вршити у
складу са важећим законским и подзаконским актима, нормативима и
стандардима из ове области;

(стр. 80)
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕОВЛАЂУЈУЋУ НАМЕНУ ПРОСТОРА
Планиране намене простора приказане су на графичком прилогу „ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
- Намена простора“, граф. прилог бр.3. Преовлађујућа или доминантна намена
простора заузима најмање 50% површине блока, тј. зоне у којој је означена та намена.
Доминантна намена подразумева и друге компатибилне намене:


становање је компатибилно са јавним објектима и комплексима (област
здравства, дечије заштите, образовања, културе), објектима верских садржаја,
пословањем, комерцијалним и угоститељским делатностима (тј. мањим
производним погонима, трговином, угоститељством, занатством и услугама)
као и спортским објектима;



у оквиру пословних и радно-пословних зона могуће је становање и
угоститељство као повремено и повремено без неопходних пратећих садржаја,
а компатибилне су са јавним садржајима, комуналним објектима, спортским
комплексима уз неопходно планирање зелених површина;



радне зоне подразумевају производне комплексе без стамбених садржаја и
компатибилне су са пословним и радно-пословним објектима и комплексима уз
неопходно планирање зелених површина и услужних садржаја у функцији радних
комплекса;



пумпе за течно гориво и гасне станице могу се градити уз постојеће јавне
путеве у свим наменама и у свим зонама, уз прописане законске обавезе, уз
израду процене утицаја на животну средину и ако су задовољени локацијски
услови; (Напомена: Пумпе за течно гориво и гасне станице у оквиру комплекса за
своје потребе су регулисане посебним одредбама за затворене просторне
системе)



објекти спорта, рекреације и угоститељства на појединачним грађевинским
парцелама могу се градити и у зонама зеленила и паркова.

Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни,
комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални објекти, као и други објекти
или делови објеката по врсти и намени), могу се градити по свим зонама из ових
правила унутар друге планиране претежне намене, ако нису у супротности са
карактером претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања,
животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Објекат не испуњава услове за добијање одобрења за изградњу уколико је изграђен
или се тражи његова изградња на постојећој или планираној јавној површини, на
површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта или на објектима или
коридорима постојеће инфраструктуре.
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У блоковима где су висине објеката уједначене, екстремно ниски појединачни
објекти приликом надградње или замене новим могу се усагласити са преовлађујућом
висином објеката у блоку, без обзира на урбанистичке параметре блока.
(стр. 85)
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ
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 10 m. 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 5,5 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 5,5 m, а мања
удаљеност је могућа само ако објекат на бочној или задњој фасади нема прозорске
отворе виталних стамбених просторија и не може бити мања од 3 m.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од границе са њом
удаљен:


5,5 m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;



од 3 m до 5,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови заједничког
простора за комуникацију;



мање од 3 m или ако је објекат на граници парцеле – нису дозвољени никакви
отвори према суседној парцели.

За високе објекте типа пословних кула међусобна одстојања и одстојања од
постојећих објеката дефинишу се детаљнијом регулационом разрадом.
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 2,5 m, а мања
удаљеност је могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе
виталних стамбених просторија и не може бити мања од 0,6 m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом компатибилном
стамбеном окружењу мале спратности до П+1+Пк према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:


2, 5m и више - дозвољени су отвори стамбених виталних просторија;



од 0,6 m до 2,5 m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним
парапетом 1,8 m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови;



мање од 0,6 m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели.

Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле
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износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање:


од 5,5 m за вишепородичне објекте;



од 2,5 m код породичних објеката мале спратности;

сем код атријумских и полуатријумских објеката када минимално растојање може
бити и 0m, ако је планом детаљне разраде дефинисана изградња атријумских и
полуатријумских објеката.
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој
линији парцеле, до замене објекта новим. Све нове интервенције на постојећим
објектима морају да се ускладе са овим правилима.
(стр. 100)
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ, ОБЈЕКТЕ, ЗГРАДЕ И ОГРАДЕ
4.6.6. Основни услови за планирање и изградњу стамбених зграда
Стамбене зграде морају бити трајног карактера. Материјали за изградњу станова
морају имати довољан степен отпорности према свим утицајима којима могу бити
изложени.
У изградњи колективних стамбених зграда могу се користити сви проверени и
атестирани грађевински материјали.
Код пројектовања конструкције објекта треба се придржавати свих важећих
правилника, прописа и стандарда.
При пројектовању и грађењу у стамбеној изградњи морају се примењивати сви
важећи позитивни прописи СРСрбије и други који се односе на ову област.У стамбеној
изградњи у подручју обухваћеном планом морају се примењивати сви важећи технички
нормативи, правилници о техничким мерама и технички прописи који се односе на ову
област.
У стамбеној изградњи сви материјали грађевински елементи, производи и опрема и
радови морају одговарати важећим стандардима.
Хигијенско техничке мере
Станови и стамбене зграде морају бити заштићене: од прејаког сунца, од хладноће
и врућине (топлотна заштита), од буке и ларме (звучна заштита), од неповољних
спољних утицаја, од влаге и кише, продувавања, поплава, земљотреса, пожара и
ратних разарања и од погледа споља.
Код колективних и породичних стамбених зграда све стамбене просторије морају
имати директно природно осветљење кроз прозоре. Без њега могу бити комуникације
стана, оставе, купатила и wc.
Просторије за припремање хране могу бити осветљене преко просторије за
обедовање и дневне собе, али се тада морају и вештачки проветравати –
вентилационим каналима.
Природно (кроз прозоре, процепе и сл.) или вештачко (путем канала, вентилатора
или других уређаја) проветравање мора бити довољно и ефикасно. У становима је
пожељно да се оствари попречно проветравање стана.
Оставе, купатила и wc који нису директно осветљени и вентилисани морају се
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проветравати путем вентилационих канала.
Бар једна соба у стану мора бити директно осунчана најмање један сат дневно у
зимским месецима (21. децембра), одн. мора бити орјентисана према сигурно слободној
површини (не према ближем суседу) и не сме бити оријентација просторија само ка
пуном северу.
Садржај колективне стамбене зграде
Стамбене зграде треба да садрже следеће заједничке просторије:




Вертикалне комуникације,
Хоризонталне комуникације,
Сервисне комуникације (сушионице рубља, топлотне грејне станице за зграде са
централним грејањем и станарске оставе).

Минимална светла висина степенишна крака не сме бити мања од 220 cm. Величина
степеника у оквиру формуле 2х+б=60-65, с тим што је минимална ширина газишта
степеника 28 cm, а максимална висина 18 cm, а минимална ширина степенишног крака
110 cm.
Особне лифтове морају имати стамбене зграде од П+4 спратова и више.
Стамбене зграде могу имати просторије за уређај за повећање притиска воде,
депоније смећа, котларнице, просторије за бицикле и дечија колица, просторије за
агрегат за резервно напајање електроенергијом, просторије за игру деце, просторије
за кућни савет.
Стамбене зграде могу да имају заједничке терасе у приземљу, на појединим
етажама или на равном крову.
Око зграде, по доступном на парцели делу обима морају се предвидети тротоари
минималне ширине 80 cm, ако служе као заштита од воде или 120 cm ако служе и као
комуникација.
Структуре станова
Станови морају имати следећу структуру:



гарсоњере: улазни део, соба, ниша за кување и купатило са wc-ом;
једнособни и већи станови: просторије за комуницирање у стану, просторије за
припремање хране, просторије за обедовање, собе, санитарне просторије,
остава или плакар (за намирнице), плакар (кућни прибор).

Балконе, лође или терасе пожељно је да имају сви станови.
...
Стандарди становања
Минимална ширина улазног простора у становима износи 120 cm, а секундарних
комуникација 90 cm.
Конструктивна висина спрата мора бити модуларна у кораку од 10. Чиста висина
стамбених просторија је 250 до 270 cm. Веће висине су дозвољене, нарочито ако су
условљене урбанистичким условима – дефинисана кота венца.
Код „дуплекса“ се дозвољава минимална висина спаваћих соба од 240 cm, а помоћних
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просторија од 220 cm.
Прозори и врата могу бити од различитих материјала и са различитим типом
постављања стакла, али морају задовољити прописе о непропустљивости воде и
ваздуха. Улазна врата у зграду морају бити чврстог материјала и отварати се у поље,
са најмањом ширином од 120 cm.
Најмања светла мера улазних врата и врата свих соба у стану је 80 cm.
Носећи елементи зграде
Темељи се граде од бетона и армираног бетона, са прорачуном и димензионисањем
на основу геомеханичких испитивања.
Носећи зидови и стубови морају да уз прописану сигурност пренесу вва оптерећења
којима су изложени и да пруже заштиту у погледу топлоте, звука, продора воде, влаге
и ваздуха, као и пожара.
Таванице – међуспратне конструкције морају уз прописану сигурност да пренесу сва
оптерећења којима су изложени и да пруже заштиту у погледу топлоте, звука,
продора воде, влаге и ваздуха, као и пожара.
Степеништа треба да воде од најниже до највише етаже у објекту. Степенишни
простор мора бити одвојен вратима – сигурносним од пожара - од простора подрума и
простора тавана. Код објеката са више од једног спрата степениште мора бити
изграђено у масивним зидовима, у засебном простору,, са подестима и таваницом од
армираног бетона или другог несагоривог материјала. Између спратова мора бити
одмориште ако је спратна висина већа од 3.00м. Матријели који се употребљавају за
степениште морају бити несагориви.
Неносећи елементи зграде
Преградни зидови између станова морају бити од трајних материјала и морају
задовољавати прописе о звучној изолацији.
Неносећи спољни зидови морају одговарати у погледу сигурности, пропустљивости
на воду и гасове, прописима о звучној изолацији и топлотној заштити и заштити од
пожара.
Димњаци морају бити вертикални, дозвољено скретање је макс 30 степени у
односу на вертикалу. На један канал могу се прикључити две пећи на истој етажи,
висинкса разлика прикључка мин 30 cm. Димњаци морају надависити слеме за мин
50 cm, одн код равног крова мин 200 cm. Дебљина зида око димњачког канала је мин
12 cm одн 25 cm за димњаке у спољном зиду зграде и за димњаке чистог пресека од 300
cm2.
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ПРОСТОРА И

Природне карактеристике простора

4.1.1. Геоморфолошке и геолошке карактеристике и микрорељеф
4.1.1.1.

Микрорељеф

Постојећа нивелација терена простора у обухвату ПДР-а се генерално може
дефинисати као релатвно раван терен са просечном котом терена на око
79,20 мНВ.
4.1.1.2.

Геологија и геоморфологија

У геоморфолошком погледу простор се налази на сремској лесној тераси.
У геолошком погледу терен је састављен од квартарних творевина,
седимената, релативно мале дебљине. Минеролошки састав терасног леса, због
блиске подземне воде, подсећа на глину. Испод леса се јављају супескови и
суглине.
Подручје града није у потпуности детаљно испитано у геомеханичком
погледу. На основу искуствених података и расположивог Извештаја о
инжењерско-геолошким и инжењерско-сеизмолошким испитивањима у ширем
градском подручју Сремске Митровице (Завод за геолошка и геофизичка
истраживања Београд 1966. год.) носивост терена износи од 1,0 kg/cm2 до 2,0
kg/cm2.
4.1.1.3.

Сеизмика

Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° MCS сеизмичког
интезитета, а према карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине („Сл.
лист САПВ“, бр. 20/79). Дати коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.
4.1.1.4.

Педологија

Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког
атласа Војводине, који је урадио Институт за пољопривредна истраживања у
Новом Саду. Заступљени су следећи педолошки типови: Алувијалноиловасто
земљиште и Ливадска црница бескарбонатна.
4.1.2. Метереолошке карактеристике
4.1.2.1.

Клима

Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама
планинског простора.
Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је
топлија од пролећа. Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим
падавинама локалног карактера. Зиме су хладне са снежним падавинама.
56

Број 9

4.1.2.2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

Температура ваздуха

Средња годишња температура ваздуха је 10,8°C. Најхладнији месец је јануар
а најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи
21,6°C, што клими овог подручја и даје континетално обележје.
ГОДИШЊЕ ДОБА

МЕСЕЦ У ГОДИНИ

T(°C)

децембар - фебруар

0,4

ПРОЛЕЋЕ

март - мај

11,1

ЛЕТО

јун - август

20,7

ЈЕСЕН

септембар - новембар

11,5

април - септембар

17,8

ЗИМА

ВЕГЕТАЦИОНИ ПЕРИОД

Табела 1 – Температура ваздуха

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне температуре
испод 0°C просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно
грејање стана је 187 дана (октобар - април). Први мраз јавља се у октобру (од
16.10.), а последњи у априлу (до 16.04.). Трајање мразног периода је од 150 до
200 дана. У вегетационом периоду мраз се јавља просечно 1,3 дана годишње.
Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако
топлих дана је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана.
4.1.2.3.

Влажност ваздуха

Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са
температурним током. Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је
од децембра до марта, веома свеже у новембру, свеже од априла до октобра и
пријатно од марта до септембра.
4.1.2.4.

Облачност

Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те
ублажава дневна колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а
најмања лети, у августу. У вегетационом периоду износи 48%. Мали је број
облачних дана у периоду сазревања (јули - септембар). Број ведрих дана је 61.
Просечан број облачних дана је 106.
4.1.2.5.

Осунчање

Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од
могуће. Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање
показује децембар са 52 часа односно 21% од укупне суме годишње
осунчаности.
У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од
укупног годишњег осунчања.
(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане
површине, пример - зидови, имају различито осунчање у зависности од
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експозиције - оријентације према страни света).
4.1.2.6.

Падавине

Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје
средње-европског (подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична
је неравномерна расподела падавина по месецима и појава летњих непогода и
пљускова, просечно 39 дана годишње. Висина падавина у вегетационом
периоду износи 341mm, што се сматра релативно повољним. Забележени
годишњи екстреми су од 395 mm (1961. год.) до 1006 mm (1954. год.).
Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа.
Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 28.
фебруара до 20. марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана
са колебањем од 20 до 80 дана. Максимална констатована висина снежног
покривача је 78 cm.
Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом
учесталошћу у децембру, просечно 8 дана.
4.1.2.7.

Ветар

Најизразитији ветар овог подручја је источни, заступљен са 243 ‰, који
истовремено има и највећу средњу годишњу брзину 3,42 m⁄s. Најмању
учесталост има јужни ветар са свега 21 ‰ у годишњој расподели. Око 40 дана
годишње дува јак ветар од најмање 12,3 m⁄s односно 44,3 km⁄h.
4.1.3. Хидрологија и хидрогеологија
Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама
подземних вода и реке Саве. Састав тла (лес) омогућује вертикално кретање
подземне воде, док је хоризонтално кретање мање изражено.
Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта
водовода у Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 2 – 2,5 m
испод коте терена.
Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода.
Минимални и максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају са
минималним и максималним водостајима реке Саве. Утицај реке се осећа до 500 m
од обале, удаљавањем слаби, а на 2000 - 3000 m се практично се не осећа.
Најближа тачка обухваћеног подручја је на око 50-200 m (у зависности од
водостаја) од обале реке Саве, тј. на 30 m од одбрамбеног насипа.
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Створене вредности у подручју плана

4.2.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике простора
Предметни блок чини централна зона насеља Стеван Сремац где постоји
ургентна потреба за решавањем имовинско правних односа и завршном
реализацијом отвореног блока објеката вишепородичног становања.
Kарактерише га мешовита приватно-јавна намена са неактивним површинама
на најатрактивнијој локацији, уз сабирну саобраћајницу - Улицу Јовице Трајковића
која представља главни улаз у насеље у везу са примарном градском саобраћајном
мрежом – Улицом Стевана Сремца. Улазна и централна зона вишепородичног
становања оивичена је реализованим породичним стамбеним објектима типа
индивидуалних стамбених објеката, спратности П+1+Пк, на припадајућим
парцелама површине од 400 до 600 m2.
Раскрсница улица Стевана Сремца и Јовице Трајковића је главно саобраћајно
чвориште овог дела града и главни улаз у насеље Стеван Сремац. Регулациони појас
улице Јовице Трајковића је дефинисан али са недовољном ширином од 6,5 до
7,7 m, а према условима датим у Плану генералне регулације града СМ, минимална
ширина појаса регулације сабирних градских саобраћајница је 15 m. Саобраћајница
са пратећим и неопходним садржајима никада није у потпуности реализована; 80их година изграђен је коловоз недовољне ширине као приступни пут без тротоара,
површина за паркирање возила, и уређених слободних, зелених површина.
На источној страни од регулационог појаса улице Јовице Трајковић налази се
низ 3 објекта породичног становања изграђених на регулацији док је на западној
страни јавна површина оивичена са три стране улицама, на северној страни улица
Јованке Габошац, а на јужној страни Улица Стевана Сремца.
У северном делу блока изграђен је стамбени објекат П+2 вишепородичног
становања, 80-их година XX века, и мањи објекат - гаража за два објекта новијег
датума. Прилаз објекту саобраћајно је организован из улице Јованке Габошац и
потпуности је уређен. Колски прилаз, површина за паркиранје возила и зелена
површина, у потпуности су уређене и реализоване у складу са свим правилима
градње. Број паркинг места одговара потребама и величини постојећег стамбеног
објекта.
Јужни део блока чини јавна, слободна, неизграђена и неуређена зелена
површина уз улицу Стевана Сремца (део парцеле бр. 5159/1) и две парцеле нејавне
намене са на којима се налазио порушени породичним објекатом са неуређеном
зеленом површином (парцеле бр. 5156 и 5157).
4.2.2. Постојеће стање инфраструктуре
Подаци о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату Плана и
услова планирања истих добијени су од надлежних институција:


Електромрежа постојећа и планирана – ЕПС Дистрибуција д.о.о (услови
бр. 89.1.0.0-Д-07.06-216335/2-16 од 25.08.2016. год.);



ТТ мрежа постојећа и планирана - Телеком Србија а.д. (услови бр. 7069305888/1-2016 од 11.08.2016. год.);
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Водоводна мрежа постојећа и планирана – ЈКП Водовод СМ (услови бр. 1288/2
од 06.10.2016. год.);



Гасна мрежа средњег притиска – ЈП Срем гас (услови бр. 25-1-2/16 од
17.08.2016. год.);



Мрежа фекалне и атмосферске канализације, постојећа и планирана - ЈКП
Водовод СМ (услови бр. 1288/2 од 06.10.2016. год.);



Услови у погледу мера заштите од пожара – Одељење за ванредне ситуације
СМ, МУП Републике Србије (услови бр. 217-8279/16 од 12.08.2016. год.);



Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП Комуналије СМ (услови бр. 32892/2016 од 16.08.2016. год.);



Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика
културе Сремска Митровица (услови бр. 362-07/16-3 од 30.09.2016. године).
4.2.2.1.

Саобраћајна мрежа и објекти

Саобраћајна путна мрежа дефинисана је деловима улица Јовице Трајковић и
Јованке Габошац.
Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и
истовремено се путем њих врши повезивање сабирних и приступних
саобраћајница са градском мрежом путева.
Улица Стевана Сремца се протеже јужном границом обухвата плана и она
представља део примарне путне мреже .
Унутар обухвата плана не постоје изграђене саобраћајне површине.
4.2.2.2.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
На предметној локацији је изграђена водоводна мрежа АЦ ДН 100 mm (у
Улици Стевана Сремца), односно АЦ ДН 80 mm у Улици Јовице Трајковића
тако да постоје технички услови прикључења објеката на водоводну мрежу.
Одвођење воде - канализациона мрежа
У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних
вода.
Фекална канализација
У Улици Јовице Трајковића изграђена је фекална канализација ДН
200 mm тако да постоје технички услови прикључења објеката на исту.
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама у
обухвату овог Плана.
4.2.2.3.

Енергетска инфраструктура
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Електроенергетска мрежа и објекти
По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел. Мрежа
са које се напајају постојећи објекти у улицама Јованке Габошац, Јовице
Трајковића и Стевана Сремца. Такође у овим улицама постоји и изграђена
јавна расвета.
Гасоводна инфраструктура
У просторном обухвату ПДР-а постоји изграђена ДГМ пречника д40mm у
улици Стеван Сремца и Јованке Габошац тако да постоје техничке
могућности прикључења објеката на исту.
4.2.2.4.

Телекомуникациона инфраструктура

Унутар обухвата плана урађена је или реконструисана ТТ мрежа која у
потпуности задовољава потребе постојећих стамбених и других објеката у
ободним улицама. Постоје техничке могућности прикључења новопланираних
објеката на исту.
4.2.2.5.

Зеленило

Постојеће стање зеленила - дрвореда у обухвату овог ПДР-а је разнолико.
Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама
извршити делимичну реконструкцију, која би у једном краћем периоду
омогућила извесно увећање функционалности појединих стабала до њихове
коначне замене. То је могуће учинити извођењем биолошко-техничких мера
неге на појединим стаблима.
4.2.3. Евидентирана и заштићена културна добра
Предметно подручје се налази у зони Сирмијум ван бедема где је обавезан
археолошки надзор приликом извођења земљаних радова.
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ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.

Подела на урбанистичке зоне

Типолошки, блок је у целости
планиран као отворени градски блок па
су, самим тим, планирани објекти
окружени
заједничком,
јавном,
уређеном зеленом површином. Граница
блока према ободним саобраћајницама
је уједно и планирана граница парцеле
са јавном функцијом у блоку, а такође та
граница раздваја простор у обухвату
Плана на две планиране урбанистичке
зоне: зону А и зону Б.
Зона А (0,16 ha или 51,6 % од укупне
површине у обухвату ПДР-а) је зона
унутарблоковског
простора
слободностојећих,
стамбених
и
стамбено-пословних
вишепородичних
објеката са уређеним, слободним,
зеленим
површинама
и
паркинг
простором.

Илустрација 2 – Подела обухвата Плана на
урбанистичке зоне

Зона Б (0,15 ha или 48,4 % од укупне површине у обухвату ПДР-а) је зона ободних
саобраћајница, градске саобраћајне мреже, са пратећом инфраструктуром.

1.2.
Детаљна намена површина и објеката и могуће компатибилне
намене
Планирана је активација површина у блоку које су у постојећој намени неизграђене
и неуређене зелене површине. Планирана намена површина у унутрашњости блока је
вишепородично становање са компатибилним делатностима. Планирана типологија
објеката у оквиру обухвата плана су слободностојећи вишепородични објекти са
парцелама под габаритом објекта на земљишту са осталим - нејавним наменама.
Типолошки, блок је у целости планиран као отворени градски блок па су, самим
тим, планирани објекти окружени
заједничком, јавном, уређеном зеленом
површином. Граница блока према ободним саобраћајницама је уједно и планирана
граница парцеле са јавном функцијом у блоку.
Максимална спратност објеката на простору планираном за стамбену намену је
П+3, док је минимална спратност објеката П+2. Имајући у виду да је вишепородични
објекат у северном делу блока изграђен са равним кровом спратности П+2, могућа је
надоградња спрата уз прибављање претходних услова и појединачних мера техничке
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заштите Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица за израду пројектне
документације.

Илустрација 4 – Постојећа намена
површина

Илустрација 3 – Планирана намена
површина

1.2.1. Биланс намене површина
постојеће
стање

намена површина
регулациони појас ободних саобраћајница
становање са пратећим садржајима
(унутарблоковски простор)

планирана
намена

986 m2

32 % 1557 m2

50 %

2137 m2

68 % 1566 m2

50 %

вишепородично становање

317 m2

10 %

573 m2

18 %

уређене зелене површине

1535 m2

49 %

993 m2

32 %

285 m2

9%
100 % 3123 m2

100 %

неуређене површине

3123 m2

УКУПНО

Табела 2 – Упоредни биланс постојеће и планиране намене површина

Процена укупне планиране бруто развијене грађевинске површине са задатом
планираном типологијом градње је око 2500 m2, односно око 2 пута више од
постојећег стања изграђености у обухвату плана.
Неопходно је напоменути да је реализација новог вишепородичног објекта
везана за реализацију, тј. реконструкцију Улице Јовице Трајковића, планиране
колске саобраћајнице, изградњу паркинг простора, тротоара и уређених зелених
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површина.
зона

површина
(m2)

типологија објеката

% од
укупног
обухвата

намена

А

слободностојећи објекти

1566

50 %

вишепородично
становање и
пратећи садржаји,
пословање,
уређене зелене
површине и
паркинг простор

Б

—

1557

50 %

саобраћајна мрежа
и пратећа
инфраструктура

3123

100 %

простор у обухвату
ПДР-а

укупно

Табела 3 – Биланс планиране намине површина према урбанистичким зонама

1.2.2. Зоне могуће изградње објекат у границама блока
На графичким прилозима нису дефинисани обавезни габарити планираних
грађевина већ зоне у оквиру којих је могућа изградња одређеног типа објекта.
Уједно је дефинисана и могућност изградње максималног габарита планираног
објекта уз услов да су сви задати урбанистички параметри задовољени.
Предња грађевинска линија уз регулациони појас ободне саобраћајнице је
обавезујућа, док је задња грађевинска линија, граница до које је могућа градња.
За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња објеката са
садржајима и наменом који не производе буку и сметње за зоне у којима се
налазе. Стамбени и стамбено-пословни објекти могу садржати и више
функционално одвојених простора (станова и локала). Планира се пословање,
комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбено-пословних објеката
као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и других
садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.
1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена – врста и намена
Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама, према графичком
прилогу бр. 03 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – намена површина, су објекти:
СВЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА: објекти за које се ради или за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури
не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на
Студију процене утицаја на животну средину;
ЗОНА СТАНОВАЊА: објекти за производњу и остали пословни објекти који нису
компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење отпадака,
објекти у којима се у технолошком процесу врши испуштање и просипање материја
које су по свом саставу опасне и штетне за подземне и површинске воде, објекти у
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којима се производи бука и вибрације који нису у границама дозвољених
вредности за стамбено окружење и слично.
ЗОНА САОБРАЋАЈА: 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

1.3.1. План регулације
План регулације површина са јавном наменом
Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица са
саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковске
саобраћајне и зелене површине. То је простор од општег интереса намењен за
изградњу саобраћајнице, паркинга, пешачких површина, уређене зелене
површине, 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 ЈГЗ, односно површине
под постојећим саобраћајним коридорима – улицама, унутарблоковска јавна
површина и простори са осталим, нејавним наменама и планираним јавним
функцијама као јавно грађевинско земљиште.
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
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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
Укупна површина обухвату ПДР је 3123 m2.
Постојеће земљиште у јавној намени чине:


саобраћајне површине 986 m2,



уређене зелене површине 1535 m2,

укупно 2521 m2, што је приближно 81 % земљишта у обухвату Плана.
постојеће
површина
(m2)

јавно
грађевинско
земљиште

саобраћајне
површине

планирано

површина
(%)

површина
(m2)

површина
(%)

986

32

1557

50

уређене
зелене
површине

1535

49

993

32

укупно

2521

81

2550

82

602

19

573

18

3123

100,00

3123

100,00

остало
грађевинско
земљиште
укупно у обухвату Плана

Табела 4 – биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта

Овим планом простор за јавно грађевинско земљиште се минимално
проширује:


саобраћајне површине 1557 m2,



уређене зелене површине 993 m2,

и заузима укупну површину од 2550 m2 што је приближно 82 % земљишта у
обухвату Плана.
1.3.3. Попис парцела у јавној намени
Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом:
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Катастарска парцела бр. 5159/1, 5159/8 и 5160/1 к.о. Сремска Митровица.
Парцеле и делове парцела за планирано јавно грађевинско земљиште:
Катастарска парцела бр. део 5156, 5157, део 5159/1, 5159/8 и 5160/1 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 унутарблоковских јавних површина. То
подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене парцеле
за унутарблоковску јавну површину, према фазама реализације и исказаним
потребама града.
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).

1.5.

Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици. Предвиђена
је реконструкција саобраћајних површина у целој ширине планиране регулације, са
циљем формирања геометријских профила који испуњавају савремене стандарде и
прописе везане за саобраћајну инфраструктуру. Планиране регулационе –
грађевинске линије, елементи нивелационог и ситуационог плана и попречни
профили регулације саобраћајница приказани су на графичком прилогу (граф.
прилог: бр. 05 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим
планом и уређењем простора са јавном наменом).
Планиране интервенције на саобраћајним површинама:


Проширење регулационог појаса улице Јовице Трајковића на делу који
повезује насеље Стеван Сремац са улицом Стевана Сремца ради изградње
колске и пешачке саобраћајнице, простора за мировање возила као и
уређених зелених површина,



Проширење коловоза Улице Јованке габошац и реконструкција прилазног
пута до постојећих гаража са местима за паркирање возила.
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Илустрација 5 - Шеме за површинска паркиралишта (димензије граничних вредности у
метрима)

Коловоз за кретање возила

Реконструисана траса улице Јовице Трајковића - пресек А-А



Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се
ВР ≤ 40 km/час.
Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско
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оптерећење од 11,5 тона, минимум 6,0 тона.
Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним
нагибом до сливника затворене атмосферске канализације.
Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима.

Коловоз за мировање возила, отворена паркиралишта - (важи за све улице)
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. на
илустрацији 6 - Шеме за површинска паркиралишта и графичким прилозима:
графички прилог бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулациононивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом, Геометријски
попречни профили; илустрација 7 – Гараже за паркирање путничких возила;
илустрација 8 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. За отворена
паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле П.1. које се
односе на краткотрајно паркирање.

Илустрација 6 - Гараже за паркирање путничких возила (димензије граничних
вредности у метрима)

Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу
саобраћајница, ивично или сепарисано.
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
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коловоза за мировање предвиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим
максимално +4 cm 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
максимално +10 cm у односу на коту коловозног застора паркинга, а за подужно
паркирање за максимално +12 cm у односу на коту коловозног застора паркинга.

Илустрација 7 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица (димензије граничних
вредности у метрима)

Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила.
При реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом,
планираним и постојећим колским приступима до парцеле/објекта, као и са
диспозицијом планиране и постојеће инфраструктуре.
Пешачке саобраћајне површине - (важи за све улице)
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру
регулације саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним
пешачким стазама вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање
пешачких стаза приказано је на графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са
јавном наменом.


Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум
1,6 m за саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни
профил.



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 +12 cm - на месту контакта са коловозом намењеном за
кретање возила на месту контакта са подужним паркингом
б) максимално +10 cm - на месту контакта са управним и косим паркинзима.
Нивелациони план јавних површина

На графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са
регулационо-нивелационим планом и уређење простора са јавном наменом
приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање
нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће утврђено при изради
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одговарајуће пројектно техничке документације.
Одводњавање површинских вода врши се гравитационо 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.
Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).
1.5.2. Зелене површине
Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама
извршити делимичну реконструкцију, која би у једном краћем периоду омогућила
извесно увећање функционалности појединих стабала до њихове коначне замене.
То је могуће учинити извођењем биолошко-техничких мера неге на појединим
стаблима.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Улично зеленило
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.
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 4,5-7 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.
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Услови за уређење слободних зелених површина
Слободне зелене површине око стамбених објеката, уредити у слободном
пејсажном стилу. За озелењавање користити групе зимзеленог и листопадног
шибља које имају најпре заштитну, потом и декоративну функцију, а не заклањају
визуре.
Пожељно је да биљке мењају боју у свом биолошком циклусу и да формиране
композиционе групе садрже различите биљне врсте. Прилаз стамбеним објектима
решити са нижим биљним врстама које имају декоративни карактер (руже, ниски и
полегли четинари, сезонско цвеће, трајнице).
Највећу површина треба 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.
Услови за уређење паркинга
Паркинзи су простори на којима је неопходно извршити засену нарочито током
врелих летњих дана. За озелењавање паркинг места користити врсте са широком
крошњом које стварају засену и поседују позитивне микроклиматске особине.
Такве су разне форме високих лишћара: јавора, јасена, каталпе и др.
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 до 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: јасенолисни јавор (Acer negundo),
кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни
копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива
ограда
(Lycium
halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза
(Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa japonica), багрем
(Robinia pseudoacacia);
7. планиране зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз
одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте
вегетације заштитних појасева;
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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.
Напомене за уређење озелењених површина
За слободне и уређене површине (фонтане, поплочање, расвету) користити
савремене материјале и стилски уједначен мобилијар.
Није дозвољено ограђивање, осим инфраструктурних објеката и дечијих
игралишта.
Извођење радова на озелењавању вршити у складу са Одлуком о јавним
зеленим површинама. Садни материјал који се користи при озелењавању
простора, треба да је квалитетан и да има одговарајућу старост. Подигнуто
зеленило одржавати редовно и уредно. Одржавање зеленила треба да има трајни
карактер. На крају вегетационог периода треба извршити попуњавање у складу са
насталим потребама. Озелењавање ће се вршити на основу Плана озелењавања у
саставу пројекта уређења јавних површина.
1.5.3. Водна инфраструктура
1.5.3.1.

Снабдевање водом

У оквиру обухвата Плана водоснабдевање корисника је решено водоводном
мрежом којаје стара и до 50 година, тако да постоји реална потреба за
реконструкцијом и заменом материјала уз избацивање старог азбестцементног
цевовода.
У оквиру планираних новоформираних улица за потребе водоснабдевања
корисника потребна је изградња водоводне мреже пречником мин. ДН 100 mm
према техничким условима и прописима за противпожарну мрежу,
продужетком постојећих цевовода водоводне мреже, уз обезбеђење редовног
водоснабдевања корисника и потребног притиска за ПП хидрантску мрежу.
Уличну мрежу водовода предвидети у зеленим површинама поред
саобраћајница и тротоара, на довољном растојању од осталих инсталација
распоређених у простору, а према плану. Карактеристике објеката водоводне
мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне
документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења
објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима
надлежног јавног и комуналног предузећа.
1.5.3.2.

Одвођење вода

Фекална канализација
На подручју предметног плана изграђена је фекална канализациja
ДН 200 mm у Улици Јовице Трајковића. Постоје услови прикључења на
фекалну канализацију на предметној локацији.
Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе
линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас, или алтернативно,
73

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

средином саобраћајне траке, како је и приказано на графичком прилогу
(трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине
уличног фронта). Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације
се постављају тако да задовољи прописана одстојања у односу на друге
инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално растојање од других
инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење
услова али тако да не сме угрожавати стабилност осталих инсталација.
Атмосферска канализација
На подручју предметног плана у ободним улицама изграђена је
атмосферска канализација. ПДР-ом се планира реализација система
евакуације атмосферских вода унутар блока у складу са фазном
реализацијом јавних простора. Планира се одводњавање свих слободних
површина и улица у обухвату плана, водећи рачуна о квалитету вода које се
прихватају атмосферски канализациони систем.
Атмосферске воде са предметне парцеле није дозвољено упуштати у
фекални колектор већ предвидети њихово упуштање у атмосферску
канализацију, а према условима недлежне институције.
Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације
обавезно градити пре изградње саобраћајне мреже.
Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према
Закону о планирању и изградњи, а у складу са постојећим изведеном мрежом и
расположивим
простором. Неопходно
је
приликом
израде
пројектне
документације урадити синхрон план уз тачно дефинисање трасе планиране
инфраструктуре уз обезбеђење техничких услова код паралелног вођења
инсталација од мин. 1,0 m осовински између планираних траса инсталација.
Приликом укрштања инсталација потребно је поштовање висинског услова од мин.
3ДН између инсталација (надслој земље од мин. 30 cm) уз обавезно зацевљење и
постављање трака за обележавање.
1.5.4. Енергетска инфраструктура
1.5.4.1.

Електроенергетски систем

На простору у обухвату Плана постоји изграђена НН ел. мрежа са које се
напајају постојећи објекти. Такође у улицама постоји и изграђена јавна расвета.
Да би се обезбедили услови за nрикључење будућег објеката у оквиру
планираног стамбеног блока потребно је изrрадити cлeдeће:


Кабловски вод 1 kV од постојећег ССРО испред вишестамбене зграде бр.
1 у Улици Јовице Трајковића до КПК и ОММ на будућем објекту;



Орман мерног места (ОММ) са потребним бројем мерних места у
зависности од захтева будућег инвеститора

Јавну расвету у складу са потребама стамбеног блока.
Планирана канделаберска јавна расвета на челичном цевастим стубовима
висине 5 m напајаће се из планираних ТС из којих ће бити могуће и њено
паљење односно гашење. Паљење и гашење јавне расвете предвидети ручно и
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аутоматски (помоћу фото ћелије).
Изградња планиране
планираних садржаја.
1.5.4.2.

електромреже

пратиће

динамику

изградње

Гасоводни систем

У простору обухваћеном Планом детаљне регулације, постоји изграђена
полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа пречника д40mm и то у улицама
Стевана Сремца и Јованке Габошац.
Планирана изградња вишепородичног објекта не угрожава постојећу
дистрибутивну гасну мрежу.
Постоје техничке могућности снабдевања природним гасом планираног
вишепородичног објекта у обухвату Плана, са полиетиленске ДГМ у Улици
Стевана Сремца, изградњом прикључног гасовода максималног капацитета
Q = 40 m3/h.
1.5.4.3.

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
Приликом израде Плана детаљне регулације за просторни блок, неопходно је
планирати заштиту постојеће телекомуникационе инфраструктуре и њено
измештање уколико то наложе околности. Евентуално измештање постојеће
телекомуникационе инфраструктуре сносиће инвеститор.
Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и
локалних путева а на основу услова које прописују надлежне институција. Стога је
потребно планирати телекомуникациони коридор уз све будуће саобраћајне
коридоре на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације.
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Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110 mm на местима укрштања
траса телекомуникационих каблова са коловозом, као и испод бетонских и
асфалтних површина на трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања.
Приликом планирања нове саобраћајне инфраструктуре на простору обухвата
Плана, планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење
телекомуникационих каблова, а у оквиру парцела у власништву имаоца
саобраћајне инфраструктуре.
Унутрашњу инсталацију у планираном објекту извести ДСЛ кабловима према
ИЕЦ 62255 стандарду. У свакој просторији планирати 2×2, 4×2 или 6×2 ДСЛ кабл.
Инсталационе ДСЛ каблове (УТП каблови категорије 5е) планирати са ХФФР
омотачем. Полагање инсталационих каблова планирати у цев у зиду или у техничке
канале уколико су пројектом објекта предвиђени. У случајевима када се планира
полагање каблова у ПВЦ каналице, ради заштите од утицаја ЕЕ каблова, ефикасније
је коршћење СТП каблова. Поред инсталационих каблова планирати још једну цев
Ø 32 mm или Ø 36 mm за вертикални развод и цеви Ø 16 mm или Ø 23 mm за
хоризонтални развод у зиду за потребе евентуалног накнадно полагања оптичких
каблова. На страни корисника каблове завршити у одговарајућој корисничкој кутији
на РЈ45 утичници.
Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања
нормалног функционисања ТК саобраћаја, а при планирању обавезно водити
рачуна о минималном светлом растојању друге инфраструктуре од постојеће ТК
инфраструктуре.
Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће
мере предострожности как не би, на било који начин, дошло до угрожавања
механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика
постојећих ТК каблова.
У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих каблова, као и у
циљу дефинисања услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима,
потребно је, пре почетка израде пројектне документације за изградњу и било
каквих радова на предметном подручју, прибавити сагласност „Телеком Србија“.
1.5.6. Комунална инфраструктура
Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима
надлежног комуналног предузећа ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица (број
услова 3289-2/2016, од 16. 08. 2016. године).
Основни предуслови за несметано прикупљање и изношење комуналног отпада
из предметног блока су:


уређење простор за одлагање комуналног отпада, прилагођених
контејнерима запремине 1,1 m3. Предвиђена места морају бити у нивоу
коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости
контејнера и лакше манипулације истим;



за

новоизграђене

објекте

вишепородичног
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стамбених јединица неопходан је 1 контејнер запремине 1,1 m3;


саобраћајнице за прилаз контејнерском месту или канти за смеће, требало
би да имају минималну ширину 3,6 m, висину пролаза 4,0 m и носивост
коловоза већу од максималне носивости специјалних возила-смећара, чија
је просечна бруто тежина 18 тона.

Простор за постављање посуда и контејнера за прикупљање отпада
инвеститори морају предвидети на сопственим парцелама.
1.5.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за
издавање локацијске и грађевинске дозволе
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...).



Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за
појединачне локације су условни елементи за издавање локацијске и
грађевинске дозволе, имајући у виду специфичности Сремске Митровице
као макро археолошког локалитета и очување културно-архитектонске
баштине постојеће урбаног окружења.



Неопходно је напоменути 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.
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Услови и мере заштите простора у обухвату плана

1.6.1. Заштита непокретних културних добара
Према условима Завода завода за заштиту споменика културе Сремска
Митровица бр. 362-07/16-3 од 30.09.2016. године прописани су следећи услови и
мере заштите за простор у обухавту плана:


Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву
Инвеститора за изградњу;



Обавезан археолошки надзор од стручне службе овог Завода приликом
извођења земљаних радова на изградњи;



Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или
арехеолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у
складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;



Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради
истраживања локације;



Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање,
заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;



Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка
пријави овом Заводу извођење земљаних радова.

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.
За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено пословна и друга
изградња објеката са садржајима и наменом који не производе буку и сметње за
стамбене зоне у којима се налазе. Стамбени и стамбено пословни објекти могу
садржавати и више функционално одвојених простора (станова или локала).
Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима
стамбених објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга,
трговине и других садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.
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.
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У контексу заштите воде од загађења предвиђено је:


обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко
насељског водоводног система;



сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до
реципијента.

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.
У обухваћеном подручју нема природних добара под надзором Завода за
заштиту природе Републике Србије из Новог Сада.
1.6.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода, несрећа и ратних
дејстава
1.6.4.1.

Заштита од земљотреса

На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса
интензитета 7˚MCS за повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период
од 200 година. Мере заштите подразумевају примену свих законски прописаних
мера заштите приликом планирања, пројектовања и изградње објеката, као и
реконструкцију постојећих објеката, које се односе на изградњу објеката на
подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS.
1.6.4.2.

Заштита од пожара

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке
мере заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у
насељима кроз урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости,
индекс изграђености) и правила грађења (регулациона линија, грађевинска
линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница,
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паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну
примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења.
Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија дефинисани су Правилником о техничким захтевима за заштиту
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија, „Сл. лист СЦГ“,
бр. 31/2005.
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 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).
1.6.4.3.

Заштита од удара грома

Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а
састоји се од једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у
складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996), односно одговарајућим
стандардима за громобранске инсталације. Примена техничких прописа знатно
смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат.
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.
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Заштита од пренапона
При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску
инсталацију која је постављена на објектима са осетљивом опремом, у
одређеним случајевима се могу појавити индуковани пренапони, који често
могу бити толико високи да угрожавају осетљиву опрему, компоненте и све
инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја
електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по
водовима који повезују две структуре могу се преносити пренапонски таласи
празног хода и струјни таласи кратког споја (транзитни таласи).
Пренепонски таласи јављају се услед: директног удара грома у надземне
водове; утицаја магнетног поља на водове; директног удара грома; расподелом
потенцијала око места удара грома; утицаја магнетног поља на унутрашње
инсталације и опрему.
Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво
су мале у односу на индиректне штете упада пренапона због уништења
података садржаних у рачунарима, као и штете због престанка рада
технолошких инсталација. Сви индуковани пренапони и сви транспортовани
пренапонски таласи и таласи струја кратког споја представљају примарну
претњу изолацији нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме,
инсталације и опреме малог напона као и осетљиве електронске опреме за
управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу "допутовати"
електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом
због директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у
суседству. Ради тога је законодавац и цео технички развијени свет, заштиту
скупоцених и незамењивих инсталација и опреме од продора пренапона у њих,
решио на одговарајући начин: постављањем довољног броја и одговарајућих
врста одводника пренапона на улазе инсталације.
1.6.4.4.

Заштита од поплава

Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође,
предметно подручје чија надморска висина варира од 78,80 – 83,12 мНВ налази
се изнад коте.
Напомена: Приобално подручје Општине 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 Општине 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 мНВ.

1.6.4.5.

Заштита од ратних дејстава

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита
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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
омогућило несметано кретање хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине
грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских
колица као што су: изградња интерних рампи на местима где је то потребно,
прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени број паркинг места за
хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза,
пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које
користе лица са посебним потребама у простору, извести у складу са Правилником
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Сл. 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:

1.7.



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 %.

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.
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Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:


изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења
унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила;



подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);



пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима
изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;



сопственом производном енергијом и другим факторима;



изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и
обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора
енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и
хлађења.

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере:


пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих
уз поштовање принципа енергетске ефикасности;



реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење
сунчеве енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној,
односно источној страни света), заштита од Сунца, природна вентилација и сл.;



омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина);
замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге
мере);



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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2. Правила грађења
2.1.

Општа правила грађења

2.1.1. Правила грађења за блокове
Градски блок је површина у оквиру плана омеђена саобраћајним површинама
(колским, пешачким, железничким, воденим), природним или вештачким
препрекама, другим наменама или дефинисаним границама.
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:


ширином улице;



висином постојећих објеката;



индексом заузетости или;



индексом изграђености;



капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену;



амбијенталним и естетским критеријумима.

Планирани развој постојећег градског ткива у оквиру обухвата Плана развија је
отворени тип блока.
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 и планираних објеката са јединственом,
заједничком, унутарблоковском површином. Слободни простори уређени су као
саобраћајне површине са великим зеленим површинама и просторима за дечју
игру, спорт и рекреацију. Настали су на раније неизграђеним површинама или
реконструкцијом градског ткива ниске густине, преовлађујуће спратности П+3 и П+4,
са или без поткровља. У отвореним блоковима урбанистичким параметрима
успоставља се равнотежа између изражено великог слободног простора и велике
спратности објеката.
Отворени блокови су оивичени јаким градским саобраћајницама са увођењем
сервисног саобраћаја у унутрашњост блока. Отворени блокови настали
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реконструкцијом оивичени су старим индивидуалним стамбеним објектима и
градским улицама и трансформишу се у мешовите градске блокове
вишепородичног становања и велике густине насељености.
2.1.2. Правила грађења за парцеле
Грађевинска линија којом се дефинише положај објекта на парцели, је
хоризонталана пројекција грађевинских равни у оквиру којих се гради објекат
изнад тла. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску
линију, односно унутар простора оивиченог грађевинским линијама.
Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа
објекта. Основа објекта може бити мања од максималне границе градње.
Грађевинска линија је обавезујућа када се поклапа са регулационом линијом или
када је потребно задржати дефинисано растојање од регулационе линије задато
планом.
Грађевинска линија дефинисана постојећим објектима који се задржавају,
обавезујућа је за положај грађевинске линије планираних објеката.
Одступања од грађевинске линије
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу прелазити грађевинску,
односно регулациону линију више од 1,2 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
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.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњу фасаду објекта,
испред грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3 m увучена у
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односу на регулациону линију и ако савлађују висину од максимално 1,2 m. У
осталим случајевима степениште улази у габарит објекта.
На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се постављати
тако да не ометају пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5 m од
бочне суседне границе парцеле.
Код нових објеката на регулационој линији у блоковима са стамбено-пословном
или пословно-стамбеном наменом, када је ширина тротоара мања од 2 m,
обавезно је увлачење излога, минимално 1,2 m, и формирање колонада или
аркада, с'тим да нема висинске разлике тротоара на регулационој линији и
прилазне површине пословном простору приземне етаже.
2.1.3. Правила грађења за зграде
Под објектима се подразумевају грађевине високо и нискоградње и то: зграде
свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, привредни објекти,
елементи партерног уређења, јавне зелене површине, објекти спорта и рекреације,
комунални објекти, гробља и сл.
Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне
или компатибилне намене блока одређене типичне градске целине. У
преовлађујућем броју случајева ради се о функцији становања односно становања
са пословањем.
Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се
може уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта.
Габарит објекта је одеђен:


висином зграде дефинисаној према блоковима типичних градских целина;



у односу на суседне објекте и парцеле;



степеном заузетости 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.
Максимална дозвољена светла висина пословног простора без галерије је
350 cm.
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
86

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

заштитног тротоара на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте
са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом);
3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од
средње висине тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије
терена до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за
објекте са равним кровом).
Висина вишепородичног стамбеног објекта,
пословно-стамбеног објекта не може прећи 20 m .

стамбено-пословног

или

Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12 m.
спратност објекта

висина објекта (m)
максимална

минимална

П+0

7,5

3

П+2

13,5

9

14

10,5

16.5

12

П+2+Пк
П+3

Табела 5 – Висина објекта у зависности од спратности (максимална дозвољена висина
је дефинисана за објекте са косим кровом, док је минимална висина дефинисана за
објекте са равним кровом)

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (сутерен само
испод вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама) ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе и ако је то у складу са условима ЗЗСК.
Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 25 степени. Кровне равни
формирати тако да слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде
двоводни ка улици и ка дворишту, или сложени на објектима у прекинутом низу
или слободностојећим објектима, са могућим детаљима у виду кровних баџа и
другачијег слива.
Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од
половине трајања директног осунчања.
Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са висином
кровног венца постојећег објекта на суседној парцели и дефинисана је бројем
нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око објекта.
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+2

10

9

П+2+Пк

12

10,5

П+3

13

12

Табела 6 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта
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до максималне висине од 3 m.
Усклађивање висине нових и постојећих објеката са одступањем од 1/5 спратне
висине рачуна се у складно повезивање.
Висина назитка поткровне етаже нових објеката свих врста износи највише
1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, у
оквиру вертикалне равни постављене на грађевинској линији. Назидак у тавану
нових вишепородичних објеката није дозвољен. Назидак у тавану нових
породичних, вишеспратних објеката износи највише 0,6 m.
На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе
за осветљење корисног простора. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази
на терасу или лођу. На једном објекту може бити само један ред кровних баџа на
истој висини, а максимална дозвољена светла висина је 2,60 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.
Кота приземља ново-планираних стамбених објеката, на равном терену, може
бити максимално 1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља не може бити нижа од
нулте коте.
На стрмом терену од или према улици кота приземља се мери од заштитног
тротоара на предњој страни објекта.
На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља
се одређује у тачки са које се остварује прилаз објекту.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности)
кота 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
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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 стране
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.
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 подразумева проширење основе постојећег објекта према
условима за парцеле типа блока у којем се интервенција изводи.
За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је:


типом блока;



постојећим објектима на суседним парцелама;



статичким могућностима објекта и тла.
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Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за
нове и постојеће капацитете према овим правилима. У припреми пројектне
документације приказати све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и
нето површине стамбеног и пословног простора.
Дограђени део објекта у низу не сме прећи ширину калкана суседних објеката,
и не сме бити сметња при функционисању постојећег и суседних објеката.
Доградња елемената комуникација, лифтова и степеништа је дозвољена тако
да не угрозе начин коришћења предметног и суседних објеката. Дограђене
елементе комуникације планирати тако да омогуће прилаз возила објекту као и
неометано кретање возила око објекта.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја.
Затварање пословног дела приземља са колонадама, постојећих пролаза и
пасажа није дозвољено у смислу преграђивања и формирања корисног простора.
Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења
намени простора на објекту се може изводити реконструкција и рестаурација.
Реконструкција се дозвољава у оквиру постојећег габарита објекта, без његове
измене или било каквог проширења.
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у пословни
простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа само ако је
испуњен услов који се односи на потребан, минималан број паркинг места на
парцели.
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 грађевинске линије на парцели и то
максималне ширине 1 m, уз услов да не ремете колски пролаз објекту. Поменута
степеништа не могу постављати ван регулационе линије блока.
Приликом додавања било каквих нових делова на постојеће грађевине
потребно је да сви нови делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у
којем је изграђена постојећа зграда. Није дозвољена промена стила грађења.
Назидак последњих етажа објеката
Назидак таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања није
дозвољен.
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На постојећим објектима, максимални назидак таванског простора на основној,
вертикалној, фасадној равни без испада је 0,9 m.
Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише
1,6 m. Назидак поткровља на постојећим објектима је последња етажа са назитком
од 0,9 до 1,6 m за породичне објекте, а за вишепородичне објекте од 0,9 до 2 m.
Свака последња етажа или део етаже постојећег објекта чији је назидак на
основној фасадној равни без испада већи од 1,6 m за породичне објекте и 2 m за
вишепородичне објекте, чини последњу спратну етажу објекта. Висина назитка
рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без испада до
тачке прелома косине основне кровне равни.
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Посебна правила грађења по урбанистичким блоковима

2.2.1. Блок А
Локација
Источни део обухвата план. Блок омеђен улицама Јовице Трајковића, Јованке
Габошац, Стевана Сремца и парцелама индивидуалног становања на западној
страни.
Намена
Доминантна намена је вишепородично становање.
Тип блока
Отворени блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове)
Типологија објеката у блоку
Слободностојећи објекти на парцелама под габаритом. Слободностојећи
објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије према задњој
линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле.
Урбанистички параметри
Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 4,0.
За новопланирани објекат у јужном делу блока грађевинска линија приземља
се поклапа са регулационом на источној страни, док је на северној и западној
страни увучена за мин. 1 m, а на јужној 1,6 m у односу на регулациону линију.
Грађевинска линија спрата за исти објекат се поклапа са регулационом линијом. За
објекат гаража на западној страни блока грађевинска линија је са свих страна
увучена 0,6 m у односу на регулациону линију. За постојећи објекат
вишепородичног становања грађевинска линија се поклапа са регулационом.
Спратност
Максимална П+3, минимална П+2. Изузетак је објекат гаража где је максимална
спратност П.
Дозвољена је употреба таванског простора као користан простор, у виду
повученог спрата, са истом нивелетом слемена, с тим да се у користан простор
рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа од 1,5м
Висина коте приземља
Максимално 1,2 m, а минимално 0,2 m од коте тротоара.
Паркирање возила
На унутар-блоковским јавним површинама за паркирање возила у границама
обухвата плана.
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Висина кровног венца
спратност објекта

висина кровног венца (m)
максимална

минимална

П+0

4

3

П+2

10

9

П+2+Пк

12

10.5

П+3

13

12

Табела 7 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А

Максимајна висина објекта
Максимална висина објекта је 16,5 m.
Правила грађења
Назидак таванске етаже - на новим објектима вишепородичног становања није
дозвољен.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6 m. Висина
назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној фасадној равни без
испада до тачке прелома косине основне кровне равни.
Архитектонско обликовање и материјализација
Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом објекта.
Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи, тегола
и сл.
Боју кровног покривача хармонично ускладити са преовађујућом бојом кровних
покривача осталих објеката у окружењу и избегавати употребу контрастно обојених
кровних покривача.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних равни
је од 15° до максималних 25°.
Правила парцелације
Најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних, слободностојећих
објеката у блоку отвореног тип је 300 m2.
Посебна правила, ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле у блоку отвореног типа се не могу ограђивати.
Изградња другог објекта на парцели
Како блок отвореног типа подразумева парцеле под габаритом објекта
изградња другог објекта на парцели није могућа.
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2.3.
Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање возила
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине,
односно непосредан приступ на јавне саобраћајне површине, а за објекте повећаног
ризика од пожара приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризикa од пожара („Сл. Лист СРЈ“, број 8/95).
За прикључак на унутарблоковску саобраћајну инфраструктуру, односно колско –
пешачки прилаз до парцеле за вишепородичне и објекте са претежном пословном
наменом, потребно је прибавити услове и сагласност од управљача пута.
Паркинг места за потребе планираних објеката дефинисана су на јавној површини.
Могућа је изградња подземних гаража на сопственој парцели уз поштовање свих
правила и стандарда који дефинишу такву врсту објеката.
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. и графичким прилозима П.1., П.2. и П.3 на
илустрацији 6 - Шеме за површинска паркиралишта, и графичким прилозима Х.1.
и Х.2. на илустрацији 8 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. 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 Г.5. на
илустрацији 7 - Гараже за паркирање путничких возила, и графичким прилозима
Х.1. и Х.2. на илустрацији 8 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. У
случају одступања од задатих граничних вредност обавезно је у пројекту приказати
проверу проходности за меродавно возило – путнички аутомобил;
Савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи.
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 m. 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,
саобраћајне површине намењене за кретање пешака,
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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 прикључња 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...).
2.4.1. Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни
водовод.
Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица, а почиње од споја са водоводном мрежом и завршава се у склоништу
за водомер закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП,
а у складу са техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и
Правилником ЈКП.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикључак. Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН
25 mm.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у стамбеним објектима,
пословним просторијама, гаражама, по правилу постављају се у засебно изграђена
склоништа ван објекта или унутар објекта у вишестамбеним објектима у
заједничким просторијама у специјално изграђеним касетама за смештај водомера.
Код стамбено пословних објеката обавезно је раздвајање инсталација са монтажом
засебних водомера за стамбени и за пословни део објекта.
Код изградње нових зграда колективног становања потребно је обезбедити да
свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који се мора поставити
у заједничке просторије уз монтажу заједничког водомера у шахту којим би се
мерила кумулативна потрошња воде. Индивидуални водомер са арматуром у
вишестамбеном објекту по правилу мора бити смештен у касети - ормарићу, који је
причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног материјала, а лоциран
у заједничким просторијама.
Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта на
парцели корисника на максимално 1 m од регулационе линије.
Код
надградње
и
реконструкције
зграда
колективног
становања
водоснабдевање нових стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег
водомера уз израду нових унутрашњих исталација тако да се омогући постављање
водомера за сваку нову стамбену јединицу приликом реконструкције комплет
унутрашњих инсталација објекта.
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2.4.2. Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације
Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону
мрежу или путем септичких јама. 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.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта,
техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом, за коју постоје технички
услови, мора се прикључити на канализациону мрежу.
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 160 mm.
2.4.3. Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
За потребе прикључења планираног комерцијално-пословног центра потребно
је планирати нове електроенергетске објекте (ТС и кабловске водове 20кV) у складу
са потребама инвеститора.
Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску
мрежу морају се прибавити од надлежног предузећа.
2.4.4. Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
Услови за прикључење планираних објеката на телекомуникациону мрежу
прибављају се од надлежног предузећа.
2.4.5. Услови прикључења објеката на топловодну мрежу
У оквиру обухвата плана не постоји изграђена мрежа топловода.
2.4.6. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре
Предходни услови за прикључке планираних објеката су:


објекат мора да има одобрење за изградњу односно употребну дозволу,



да је поднет захтев за прикључење,



да се са ЈП „Срем-Гас“ закључи уговор о прикључењу на дистрибутивну гасну
мрежу,



за потребе снабдевања природним гасом објекта, корисник пројектује и
изводи унутрашњу гасну инсталацију након сагласности техничке службе ЈП
„Срем-Гас“.

2.5.
Локација за које је обавезна израда пројекта парцелације
односно препарцелације и урбанистичког пројекта
Овим планом предвиђена је израда пројекта парцелације/препарцелације за парцеле
бр. 5156; бр.5157 (приватно власништво), и 5159/1 (власништво града СМ) К.О. Сремска
Митровица, у циљу формирања парцеле за новопланирани објекат вишепородичног
становања П+3 на новоформираној парцели, делом на парцели
бр. 5156 (приватно
власништво), чије површина делом улази у површину парцеле
габарита планираног
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П+3 објекта вишепородичног становања.
Овим ПДР-ом дефинише се отуђење дела парцеле бр.5159/1 (власништво града
СМ) у корист власника парцеле бр.5156 (приватно власништво) у циљу
реализације планираног вишепородичног стамбеног објекта П+3
На простору у оквиру обухвата овог Плана предвиђена је израда
Урбанистичког
пројекта за нови вишепородични објекта П+3 са равним
кровом, односно косим кровом малог нагиба (до 25°) на приватној парцели
испод габарита објекта. Урбанистички пројекат треба да обради и елементе
нискоградње планиране овим
ПДР-ом
(реконструкција
дела
Ул.Јовице
Трајковића са потребним паркинг простором за нову троспратницу, тротоаром и
уређеним зеленим површинама, све на јавном грађевинском
земљишту.

2.6.

Фазе реализације

Реализација новог вишепородичног објекта П+3 (на приватној парцели) и
реконструкција дела улице Јовице Трајковића са изградњом потребних паркинг
простора, тротоара и уређених зелених површина (на јавној површини) су просторно функционало повезана целина и планира се реализација у једној фази.
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176.

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) и члана 41.
став 1. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној 25.07.2019. године
донела је

25. јул 2019

Мачванске Митровице
2.3. Извод из ППППН за прикупљање,
одвођење и пречишћавањеотпарних вода
у сливу реке Саве у региону Срема
2.4. ПДР радне „Језеро“ у КО Сремска
Митровица
3. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА
ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРВЕЛА
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПОДРУЧЈА
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ –
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ –
ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.3.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА ПГ – „
ГЛАЦ2 – МИТРОСРЕМ АД ЕКОНОМИЈА
1.3.2. ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ УНУТАР ОБУХВАТА
ПЛАНА
1.4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И
ТИПОЛОГИЈА УРБАНИСТИЧКИХ
ЗОНА И ЦЕЛИНА
1.5. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
2.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА
ВОДОПРИВРЕДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1.3. ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ
2.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА
ГАСИФИКАЦИЈУ
2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА „ГЛАЦ“ У
К.О СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План
детаљне регулације археолошког парка
„Глац“ к.о.
Сремска Митровица Град
Сремска Митровица (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
Члан 2.
План детаљне регулације саставни
је део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
I ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ ОСНОВ
2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
2.1. Извод из Генералног урбанистичког
плана Града Сремска Митровица
2.2. Извод из Плана генералне регулације
Града Сремске Митровице, Лаћарка и
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ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА – АН
2.1.8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ОСТАЛОМ
ЗЕМЉИШТУ
2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У УЦ ПГ
2ГЛАЦ2 – МИТРОСРЕМ АД
ЕКОНОМИЈА
2.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ И ШУМСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
2.3. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН
КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕЗОМ,
ДЕЦИ И СТАРИМ ЛИЦИМА
2.5. ПОШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
2.5.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД
РАТНИХ РАЗАРАЊА
2.5.3. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ
ЧВРСТОГ ОТПАДА
2.5.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
2.5.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ И ИЗГРАДЊЕ
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА
3.1. ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
3.1.1 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
3.1.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
3.1.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ
НА РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
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ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
3.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ –
АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ – АН
3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
3.3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА У ОСТАЛОЈ НАМЕНИ
– УРБАНИСТИЧКА ЗОНА ПГ „ГЛАЦ“ –
МИТРОСРЕМ АД ЕКОНОМИЈА ГЛАЦ
3.3.2. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
3.3.3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА
НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСРТУКТУРУ
4.1. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ФЕКАЛНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ
4.2. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ
4.3. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА
НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕМУ
4.4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА
НА АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
4.5. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ГАСНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
5. РЕАЛИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
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ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
А) ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Б) ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ, ЛАЋАРКА И
МАЧВАНСКЕ МИТРОВИЦЕ
1. Катастарцко – топографски план са
границом обухвата		
Р 1:2 500
2. Постојећа намена површина			
				
Р 1:2 500
3. Планирана намена површина са поделом
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на урбанистичке зоне и целине
Р
1:2
500
4. План саобраћаја, регулације и
нивелације			
Р 1:1 000
5. План мреже и објеката комуналне
инфраструктуре са предлогом парцелације
и спровођењем
Р 1:2 500
6. Зоне заштите археолошког локалитета		
				
Р 1:2 500

ради формирања Централног регистра
планских докумената.

Члан 3.

Члан 6.

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

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

Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне
регулације стараће се Градска управа
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката
Града Сремска
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-238/2019-I
Дана 25.07.2019.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
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА “ГЛАЦ”
К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Град Сремска Митровица
УВОД
У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- испр,
64/2010. – одлука УС и 24/2011. 121/2012, 43/2013– одлука УС и 50/2013. – одлука УС и
132/2014,145/2014 и 83/2018) члан 48, по објављивању Одлуке о изради планског документа (бр.
350-263/2017-I od 01.11.2017.), обрађивач плана ЈП за послове урбанизма ''Урбанизам'' Сремска
Митровица приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА
''ГЛАЦ'' К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА Град Сремска Митровица ( у даљем текту : План
археолошког локалитета ) у свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', бр.31/2010., 69/2010. и 16/2011. и 64/2015.)
План археолошког локалитета израђује се на основу исказаних потреба Града Сремска
Митровица.
Уређење простора у обухвату плана заснива се на начелима одрживог развоја и рационалним
коришћењем земљишта за формирање комплекса заштитe непокретног културног добра, развоја
туризма међународног карактера, а све у циљу континуираног планирања и усклађивања потреба
на афирмацији града у свету.

Mapa s kraja XIX veka na kojoj je je obeleženo imanje “Glatz pst”, skraćeno od Glatz puszta. (Arcanum – Digitized Historical
Maps)
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ОПШТИДЕО

1. ПРАВНИ ОСНОВ
Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.- испр, 64/2010. – одлука УС
и 24/2011. и 121/2013, 43/2013– одлука УС и 50/2013. – одлука УС и 54/2013. 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018).
Правилник о садржини, начину и поступку израде простонрних и урбанистичких планова
(''Сл.гласник РС'', бр.64/2015.).
Правилник о општим правилима за парцелацију,регулацију и изградњу (''Сл.гласник РС'',
бр.22/2015.).
Одлукa о изради планског документа План детаљне регулације археолошког парка „Глац“, КО
Сремска Митровица (бр. 350-263/2017-I od 01.11.2017.)
Решење Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска
Митровица да се за План детаљне регулације археолошког парка „Глац“ КО Сремска
Митровица, Град Сремска Митровица не израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(бр. 501-175/2017-VI од 19.10.2017. године).
Наручилац израде Плана је Град Сремска Митровица, на основу Уговора о изради Плана бр.404431/2018-VI од 15.11. 2018. године закључен са ЈП за послове урбанизма ''Урбанизам'' Сремска
Митровица.

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
На дефинисање смерница развоја, планирања намене појединих градских подручја и усклађивање
потреба уређења простора релеванти су следећи документи:
2.1. Генерални урбанистички план Града Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 4/15) који је израдили ЈП Завод за урбанизам Војводине у сарадњи
са Дирекцијом за изградњу Града Сремска Митровица;
13.5. ЦЕЛИНА 5 – РАДНА ЗОНА НАСЕЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
На овом простору доминантна намена је рад, заступљена у виду три зоне, а то су: радна зона,
радно-пословна зона и пословна (односно радно-комерцијална) зона. Поред уличних и
саобраћајних коридора, у обухвату су још зона регионалне депоније комуналног отпада са
постројењем за пречишћавање отпадних вода, зона заштитне шуме и ново гробље (које се налази
ван грађевинског подручја насеља).
Циљ урбаног развоја радних зона града је перманентно привођење пољопривредних површина
планираној намени привредно-технолошких комплекса, радних, пословних и комерцијалних
објеката, према конкретним правилима уређења и грађења што подразумева опремање простора,
пре свега, уличном мрежом, односно саобраћајном и другом комуналном инфраструктуром.
Радни комплекси се комплетно организују на сопственој парцели - приступ, улаз, излаз,
паркирање, манипулативне површине, објекти и инфраструктура (шахтови, јаме, цистерне,
уређаји за пречишћавање и слично).
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Планиране су следеће намене: продаја, услужне делатности, прерада, производња, складишни
простори, дистрибутивни и логистички центри и слично. У радној зони, односно целини 5, није
дозвољена изградња стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на животну средину.
Предвиђени индекс заузетости је макс. 70%, а индекс изграђености макс. 2,2. Висина објеката у
радној зони не би смела бити већа од 20,0 m, односно 30,0 m за фабричке димњаке, ветрењаче,
водоводне торњеве и рекламне стубове. За инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа
висина, према технолошким потребама, при чему је неопходно прибавити мишљење и сагласност
институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.
Озелењавање радних комплекса је изузетно важно ради побољшања санитарно–хигијенских и
декоративно–естетских услова. Адекватним избором биљних врста зеленило ће омогућити:
пречишћавање ваздуха механичким путем, повећање биланса кисеоника у ваздуху, снижење
температуре ваздуха, повећање релативне влажности ваздуха, заштиту од дејства ветра, заштиту
од буке, као и естетско-декоративну функцију.
Радни комплекси се могу реализовати фазно, с тим да поједине фазе представљају функционалну
и грађевинску целину.

Основни концепт развоја простора обухвата плана је формирање комплекса археолошког парка са
пратећим садржајима у циљу заштите непокретног културног добра.
Концепт просторне организације археoлошког парка, заснован је на смерницама датим ПГР-ом
којим је одређено да се планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за све зоне за које
је потребно прибављање земљишта у јавној намени, а у овом случају земљиште за откривено
археолошко налазиште изузетног значаја.
ПГР-ом су дате опште регулативне смернце заштите непокретних културних добара са посебним
циљем развоја туризма као привредне гране Града Сремска Митровица са основним начелом
одрживог развоја – заштита непокретног културног добра у служби корисника простора. У том

103

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

смислу коришћење земљишта за формирање комплекса археолошког парка ''ГЛАЦ'' је у складу са
планом.
У простору обухватa плана налази се археолошки локалитет * који се сврстава у групу , за коју
важе посебне мере заштите археоошког наслеђа и то:
ГРУПА Б СИРМИЈУМ ВАН БЕДЕМА -Локалитет ''Глацов салаш''.
Опис објеката и границе њихове заштићене околине се налазе у Студији заштите непокретног
културног наслеђа за потребе израде Генералног урбанистичког плана града Сремске Митровице
(Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, март 2011. године), која је саставни део
Документационе основе овог Плана .
Такође, треба имати у виду да је између осталих простора града Сремска Митровица овај простор
обухваћен одлуком Народне скупштине Републике Србије категорисан као непокретно културно
добро од изузетног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 16/1990).
Општи услови и мере заштите НКД у обухвату Плана – III зона заштите
 Обавезни појединачни услови заштите за све инфраструктурне радове, интервенције који
обухватају земљане радове и изградњу у простору обухвата Плана;
 Обавезно прибављање услова, мера и сагласности заштите НКД кроз процедуру израде
планских докумената нижег реда;
 Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе заштите непокретног културног
наслеђа;
 Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о
томе обавести надлежну установу заштите (Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица), као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, да се сачува на
месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о
културним добрима;
 Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације, односно да
обезбеди потребна средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених
остатака, који уживају претходну заштиту;
 У I и II зони заштите, као и у просторима обухваћеним просторно-културно-историјским
целинама, појединачним објектима, археолошким налазиштима, меморијалним
комплексима, споменицима и спомен обележјима и њиховој заштићеној околини (у даљем
тексту НКД и њихова заштићена околина) у обухвату Плана примењују се општи и
посебни услови заштите.
Посебни услови и мере заштите археолошког наслеђа
Посебни услови у III зони заштите, коју чини комплетан простор обухвата Плана (а која обухвата
археолошке локалитете групе Б - Сирмијум изван бедема, групе В - локалитети са површинским
налазима и групе Г - подводни археолошки локалитети) су:





За археолошке локалитете групе Б и В, на локацијама будуће изградње за објекте чија
дубина фундирања прелази 1,0 m, као и за све облике доградње постојећих објекта чији
габарит прелази 20,0 m2 са дубином фундирања већом од 1,0 m, обавезна су систематска
или заштитна сондажна археолошка истраживања, уз могућност конзервације и
презентације по појединачним условима заштите;
За све истражене археолошке локалитете групе Б важе посебни услови и мере;
За инфраструктурне радове на локалитетима групе Б и В обавезна су заштитна сондажна
археолошка истраживања пре почетка радова и сталан археолошки надзор;
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За све археолошке локалитете групе Г забрањује се обављање подводних активности свих
врста, сидрење за све врсте пловила, обављање професионалног и привредног риболова
помоћу мрежа и струкова свих врста, као и пловидба за све врсте пловила на удаљености
мањој од 50,0 m, при најнижем водостају, од леве и десне обале, на делу тока реке Саве од
137 до 137 + 400 km тока.

План треба да помири стратешка опредељења са стварним потребама на простору обухвта Плана.
2.2. План генералне регулације Града Сремска Митровица, Лаћарка и Мачванске
Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 11/09) који је израдило ЈП
Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица.
Простор у обухвату Плана се налази у Урбанистичкој зони 6 - Привредна зона "Исток" :
Зона захвата простор површине око 648ха и представља главни градски просторни
потенцијал ове намене. Привредна зона "Исток" је Независни просторни систем - Зона
производно-технолошких, комуналних и инфраструктурних комплекса. Циљеви урбаног
развоја ове зоне је перманентно привођење пољопривредних површина планираној намени
привредно-технолошких комплекса, радних и комерцијалних објеката, према конкретним
правилима уређења и грађења.
Простор обуихвата Плана се налази у ТИПИЧНОЈ ЦЕЛИНА 9 (НЕЗАВИСНИ ПРОСТОРНИ
СИСТЕМИ - НПС ) - НПС1 – Који чини затворене зоне и комплексе : производно-технолошки,
комунални и инфраструктурни комплекси и простори специјалне намене.
Источна привредна зона је остала ван градског-стамбеног ткива и сачувала могућности развоја.

Планови који су усвојени или су у процесу усвајања, а подручја на које се односе налазе се у
непосредном окружењу предметног плана:
2.3. Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема;

105

9025 К.О. Сремска Митровица и каналима којима је омеђено културно добро;
2.4. План детаљне регулације радне зоне Језеро у К.О. Сремска Митровица, Град Сремска
Митровица- северно од пута Сремска Митровица - Јарак;
У оквиру овог документа дефинисани су посебни услови и мере заштите у јужном делу обухвата
Број
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
јул 2019
плана
који9 се граничи
са заштићеним
културним
добром, археолошким
налазишем 25.
Глац:
- Обавезно задржавање постојећег и изградња новог појаса заштиног зеленила дуж северне
границе катастарских парцела: 90834/1, 9083/2 и дела парцеле 5982 (државног пута), а
наспрам парцела на ком се налази културно добро и његова заштићена околина (К.П. 5938/3,
9093/1, 9025, 9026/1 и 9027/1 К.О. Сремска Митровица);
У оквиру овог документа утврђени су услови забране изградње на подручју археолошког налази- Обавезно повлачење грађевинске линије на минималну удаљеност од 20 м од јужне границе
шта парцела
„Глац“ у9021,
Сремској
и заштићеној
околини
овог парцеле
културног
добара:
на катастарској
9022,Митровици
9023, 9024/2,
9024/1, 8928/5
и делу
8928/6
и стварање
појаса
парцели
број
9026
К.О.
Сремска
Митровица;
на
катастарским
парцелама
број
9026/1,
9026/2,
9025
заштитног зеленила у овој тампон зони између ивице пута и будућих објеката.
К.О. Сремска Митровица, као и спољним ивицама парцела број 9025/1, 9026/2, 9025 К.О. Сремска
Решењем
од 19.10-2017.
израду
стратешке
процене
Митровицабр.501-175/2017-VI
и одговарајућим деловима
пута Сремска
Митровица
– Јарак
наспрамутицаја
парцела ПЛАНА
9026/1 и
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
АРХЕОЛОШКОГ
ПАРКА
''ГЛАЦ''К.О.
СРЕМАСКА
9025 К.О. Сремска Митровица и каналима којима је омеђено културно добро;
МИТРОВИЦА на животну средину, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу
је да
није зоне
потребна
Плана
на Сремска
животну
2.4. Планобјеката
детаљнеутврђено
регулације
радне
Језероизрада
у К.О.стратешке
Сремска процене
Митровица,
Град
средину.
Митровица- северно од пута Сремска Митровица - Јарак;
План детаљне регулације израђује се на овереном катастарско-топографском плану, а прибавља
У оквиру
овог документа
дефинисани
услови и мере заштите у јужном делу обухвата
се
и одговарајућа
копија плана
и извод су
из посебни
листа непокретности.
плана који се граничи са заштићеним културним добром, археолошким налазишем Глац:
- Обавезно задржавање постојећег и изградња новог појаса заштиног зеленила дуж северне
границе катастарских парцела: 90834/1, 9083/2 и дела парцеле 5982 (државног пута), а
наспрам парцела на ком се налази културно добро и његова заштићена околина (К.П. 5938/3,
9093/1, 9025, 9026/1 и 9027/1 К.О. Сремска Митровица);
- Обавезно повлачење грађевинске линије на минималну удаљеност од 20 м од јужне границе
парцела 9021, 9022, 9023, 9024/2, 9024/1, 8928/5 и делу парцеле 8928/6 и стварање појаса
заштитног зеленила у овој тампон зони између ивице пута и будућих објеката.
Решењем бр.501-175/2017-VI од 19.10-2017. израду стратешке процене утицаја ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА ''ГЛАЦ''К.О. СРЕМАСКА
МИТРОВИЦА на животну средину, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката утврђено је да није потребна израда стратешке процене Плана на животну
средину.
План детаљне регулације израђује се на овереном катастарско-топографском плану, а прибавља
се и одговарајућа копија плана и извод из листа непокретности.

3. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Граница обухвата планског подручја је одређена као прелиминарна. Простор обухвата плана се
налази у к.о. Сремска Митровица. Граница обухвата плана обухвата простор парцеле бр. 9026/1,
9026/2, 9025, 9027/1, 9031, 9083/1и 9083/2. Укупна површина обухвата плана износи 54,7 ha.
Простор обухвата се налази на југоисточном делу атара Сремска Митровица, односно на
југозападу постојеће индустријске зоне града.
Простор обухвата плана окружује пољопривредно и шумско земљиште као и постојећи
пољоривредни (сточарска фарма ) комплекс.
Број
парцеле к.о.
Број
Потес
Сремска
Митровица

Начин
коришћења

Површина
м2

Врста
земљишта

Корисник Власник

3. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Земљиште у
Њива
друге
13694
гарђевинско “МБС СПЕКТРУМ” ДОО
106као прелиминарна.
класеје одређена
Граница обухвата планског подручја
Простор обухвата плана се
м подручју
1

9025

ГРАД

налази у к.о. Сремска Митровица. Граница обухвата плана обухвата простор парцеле бр. 9026/1,
Земљиште
9026/2, 9025, 9027/1, 9031, 9083/1и
9083/2. под
Укупна површина
обухвата уплана
износи 54,7 ha.
Земљиште
РС, Министарство
2

9026/1

ЈАРАЧКИ
ПУТ

зградом
другим

и

164728*

гарђевинско

пољопривреде, шумарство

Бројобухвата
9
СЛУЖБЕНИ
ГРАДА СРЕМСКА
јул 2019
Простор
се налази на ЛИСТ
југоисточном
делу атара МИТРОВИЦА
Сремска Митровица, 25.
односно
на
југозападу постојеће индустријске зоне града.
Простор обухвата плана окружује пољопривредно и шумско земљиште као и постојећи
пољоривредни (сточарска фарма ) комплекс.
Број
парцеле к.о.
Број
Потес
Сремска
Митровица

Начин
коришћења

1

2

9025

ГРАД

Њива
класе

9026/1

ЈАРАЧКИ
ПУТ

Земљиште под
зградом
и
другим
објектом

3

9026/2

ГРАД

4

9083/1

Град

Регионални пут

5

9083/2

Шашиначка Магистрални
међа
пут

6

9031

ЛЕГЕТ

Шума 3. класе

ЛЕГЕТ

Остало
вештачки
створено
неплодно
земљиште

9027/1

Врста
земљишта

Корисник Власник

Земљиште у
13694 гарђевинско “МБС СПЕКТРУМ” ДОО
м подручју

друге

Земљиште под
зградом
и
другим
објектом

7

Површина
м2

164728*

2768*

Земљиште у РС, Министарство
гарђевинско пољопривреде, шумарство
м подручју
и водопривреду
Земљиште у РС, Министарство
гарђевинско пољопривреде, шумарство
м подручју
и водопривреду

Земљиште у
10081 грађевинско АП Војводина
м подручју
Градско
45474 грађевинско АП Војводина
земљиште
Земљиште у
261703 гарђевинско АП Војводина
м подручју

14801

Остало
земљиште

AGRIUM DOO
Сремска Митровица

Табела 1. : Евиденција парцела

Граница обухвата површину од око 54,7 hа.
Увидом у катастарске податке, можемо закључити да је највећи број парцела обухваћених Планом
у државном власништву, чији су корисници Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде (К.П. 9026/1, 9026/2 К.О. Сремска Митровица), АП Војводина (К.П. 9083/1 део
пута), ЈП Војводина шуме (К.П. 9031 К.О. Сремска Митровица). У приватном власништву је К.П.
9025 К.О. Сремска Митровица чији је власник МБС „Спектрум“ ДОО, као и 9027/1 чији је
власник AGRIUM DOO.
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4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Положај обухвата плана
Простор обухвата плана налази се на крајњем југоисточном делу грађевинског подручја Града
Сремска Митровица, односно у најјужнијем делу постојеће индустријске зоне града.
Простор обухвата је окружен са запада постојећим каналом који простор одваја од постојеће
индустријске зоне, са севера државним путем, све остало окружење су култивисане ратарске
површине. У ширем обухвату плана са јужне стране је река Сава, а даље на југоисток регионална
депонија комуналног отпада.
Посебна карактеристика обухвата плана је да је укупан простор обухвата пољопривредно газдинство
''Глац''. Простор обухвата плана је у нарави пољопривредни комплекс са изгарђеним објектима:
објекти за држање стоке , објекти за смештај механизације и пословни објекти газдинства.
Планирани археолошки парк „Глац“ налази поред шума којим управља и газдује ЈП
„Војводинашуме“ Петроварадин ШГ Сремска Митровица. Назив газдинске јединице је Јалија –
Туријан – Леге, одобрена је од стране Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство АПВ Војводине решењем бр. 104-322-15/2010-05 од 29.06.2011. године.
Археолошки парк „Глац“ належе на шуме које су евидентиране у оквиру другог одељења
газдинске јединице ( одсеци C; F; G и E ).

Мрежом општинских саобраћајница простор обухвата плана је повезан са општинским и државним
путевима, а атарским путевима са атаром у окружењу.
У простору обухвата плана почети су радови на истраживању археолошког налазишта.

Природне карактеристике простора
Геоморфолошке и геолошке карактеристике
Лесна зараван (фрушкогорска лесна зараван) је настала навејавањем фрушкогорског леса које
је било условљено самом Фрушком гором која је представљала пречагу и задржавала лес. С друге
стране, лесна тераса има знатно мирнији рељеф у односу на лесне заравни. Благо су заталасане,
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са заобљеним и слабо израженим гредама и широко заталасаним пешчаним брежуљцима.
Минеролошки састав терасног леса, услед испирања карбоната више подсећа на глину.
Хидрографске карактеристике
Површинске воде се јављају у облику сталних и повремених водотока, бара и вештачких
акумулација. Већина ових водотока креће са Фрушке горе и са њених обронака, а хране се водом
од једног или више сталних извора који избијају у врховима долина испод самог била планине.
Већина водотока има правац тока од Фрушке горе према реци Сави.
Река Сава је основни природни водоток којем гравитирају сви водотоци и која има све
карактеристике равничарске реке са разликом између минималног и максималног водостаја 8,02m.
На подручју Oпштине Сремска Митровица река Сава се протеже од km118+000 до km191+000 на
левој обали и од km127+700 до km163+562 на десној; односно територија општине лежи на обали
у дужини од 73,0 km, а на десној у дужини од 35,86km.

Природне вредности подручја

Природни ресурси Града Сремска Митровица су :


пољопривредно земљиште : потенцијал простора општине је пре свега пољопривредно
земљиште у површини од 56997ха, односно 74.9% укупних простора Града. Коришћење
пољопривредних површина је на нивоу покрајинског просека,



воде : површинске воде на подручју Града Сремска Митровица јављају се у облику
сталних и повремених водотока, бара и вештачких акумулација. Већина ових водотока
креће са Фрушке горе и са њених обронака, а хране се водом од једног или више сталних
извора који избијају у врховима долина испод самог била планине.



Шумско земљиште: На наведеном подручју налазе се плантаже клонаске тополе старости
8; 12 и 13 година. Оплодња (време од садње до сече) за предметне плантаже је 25 година.
У оквиру планова наведене газдинске јединице, планирани су сви видови рада који се
примењују у плантажама клонских топола (од момента садње до сече).

Климатске карактеристике

Клима на простору обухвата плана је генерално гледано је умерено континентална са
микроклиматским специфичностима због утицаја планинског подручја и самог била Фрушке горе.
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 а падавине
у зони Фрушке Горе достижу и 1200 мм годишње. На кишомерној станици “Иришки Венац”
забележена највећа средња вишегодишња количина падавина у односу на остале кишомерне
станице, а износила је 776,04 мм. С обзиром на то да се ова кишомерна станица налази на
надморској висини 445 м, а да је просечна надморска висина Врдничког басена око 280 м, а
Бешенова око 230 м, може се претпоставити да је на њега у истом периоду излучена мања
количина падавина.
Падавине у облику снега су ограничене на период од децембра до половине марта.
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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 пероду,односно лети
затупљеност 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. Поред регионалних ветрова чест је локални ветар "фрушкогорац". Забележена повећана
влажност ваздуха условљена је близином Дунава, као и планинским рељефом у залеђу.

Сеизмика

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година у обухвату Плана, према
подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VI-VII односно VII степен сеизмичког
интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У ширем подручју утврђен је
земљотрес јачине VII степени. У односу на структуру и тип објеката, дефинисане су класе
повредивости, односно очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица
сматра се да ће се за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан
земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију
објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према
Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално предупредиле могуће деформације
објеката под сеизмичким дејством.

Педолошке карактеристике

То су наслаге типа падинског леса, где је нанос еолске прашине делимично кретан на неравном
рељефу па тако овде имамо разне варијанте еолско-делувијалних седимената које имају мању
порозност у односу на лес лесних заравни.
Формација падинског леса јавља се у виду покривача који се са висине од скоро 400м спушта на
југ према речној долини Саве. Најчешће лежи преко седимената подгорног конуса- сремске
серије,али и преко старијих стена укључујући и баденске лајтовачке кречњаке.
У погледу старости сматра се да је лес настао углавном у млађем плеистоцену а само су најстарији
хоризонти таложени током млађеих одељака средњег плеистоцена. Где су наслаге леса дебље,
постоји више хоризоната леса(сивожутих алеврита) са хоризонтима палеоземљишта или
погребених земаља (смеђе или смеђецрвнкасте суглине, мање порозне од леса).
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ОГРАНИЧЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ПОДРУЧЈУ
ПЛАНА
Простор обухвата плана налази се у сремској равници и наслоњен је на индустријуску зону града
која се развија са северне стране археолошког налазишта. Највећи број индустријских објеката са
западне стране локалитета је ван функције. На око 2 км југоисточно од предметне локације
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ситуирана је регионална депонија смећа. Само налазиште непосредно је окружено
пољопривредним земљиштем – ратарским површинама и шумским земљиштем према реци Сави,
чију је намену неопходно задржати у циљу изградње тампон зоне према индустријским објектима
и реализовању компатибилних садржаја планираног археолошког парка.
На подручју које је означено као пољопривредно газдинство Глац налазе се:
1. Управне зграде пољопривредног предузећа „Митросрем“ које предузеће активно користи, а које
су ситуиране у североисточном делу катастарске парцеле 9026/1 у дужини од 200 м и ширини од
160 м;
2. Подручје некадашње сточне фарме пољопривредног предузећа Митросрем са објектима који су
ван употребе, у рушевном стању, а чија првобитна намена није компатибилна са циљем израде
Плана. Ово подручје ситуирано је у југоисточном делу катастарске парцеле 9026/1 К.О. Сремска
Митровица. На њему су пронађени остаци античке архитектуре.
Можемо констатовати да подручје обухваћено Планом захвата нешто ширу зону заштите од оне
која је дефинисана Одлуком из 1994. године и да би се и у складу са резултатима последњих
археолошких истраживања изведених 2017. и 2018. године, као и усклађивањем са новом наменом
подручја плана могле тренутно дефинисати три зоне заштите археолошког парка. Да бисмо их
дефинисали, било је неопходно да се анализира постојеће стање, утврде ограничења и потенцијали
које су утицале на дефинисање појединих подручја археолошког налазишта. У зависности од
интервенција у простору утврђено је неколико зона које дефинишу стање очуваности и тренутну
намену подручја археолошког налазишта дефинисаног Одлуком из 1994. године. Одређена је
једна ужа зона заштите локалитета на коју се надовезују две зоне заштићене околине овог
културног добра (I - ужа зона заштите), затим две зоне налазишта на којима су извршене веће
грађевинске интервенције (II - шира зона заштите) и прелазна зона заштите археолошког парка
ка индустријској зони насеља (III зона).

5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде плана је :
 уређење комлекса археолошког налазишта Глац, посебно у првој зони заштите; очување,
заштита, ревитализација и културолошко коришћење непокретних културних добара у
функцији науке, едукације,презентације јавности и туризма;


третман непокретних културних добара интегрално са простором у коме се налазе;
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едукација младих и презентације јавности;



заснивање заштите и ревитализације непокретних културних добара на интегралном и
континуалном просторном и урбанистичком планирању.
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5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде плана је :
 уређење комлекса археолошког налазишта Глац, посебно у првој зони заштите; очување,
заштита, ревитализација и културолошко коришћење непокретних културних добара у
функцији науке, едукације,презентације јавности и туризма;


третман непокретних културних добара интегрално са простором у коме се налазе;



онемогућавање неконтролисане изградње, непримерене реконструкције и изградње
објеката, који могу трајно да деградирају идентитет и интегритет културног добра и
његовог окружења;



популаризациjа заштите непокретних културних добара;



организовање комплексних и дугорочних научних истраживања непокретних културних
добара;



едукација младих и презентације јавности;



заснивање заштите и ревитализације непокретних културних добара на интегралном и
континуалном просторном и урбанистичком планирању.

II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Граница грађевинског подручја једнака јеграници обухвата Плана.
1.2.

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Планирано јавно грађевинско земљиште обухвата земљиште:
 Државни пут II b реда број 316;
 Планирану саобраћајницу;
 Постојећи канал,
 Археолошко налазиште;
 Пратећи садржаји археолошког налазишта.
Планирана линија регулације је дефинисана тачкама за које су дате координате (оријентационо) и
у одговарајућем графичком прилогу и као прилог на крају текстуалног дела Плана.
Граница јавног грађевинског земљишта служи као линија разграничења два јавна грађевинска
земљишта или разграничења јавног грађевинског земљишта од осталог земљишта, као што је
приказано у графичким прилозима.
Попис јавног грађевинског земљишта:
површине:
IIСаобраћајне
ПЛАНСКИ
ДЕО

Постојећe саобраћајницe:

112






Планирану саобраћајницу;
Постојећи канал,
Археолошко налазиште;
Пратећи садржаји археолошког налазишта.
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Планирана
регулације је ЛИСТ
дефинисана
тачкама
за које МИТРОВИЦА
су дате координате (оријентационо)
у одговарајућем графичком прилогу и као прилог на крају текстуалног дела Плана.
Граница јавног грађевинског земљишта служи као линија разграничења два јавна грађевинска
земљишта или разграничења јавног грађевинског земљишта од осталог земљишта, као што је
приказано у графичким прилозима.
Попис јавног грађевинског земљишта:
Саобраћајне површине:
Постојећe саобраћајницe:
Државни пут II b реда: 9083/1 КО Сремска Митровица;
Планирана саобраћајница
ПЈН бр.1: део 9026/1, део 9027/1 и део 9031 КО Сремска Митровица;
Археолошко налазиште:
ПЈН бр.2: 9025, део 9026/1, 9026/2 и део9031 КО Сремска Митровица;
Пратећи садржаји археолошког налазишта
ПЈН бр.3: део 9026/1
1.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Грађевинско подручје површина за остале намене односи се на непосредно окружење археолошког
налазишта и чине га: урбанистичка зона пољопривредног газдинства „Глац“, као и пољопривредно и
шумско земљиште унутар обухвата Плана.
1.3.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА ПГ- „ГЛАЦ“ - МИТРОСРЕМ АД ЕКОНОМИЈА ГЛАЦ
Захвата површину од око 6,85 hа. Планом је предвиђено да се постојећа намена задржи, али у
мери да садржаји који буду предвиђени не буду у супротности са Мерама заштите надлежног
Завода за заштиту споменика.

1.3.2. ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ УНУТАР ОБУХВАТА ПЛАНА
Само налазиште непосредно је окружено пољопривредним земљиштем – ратарским површинама и
шумским земљиштем према реци Сави, чију је намену неопходно задржати у циљу изградње
тампон зоне према индустријским објектима, као и узети у обзир заштиту шумског и
пољопривредног земљишта у скалду са условима надлежних институција.
Пољопривредно
земљиште се налази на површини од 7,26 hа, док је шумско земљиште на 24,69 hа.
1.4.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА

Простор обухвата плана се планира као полифункционалан – заштита и коришћење простора
компатибилним садржајима. Простор обухвата плана определиће више функционалних целина.
Поред простора за заштиту и презентацију археолошких налаза планира се и унапређење и развој
презентације у смислу изградње свих садржаја коју употпуњују овакве простора.
Планира се оптимално решење просторне организације која задовољава потребе заинтересованих
актера и корисника простора са могућношћу фазне реализације, тако да свака фаза може
функционисати до изградње осталих фаза и повезивања у јединствени комплекс.
На графичком прилогу број 3. „Планирана 113
намена површина са поделом на урбанистичке
зоне и целине “, Р 1 :2 500, дефинисана су следеће урбанистичке зоне и целине:
ЗОНА АН – АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ НА КОМЕ СЕ ИНТЕНЗИВНО СПРОВОДЕ
АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА: АН-1, АН-2 И АН-3;

Поред простора за заштиту и презентацију археолошких налаза планира се и унапређење и развој
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презентације у смислу изградње свих садржаја коју употпуњују овакве простора.
Планира се оптимално решење просторне организације која задовољава потребе заинтересованих
актера и корисника простора са могућношћу фазне реализације, тако да свака фаза може
функционисати до изградње осталих фаза и повезивања у јединствени комплекс.
На графичком прилогу број 3. „Планирана намена површина са поделом на урбанистичке
зоне и целине “, Р 1 :2 500, дефинисана су следеће урбанистичке зоне и целине:
ЗОНА АН – АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ НА КОМЕ СЕ ИНТЕНЗИВНО СПРОВОДЕ
АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА: АН-1, АН-2 И АН-3;
Подаци о драгоценим налазима са локалитета потичу још из 19. века и почетка 20. века. Уже
подручје локалитета омеђено је каналима и обухвата простор од 350 × 250 м. Истраживања већег
обима изведена су 1994. године, када је постављено 15 сонди којима је истражен само мањи део
комплекса виле. Том приликом откривени су делови просторија луксузне римске грађевине са
мозаицима геометријског стила. Пронађени су бројни покретни археолошки налази. Изградња
саме виле датира се у IV век, мада је грађевина коришћена и током V и VI века. Близина реке Саве
и налази преисторијске керамике потврђују да је простор насељаван и раније.
Најновија истраживања спроведена 2017. и 2018. године потврдила су и стратиграфски допунила
ранија сазнања. Више актуелних информација о пројекту Глац којим руководе Археолошки
институт у Београду и Универзитет у Сиднеју могу се наћи на адреси званичног сајта пројекта:
http://glacproject.com/

Sl. 2. Prvi plan nalazišta Glac na kojем je Ignjat Jung označio mesta na kojima su otkriveni ostaci rimske arhitekture. (P.
Milošević, Sirmium II, 1971, Pl. XIII)
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КОЈЕ СЕ ПЛАНИРА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ НЕСМЕТАНО
ФУНКЦИОНИСАЊЕ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА;
 ЗОНА ПГ – ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПГ „ГЛАЦ“ - МИТРОСРЕМ АД
ЕКОНОМИЈА
ГЛАЦ САДРЖАЈИ
СА УРБАНИСТИЧКИМ
ЦЕЛИНАМА:
ПГ-1, ПГ-2
И ПГ-3;
 ЗОНА
ПС – ПРАТЕЋИ
АРХЕОЛОШКОГ
ЛОКАЛИТЕТА,
У ОКВИРУ
КОЈЕ
ЗОНА
– ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ;
СЕ ПЗ
ПЛАНИРА
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА
КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ НЕСМЕТАНО
АРХЕОЛОШКОГ
ЛОКАЛИТЕТА;
ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЗОНА Ш – ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ.
 ЗОНА ПГ – ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПГ „ГЛАЦ“ - МИТРОСРЕМ АД
Такође,ЕКОНОМИЈА
предвиђене су
зоне СА
заштитног
зеленила у ЦЕЛИНАМА:
оквиру регулације
у виду
путног зеленила у
ГЛАЦ
УРБАНИСТИЧКИМ
ПГ-1, ПГ-2
И ПГ-3;
оквирима
постојећих
и
новопланираних
саобраћајница.
 ЗОНА ПЗ – ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ;
 ЗОНА Ш – ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ.
Приступ локалитету омогућен је постојећим државним путем 2. реда бр. 316 Сремска Митровица Јарак. предвиђене
На простору
обухвата
планазеленила
постоји уизграђена
инфраструктурна
мрежа
– део удржавног
Такође,
су зоне
заштитног
оквиру регулације
у виду путног
зеленила
пута, водооводна
мрежа.
оквирима
постојећихииелектро-енергетска
новопланираних саобраћајница.
Приступ
локалитету
је постојећим државним
путем 2. реда
Сремскавредности
Митровицаприодних
Приликом
израдеомогућен
плана примењиваће
се урбанситичке
меребр.за316
очување
Јарак.
На
простору
обухвата
плана
постоји
изграђена
инфраструктурна
мрежа
–
део
државног
ресурса и добара у складу са циљевима одрживог развоја и одредбама закона који се односе на
заштиту
животне
средине.
пута,
водооводна
и електро-енергетска
мрежа.
Приликом израде плана примењиваће се урбанситичке мере за очување вредности приодних
ресурса и добара у складу са циљевима одрживог развоја и одредбама закона који се односе на
заштиту животне средине.

1.5.

1.5.

БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА
Постојеће
Намена површина
површине
БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА
(ha)

Грађевинско подручје
Постојеће
Површине јавне намене
Намена површина
површине
Саобраћајне површине
2,46
(ha)
Археолошко
налазиште
/
Грађевинско подручје
Пратећи јавне
садржаји
Површине
намене
/
Археолошког
налазишта
Саобраћајне површине
2,46
Укупно површине
јавне
Археолошко
налазиште
/ 2,46
намене
Пратећи садржаји
/
Површине остале
намене
Археолошког
налазишта
ПГ„Глац“
16,75
Укупно
површине јавне
2,46
Пољопривредно
намене
10,31
земљиште
Површине
остале намене
Шумско земљиште
ПГ„Глац“
16,7525,18
Укупно површине остале
Пољопривредно
10,3152,24
земљиште
намене:
Шумско
25,18
Укупноземљиште
грађевинско
54,7
Укупно
површине остале
подручје:
52,24
намене:
Укупно План:
54,7
Укупно грађевинско
54,7
подручје:
Укупно План:
54,7

Учешће у
плану (%)

Учешће у
плану (%)
4,5
/
4,5
/

/
4,5

/
4,5

Планиране
површине
(ha)

Планиране
Учешће у
површине
4,94 плану (%) 9,0
(ha)
9,78
17,9
4,94
9,78

1,28
16,0

1,28

30,6
18,8

Учешће у
плану (%)

16,0

9,0
17,9

2,35
29,25

2,35

6,85
7,26

29,25

12,52
13,27

30,6 46,0

6,85 24,69

12,52

45,13
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
2.1.
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Општа правила
Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици уз формирање нових
унутарблоковских саобраћајних површина намењених за моторизовани саобраћај.
Планом се секундарна улична мрежа утврђује тако да обезбеђује рационално коришћење
земљишта за изградњу свих врста објеката, функциописање саобраћаја, као и објеката комуналне
инфраструктуре. Тежило се успостављању ортогоналне саобраћајне мреже.
Планом је предвиђена једна нова сабирна саобраћајница на правцу север-југ са саобраћајним
прикључком на постојећи државни пут ДП IIб реда број 316, Сремска Митровица-Јарак на
стационажи км 3+073. Предвиђена нова нове приступна улица на правцу исток-запад у циљу
остваривања саобраћајног повезивања са свим планираним садржајима у обухвату плана.
Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи нивелационог и ситуационог плана и
попречни профили регулације саобраћајница приказани су на графичком прилогу бр. 04 – План
саобраћаја, нивелације и регулације. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних
саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке
документације.
Посебна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајних површина
Планирано саобраћајно решење детерминисано је диспозицијом планираних објеката у обухвату
плана и постојећом саобраћајном инфраструктуром. Овим планом предвиђено је формирање
нових унутарблоковских саобраћајних површина.
Државни пут IIБ реда број 316
У претходном периоду изграђене су саобраћајнице северозападно од предметног плана са
саобраћајним прикључком на ДП IIб реда број 316, Сремска Митровица-Јарак на стацинажи км
2+543. Пројектна документација и грађевинска дозвола за саобраћајни прикључак на ДП IIб реда
број 316 су издати од надлежне градске управе града Сремска Митровица у периоду када
предметни државни пут није био категорисан као државни пут,тачније период пре Уредбе о
категоризацији државних путева ( „Сл.гласникРС“, бр. 105/13,119/13 и 93/15).
Важећим ПГР града Сремска Митровица, Лаћарак и Мачванска Митровица за дату деоницу
државног пута дефинисано је следеће: „Планира се реконструкција коловоза , односно проширење
на четири саобраћајне траке уз раздвајање моторизованог и немоторизованог саобраћаја на начин
дефинисан у претходном тексту ( дефинисано је у правилима уређења). У зони пута, намена
површина опредељена је претежно за привредно технолошке зоне. Крајња десна саобраћајна трака
може се користити као трака за улив и излив са државног пута до појединачних парцела“.
Планским решењем предвиђен је саобраћајни прикључак на ДП IIб реда број 316, Сремска
Митровица-Јарак на стацинажи км 3+073.
Приликом израде пројектне документације за изградњу саобраћајног прикључка, на државни пут,
пројектовано решење мора бити засновано на принципу максималног уклапања перспективног
решења у будући ниво изграђености пута. Из наведеног услова управљача пута планским
решењем предвиђени су постојећи и важећим ПГР дефинисани саобраћајни прикључци , без
додатних трака за лево скретање јер се планира реконструкција коловоза , односно проширење на
четири саобраћајне траке.
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Пројектно-техничка документација саобраћајног прикључка на државни пут мора бити у складу са
следећим:
 Приликом израде пројектне документације саобраћајне прикључке предвидети у складу са
чланом 41. став 2. тачка 1. и 2., чланом 44. став 1. Закона о путевима. (Планом је предвиђен
нови саобраћајни прикључак на ДП IIб реда број 316, Сремска Митровица-Јарак на
стацинажи км 3+073).
 Саобраћајни прикључак (раскрсницу) на стацинажи км 3+073 предвидети са геометријом у
складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем, наменом поршина, полупречницама
лепеза у складу са кривом трагова меродавног возила, прописаним линијама прегледности
на саобраћајном прикључку према просторним условима предметне локације.Локације
саобраћајних прикључака(раскрсница) представљају стечену обавезу приликом
проширења попречног профила државног пута на четири траке према смерницама важеће
планске документације у циљу спровођења контроле приступа ( у постојећем стању) и
приликом реконструкције и проширења државног пута на четири саобраћајне траке.
 Извршити анализу будућег оптерећења планираног прикључка (раскрснице), имајући у
виду планиране намене површина које опслужује и капацитете које обухвата задата намена
површина, ранг прикључне саобраћајнице, са накнадним опредељењем типа раскрснице –
3.3 Површинска раскрсница – Тип1, Тип 2 или Тип 3, према Правилнику о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута ('' Сл. Гласник РС'', бр. 50/2011).
 На основу саобраћајног оптерећења предвиђена је раскрсница без траке за лево скретање и
тип раскрснице према претходном ставу.
 У складу са чланом 38. Закона о путевима на будућем прикључку (раскрсници), неопходно
је обезбедити потребне линије прегледности у складу са прописима.
 Дефинисати елементе ситуационог плана, подужног и попречних профила (геометрију
саобраћајног прикључка), уздужног нагиба, на основу усвојене рачунске брзине у складу
са рангом и функцијом државног пута, са адекватно димензионисаном коловозном
конструкцијом, у складу са Поглављем Х Посебни услови изградње и реконструкције
јавних путева Закона о путевима и важећом законском и подзаконском регулативом, горе
наведеним Правилником, стандардима и прописима.
 Саораћајно решење (прикључак, контрола приступа, проблематика постојећег и
нерспективног пешачког, бициклистичког и стационарног саобраћаја), предвидети у складу
са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута и осталим важећим
стандардима и прописима који регулишу предметну локацију
 Геометрија саобраћајног прикључка (раскрснице), полупречници закривљења, евентуално
увођење додатних саобраћајних трака (за укључење/искључење, траке за лево скретање)
хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће прецизно дефинисана
приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања
локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.
 Положај табле за насељено место и ограничење брзине на постојећој траси државног
пута се налази северозападно од обухвата плана, тачније предметна деоница ДП IIБ
реда број 316 се налази ван насељеног места.
 Коловоз државног пута планским решењем у оквиру границе плана, мора бити сачуван за
реконструкцију, у складу са важећом законском и подзаконском регулативом .
 Положај постојећих и планираних аутобуских стајалишта је ван зоне и без утицаја на
планирани саобраћајни прикључак.
 Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 33.
34. и 36. Закона о јавним путевима.
 Објекти педвиђени за изградњу (грађевинска линија) не смеју бити на удаљености мањој
од од 10,00 m у односу на ДП IIБ реда, рачунајући на спољне ивице границе путног
земљишта државног пута.
 Услови за паралелно вођење инсталација: Предметне инсталације планирати на
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удањености минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила– ножице насипа трупа
пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање.Изузети могућност постављања
инсталација у коридору државног пута.






Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:
 да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
 заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута, увећана за по 3,00 m од сваке стране
 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m ,
 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви износи 1,20-1,35 m.
 укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на
мин. 10,00 m.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да не ометају прегледност јавних
путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о јавним путевима.
Стационирани саобраћај (уколико се у оквиру границе обухвата плана предвиђа)
планирати изван регулације ДП IIБ реда 316.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) државног пута потребно је обратити се управљачу државног пута за
прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и
постављање истих у складу са важећом законском регулативом.

Сходно наведеним условима планским решењем предвиђен је један саобраћајни прикључак на
оквирној стационажи км 3+073 државног пута ДП IIБ реда 316.
На планираном месту саобраћајног прикључка формиран је регулациони појас прикључне
саобраћајнице у ширини од 29m. Ширина коловоза прикључног пута је 6m са радијусима
прикључка од 12 m. Регулациони појас државног пута на месту планираног саобраћајног
прикључка је ширине око 35m, а ширина постојећег коловоза ДП IIБ реда број 316 је око 6,7m.
Планом је предвиђено ситуационо-нивелационо уклапање коловоза планиране саобраћајнице на
коловоз државног пута.
Коловоз за кретање возила планираних унутарблоковских саобраћајница
 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3,0 m; примењује се ВР ≤ 50 km/час.
 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 тона,
минимум 6,0 тона.
 Приликом пројектовања коловоза предвидети гравитационо одводњавање са једностраним
или двостраним попречним нагибом до сливника затворене атмосферске канализације .
 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима.
Коловоз за паркирање возила , отворена паркиралишта
Планом нису прецизно одређене микролокације за јавне паркинге већ су дефинисане нове јавне
површине за планиране саобраћајнице у којима се при изради пројектне документације могу у
складу са пројектним задатком дефинисати и паркинг места, ивично уз коловоз.
Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. и графичким прилозима
Шеме за површинска паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за
хендикепирана и инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2. За отворена паркиралишта на
јавној површини користе се вредности из табеле П.1. које се односе на краткотрајно паркирање.
Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом појасу саобраћајница.
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Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен за истоветно
саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и паркирање 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 +4cm 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 максимално +10cm у односу на
коту коловозног застора паркинга, а за подужно паркирање за максимално +12cm у односу на коту
коловозног застора паркинга.
Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила. При реализацији,
шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом, планираним и постојећим колским
приступима до парцеле/објекта, као и са диспозицијом планиране и постојеће инфраструктуре.
Стационарни саобраћај планирати изван регулације ДП IIБ реда број 316.
Бициклистичке стазе
Бициклистичке стазе пројектују се у складу са просторним могућностима. Уколико се остваре
услови за пројектовање бициклистичких стаза, примењују се следећи услови:
 Проритетно 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 0,50m. 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.
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 сабирне саобраћајнице је минимум 1,6m за саобраћајни
профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни профил.
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
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кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, бр. 22/2015).
Саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети са одвајањем
разделним зеленим појасом о односу на коловоз државног пута.
Нивелациони план јавних површина
На графичком прилогу ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ бр. 04 - План саобраћаја, нивелације и регулације
-приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог
плана јавних саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке
документације.
Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене атмосферске
канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ
за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена, колских прилаза, пешачких стаза на
регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални попречни нагиби на
пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које
испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничко-технолошких
ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби из 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).

2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Снабдевање водом

У простору обухвата Плана је решено водоснабдевање корисника питком водом, изградњом
водоводне мреже АЦ ДН 200 мм са дуж улице Јарачки пут парцелом кп.бр. 9083/1 до предузећа
„Глац“ (закључно до парцеле кп.бр. 9083/2 КО Сремска Митровица), а која је стара 30-40 год., 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 и који би се наставио ка насељеном месту Јарак у
регионални систем водоснабдевања.
Планом је предвиђено да за потребе пратећих садржаја археолошког налазишта изгради нова
водоводна мрежа, у свему како је приказано на графичком прилогу 5 „План мреже и објеката
комуналне инфраструктуре са предлогом парцелације и спровођењем“, Р 1:2 500, као и услова
надлежног водоводног предузећа.

Водоводна мрежа







Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од
ширине уличног фронта);
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа
задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре;
Минимално растојање водоводне мреже од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у
зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност
осталих објеката (мин. 0,5 m);
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално
одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност објеката;
Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице цеви, а на
месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на
дубину постојећег цевовода;

120

Број 9











СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на
одстојању мин. 2 DN;
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине
пута за мин. 1,0m са сваке стране;
На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожаних хидраната;
Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за
пројектовање, извођење и одржавање мреже;
По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско
снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних
инсталација у РГЗ Сремска Митровица;
Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова;
Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове водоводне мреже;
Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП "Водовод", а на пројекте
наведених хидротехничких објеката пробавити сагласност истог;
За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним
радним и радно-пословним зонама потребно је обезбедити воду из сопствених изворишта бунара, а воду за санитарно-хигијенске потребе прикључењем на јавни водовод;

Одвођење воде

У Сремској Митровици усвојен је сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода.
Отпадне воде се путем секундарних фекалних колектора, а преко главног фекалног колектора ДН
1100/600мм који пролази јужним делом града и црпне станице (лоциране на крају ул. Димитрија
Фрушића поред колско-пешачког моста) потисним пумпама пребацују у реку Саву без прераде. На
122+254км леве обале реке Саве постоји само предтретман са грубом решетком лоцираном уз ЦС
Чикац, без пречишћавања отпадних вода, где се врши ручно одстрањивање чврстих материјала, а
који је позициониран ван обухвата Плана.
Индустријске отпадне воде се путем индустријског колктора ДН 1200/800 пуштају у реку Саву без
прераде на стационажи 119+404км. Фекална канализација ДН 250мм у оквиру обухвата плана,
повезана је на овај индустријски колектор и позиционирана дуж улице Јарачки пут са којом би се
требало извести и продужетак фекалне канализације за потребе нових корисника у урбанистичкој
целини АН_3.
Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према Закону о планирању и
изградњи, а у складу са постојећом изведеном мрежом и расположивим простором. Неопходно је
приликом израде пројектне документације урадити синхрон план са тачно дефинисаном трасом
планиране инфраструктуре и обезбеђење техничких услова код паралелног вођења инсталација од
мин. 1m осовински између планираних траса инсталација. Приликом укрштања инсталација
потребно је поштовање висинског услова од мин. 3ДН између инсталација (наслој земље од мин.
30 cm) уз обавезно зацељење и постављање трака за обележавање.

Атмосферска канализација

У простору обухвата Плана ne постоји изграђена атмосферска канализација.
2.1.3. ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ
У обухвату Плана налазии се деоница мелиоративног канала Декалица6.
Пројектовани елементи канала

1.

Назив канала

Стационажа
каналапропуста

Кота
прој. Дна
канала
(мнм)

Декалица 6

0+000

79.90

Кота
терена
Лева
обала
Десна
обала
81.29
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Ширина
дна
канала
(м)

Нагиб
косине
канала
(м)

Кота
велике
воде
(мнм)

Примедба:

0.60

1:1.50

80.60

Паралелно са
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Декалица 6

0+675

80.31

81.84
81.64

0.60

1:1.50

81.01
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каналом
граница
обухвата ПДР
Паралелно са
каналом
граница
обухвата ПДР

За лоцирање објеката у зони мелиоративних канала услов је да се у појасу ширине мин. 5 m у
грађевинском подручју (одн. мин. 10 m ван грађевинског подручја) од ивице обале канала (мерено
управно на осу канала), не могу градити никакви надземни објекти, шахтови и сл. Овај појас мора
бити стално проходан за механизацију која одржава канал.
Подземни објекти морају бити укопани минимум 1.00м испод површине терена због оптерећења
од тешке грађевинске механизације која одржава мелиорационе канале.
У канал Декалица6, отворене канале и друге водотокове забрањено је испуштањебило каквих
вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водамаи сегменту и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12) омогућују одржавање
минимално доброг еколошког статуса
(II класа вода) и које по Уредби о граничним
вредностимаемисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС“, број 67/12 и 01/16) задовољавају прописане вредности.
Границе и намена водног земљишта не може се мењати без предходно прибављене сагласности
ЈВП Вода Војводине Нови Сад.
Правна и физичка лица која граде објекте на подручју Града Сремска Митровица дужна су да се
придржавају следећег :
 забрањено је спречавање несметаног протицања воде, успоравање и дизање нивоа воде
чиме би се могао пореметити постојећи режим воде на објектима и у земљишту;


сва укрштања објеката код планирања и извођења (далековода, високо напонског вода, ПТТ
вода и сл.) са мелиорационим каналима и потоцима предвидети што управније на осовину
канала (потока);



код укрштања објеката (далековода, високонапонског вода, ПТТ вода и сл.) са каналима
ваздушним путем потребно је обезбедити слободну висину минимално од 7.0 m изнад
терена у најнижој тачки вода, при чему стубови који носе водоводе треба да буду мин 7.0 m
удаљени од ивице канала , мерено окомито на канал;



од укрштања објеката (енергетских, ПТТ водова, водовод, канализација, гасоводи и други)
са каналом подземним путем, обезбедити заштитну дубину од 1.50m испод пројектоване
нивелете дна канала и спровести одговарајућу заштитy (заштитну цев , заштитни слој
бетона);



вертикалне прелазе у попречном профилу канала пројектовати на 10.0m од горње ивице
канала;



прелаз објеката (гасовода и други) на обе стране канала, видно обележти каменим белегама
и опоменицама, тако да се омогући несметан пролаз механизацији за одржавање канала;



код укрштања објеката (гасовода и други) де се предвиђа прокопавањем (а не
утискивањем) предмером и предрачуним обухватити радове на враћању каналског профила
(дна и обала) у првобитно стање;



код укрштања објеката са каналима надземним путем где је могуће вршити качење о
конструкцију мостова и пропуста или цевовод положити у банкину са полагањем у
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заштитну цев, видно обележену,


у случају реконструкције или замене моста (пропуста), трошкове затварања, измештања и
поновног качења о нову конструкцију сноси Инвеститор - корисник објекта (гасовода,
електровода и др.);



паралелно вођење објеката (гасовода, електроводова и других) предвидети на мин 10,0 m
од горње ивице канала;



изузетнно ови услови могу бити блажи у насељима, уз предузимање одговарајућих мера
безбедности.

2.1.4.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

У простору обухвата плана постоје изграђени подземни водови 20 kV чија је оријентациона траса
приказана на одговарајућем графичком прилогу.
Такође се у обухвату Плана налази и постојећа трафо станица 3ТС 20/0.4 кV “Глац“ изграђена
за потребе напајања објеката у саставу пољопривредног комплекса „Митросрем“. Трафостаница
није власништво Оператора дистрибутивног система ОДС ЕПС Дистрибуција Огранак
Електродистрибуција Сремска Митровица;
Уколико је за будући комплекс археолошког налазишта Глац потребно обезбедити напајање
електричном енергијом, потребно је планирати изградњу нове ТС у оквиру урбанистичке целине
АН_3.
У границама обухвата Плана, у урбанистичкој зони ПС у југо-источном делу обухвата Плана
(Пратећи садржаји археолошког налазишта) на површини која се налази уз приступну
саобраћајницу, планиран је простор за изградњу ТС димензија 5,55x 6,30 m (дужа страна
треба да буде према саобраћајници). Грађевински објекат будуће ТС треба да буде сличан
типском објекту МБТС ЕВ-21А;
2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ
Постоје технички услови за прикључење предметних парцела на челичну дистрибутивну гасну
мрежу средњег притиска (6p12 bar);
2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
У простору обухвата Плана Телеком Србија –ИЈ Сремска Митровица ,нема изграђенуТТ мрежу.
Изградњом планираних објеката створиће се потреба за телекомуникационим услугама па је
планским документом предвиђена изградања трасе оптичког кабла дуж државног пута II b реда
број 316. Сремска Митровица-Јарак.

2.1.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА-АН И ПРАТЕЋИХ
САРДЖАЈА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА-ПС
2.1.7.1. ЗОНА АН – АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ НА КОМЕ СЕ ИНТЕНЗИВНО
СПРОВОДЕ АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СА УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА:
АН-1, АН-2 И АН-3;
Археолошко налазиште Глац пружа изузетне могућности презентације већих архитектонских
целина најлуксузнијих римских објеката што је био један од основних разлога за стављање под
заштиту археолошког налазишта (Одлука Скупштине општине Сремска Митровица бр. 633-6/94II-01 од 20.09.1994. године).
У зони археолошког налазишта, након радова на истраживању простора извршити презентацију
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нађених објеката, а предвиђени садржаји
условљени су претходним археолошким
истраживањима и подложни корекцији, у складу са евентуалним археолошким открићима.
На археолошком локалитету се осим ископавања, ради и на обележавању, сортирању,
рекострукцији и конзервацији предмета.
Зона археолошког локалитета је дефинисана на основу података добијених од надлежног завода за
заштиту споменика културе у виду прописаних услова и мера заштите, као и на основу
истраживања која су спроведена на посматраној локацији до данас.
У Урбанистичким целинама АН-1, АН-2 и АН-3 није планирана изградња објеката.
Дозвољено је подизање заштитног балона у сврху истраживања, заштите и презентације ископина.
Тачан положај пешачких стаза, урбаног мобилијара, осветљења локалитета, презентација
ископина, дефинисање простора за одржавање научних и образовних скупова (амфитеатри
на отвореном и сл. ) утврдиће се обавезном израдом урбанистичког пројекта са
архитектонском разрадом локације за све три урбанистичке целине.
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА

124

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

На графичком прилогу број 6. „Зоне заштите археолошког локалитета“, Р 1:2500, приказане
су зоне заштите у складу са условима добијеним од стране Републичког завода за заштиту
споменика културе. Обавезне мере заштите које су дефинисане за сваку зону налазе се у
оквиру поглавља 2.6.4.
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА.

2.1.7.2. ЗОНА ПС – ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА
У зони пратећих садржаја у функцији археолошког налазишта дозвољена је изградања следећих
објеката:
 музејски простори-депои
 службене просторије (за кустоса, истраживаче и сл.),
 прихват посетилаца (продаја проспеката, брошура, сувенира и др.),
 летња позорница,
 ресторан,
 истраживачки центар,
Тачан положај ових објеката биће разрађен урбанистичким пројектом.
Намену нових објеката засновати на функцији очувања, заштите ревитализације и културолошког
коришћења археолошког налазишта, у циљу унапређења науке, едукације, презентације и туризма
у складу са условима и уз сагласностслужбе заштите по појединачним захтевима;
У оквиру пратећих садржаја археолошког налазишта обавезно је подизање тампон слоја зеленила
у ширини од 10м према пољопривредном и шумском земљишту унутар обухвата Плана.
На графичком прилогу број 6. „Зоне заштите археолошког локалитета“, Р 1:2500, приказане
су зоне заштите у складу са условима добијеним од стране Републичког завода за заштиту
споменика културе. Обавезне мере заштите које су дефинисане за сваку зону налазе се у
оквиру поглавља 2.6.4.
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА.

2.1.8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Планирано јавно зеленило формираће се у постојећим и планираним уличним коридорима.
Просторне могућности, планиране трасе инфраструктурних мрежа и објеката и постојећи
мелиоративни канал опредељују правила озелењавања. Смањење штетних ефеката по животну
средину може се постићи спровођењем планског озелењавања на простору предвиђеном за
зеленило у јавној намени.
Дрвореди
Код подизања нових дрвореда приoритeт дaти једноредним дрвoрeдимa сa трaвним
бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa.
Дрвореди треба да су једнообразни, а разликоваће се у свакој улици по боји, величини и облику
крошње и тако ће чинити препознатљиве амбијенте.
У узаним уличним профилима са пуно инсталација, користити средње високе лишћаре ,калемљене
на 2,20m, кугласте крошње ( Robinia pseidoacacia "Umbraculifera,Catalpa bignonioides
"Nana",Fraxinus ornus "Meczek" i sl.).
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У деловима где није могуће планирати дрворед,односно у недостатку уличног зеленила ову
функцију преузимају уређене предбаште са дрвећем уз ограду. Ограде треба да су обрасле
цветним шибљем или пузавицама. Поставку стабала уклопити са колским прилазима објектима.

2.2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ОСТАЛОМ ЗЕМЉИШТУ

2.2.1.

ПРАВИЛА

УРЕЂЕЊА

У

МИТРОСРЕМ АД ЕКОНОМИЈА ГЛАЦ

УРБАНИСТИЧКОЈ

ЗОНИ

ПГ

„ГЛАЦ“

-

ЗОНА ПГ – ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПГ „ГЛАЦ“ - МИТРОСРЕМ АД ЕКОНОМИЈА
ГЛАЦ СА УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА: ПГ-1, ПГ-2 И ПГ-3;
У оквиру ове зоне задржава се постојећа намене простора уз могућност формирања садржаја који
одговарају садржају комплекса Археолошког парка „Глац“ у смислу компатибилности;
Потребно је променити намену производног садржаја тако да се не дозвољава узгој стоке и
живине;
Дозвољена је реконструкција, санација, адаптација и изградња нових објеката уз обавезна
предходна заштитна и систематска археолошка истраживања само на основу услова и сагласности
службе заштите по појединачним захтевима;
Извођење грађевинских радова, промена облика терена, реконструкција, санација, адаптација и
изградња нових објеката може се дозволити након предходно изведених систематских заштитних
археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налазишта и налаза, уз ограничавање
намене предметног подручја;
Обавезно је извођење систематских заштитних археолошких истраживања пре изградње нових
саобраћајница и инфраструктуре у обухвату Плана;
На основу резултата заштитних археолошких истраживања биће утврђене даље смернице у
дефинисању простора кроз израду урбанистичког пројекта;
Забрањено је просипање, одлагање и привремено или трајно депоновање отпадних материјала.
На графичком прилогу број 6. „Зоне заштите археолошког локалитета“, Р 1:2500, приказане
су зоне заштите у складу са условима добијеним од стране Републичког завода за заштиту
споменика културе. Обавезне мере заштите које су дефинисане за сваку зону налазе се у
оквиру поглавља 2.6.4.
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА.

2.2.2. ПРАВИЛА
ЗЕМЉИШТУ

УРЕЂЕЊА

НА

ПОЉОПРИВРЕДНОМ

И

ШУМСКОМ

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Приликом планирања пољопривредног земљишта а са становишта заштите животне средине важе
следећа правила:
 заштита одстојања између стамбених објеката и ораница,односно плантажних воћњака
који се интензивно третирају вештачким ђубривом и пестицидима је најмање 800м;
 у заштитном појасу између граница пољопривредних парцела и обале водотока од 10м
није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива;
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минимална заштитна одстојања између граница комплекса сточних фарми и објеката у
суседству су: од стамбених зграда 200м, од магистралних путева 200м, од речних токова
200м и од изворишта водоснабдевања 200м.Наведена растојања могу бити и већа ако то
покаже Студија уитицаја на животну средину за фарме са преко 500 условних грла,као и
објекти од општег интереса утврђени на основу закона.

Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско
земљиште,до привођења планираној намени,користи се за пољопривредну производњу.
Парцеле поред државних путева не могу имати директан приступ на пут сем ако се за то не
прибави посебно одобрење ЈП„Путеви Србије“.Неопходан ниво комуналне опремљености:
водонепропусна септичка јама.
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
 У оквиру шумског земљишта није дозвољена уклањање (крчење) постојеће плантаже
клонске тополе, или њеног дела, јер је то забрањено Законом о шумама (Службени гласник
РС број 30710, 93/12 и 89715);
 Приликом коришћења и радова на Археолошком локалитету „Глац“ не оштећивати стабла
клонских топола као и нарушавања стабилности шумског земљишта наведене газдинске
јединице;
 Уколико дође до било каквог оштећена стабала или нарушавања стабилности шумског
земљишта, трошкове и санацију наведених ситуација сноси извођач радова;

2.3. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта на целокупном подручју
обухвата плана подразумева:
 Излаз на јавну саобраћајницу;
 Услове за електроенергетски прикључак;
 Услове за прикључење на водовод;
 Услови за прикључак на непропусну септичку јаму.
2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ 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 омогућило
несметано кретање хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске објекте,
треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су: изградња интерних
рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени
број паркинг места за хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких прелаза,
места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са посебним потребама у
простору, извести у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Сл. 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
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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 %.

2.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
2.5.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине на подручју обухваћеним планом обезбедиће се рационалним
коришћењем природних ресурса према планираном развоју, као и спречавањем потенцијално
штетних утицаја на све компоненте животне средине. На тај начин обезбедиће се спречавање свих
облика загађивања и деградирања животне средине – воде, ваздуха, земљишта, као и заштита и
унапређење свих облика природних вредности.
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
















Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 135/04, 36/2009, 72/2009,
43/2011 – одлука УС и 14/2016);
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04,
88/2010.);
Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04. 35/2009.);
Закон о водама (''Службени гласник Р Србије'', број 93/2012);
Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Р Србије'', број 36/09, 88/10 и 14/16);
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водамаи сегменту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12);
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11 и 01/16);
Уредба о граничним вредностима приоритетних хазардних супстанци које загађују
површинске и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14);
Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82);
Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката
за снабдевање водом за пиће (''Службени гласник СРС''бр. 92/2008 );
Закон о шумама ( ''Службени гласник РС''бр. 30/10 , 93/12 и 89/15);
Закон о заштити природе ( „Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 99/10-исправка);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени
гласник РС" број 135/04);
Закон о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник РС“, број 62/06,65/08-др. Закон
и 41/09).

Заштита животне средине обезбедиће се елиминисање негативних дејстава основне намене становање или свођење тих негативних дејстава на минималне утицаје, што се постиже применом
позитивних законских прописа, норми и техничких услова у пројектовању и изградњи.
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Мере за заштиту животне средине простора у обухвату плана и утицајном подручју обухватају
активности на заштити околине од негативног дејства природних фактора и негативног случајног
и намерног дејства људског фактора:
 неопходно је подизање заштитног зеленила са улогом очувања квалитета ваздуха,
земљишта, површинских и подземних вода, као и стварања повољног микроклимата блока
за становање,
 забрањује се одлагање/складиштење опасних материја и депоновање отпадног материјала,
 покровност вештачких (поплочаних, бетонираних) површина у границама обухвата Плана
свести на функционални минимум;
 непречишћене и недовољно пречишћене отпадне воде (чији квалитет не одговара
карактеристикама II класе), не смеју се упуштати у водни реципијент ,
 привремено одлагање чврстог отпада вршити у посуде одговарајућег капацитета, који
обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора,
 спречавати ширење или по потреби предузимамо мере за уништавање инвазивних врста.
На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће врсте: циганско перје
(Asclepiassyriaca), јасенолисни јавор (Acernegundo), кисело дрво (Ailanthusglandulosa),
багремац (Amorphafruticosa), западни копривић (Celtisoccidentalis), пенсилвански длакави
јасен (Fraxinuspennsylvanica), трновац (Gleditchiatriachantos), дафине (Eleagnusangustifolia),
жива ограда (Lyciumhalimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissusinserta), касна сремза
(Prunusserotina), јапанска фалопа (Reynoutriasyn. Fallopia japonica), сибирски брест (Ulmus
pumila).
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗЕМЉИШТА
Заштита вода и земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе на:
 приоритетно опремање простора канализациониминфраструктуром са сепарационим
системом за одвођење санитарних и атмосферских отпадних вода,
 правилан одабир материјала за изградњу канализационе мреже у складу са обавезом дасе
спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околнипростор, што
подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на свемеханичке и хемијске
утицаје, укључујући и компоненту обезбеђењаодговарајуће флексибилности, а због могуће
геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози цевовода,
 санацију свих неконтролисаних излива отпадних вода, на предметном подручју,


укидање и санацију пропусних септичких јама, односно изградњу непропусних септичких
јама.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, БУЈИЦА И АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА
У циљу заштите од поплава:
 обавезно је регулисати и усмерити површинске воде;
 забрањује се вршење радњи које могу оштетити водно земљиште;
 правилно и по прописима планирати и изводити инфраструктуру (водовод, канализацију и
остало) да оне не би биле узрочник појаве подземне воде;
 строго се придржавати Оперативног плана за одбрану од поплава за претходну годину;
 ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица спроводе се превентивне
мере до уређења водног земљишта у складу са чланом 62. Закона о водама ("Службени
гласник РС", бр. 30/10 и 93/12).
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз
ваздух. Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенцијеод високих.
Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење ивредновање јачине буке
прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина букесе мери у децибелима, односима
логаритама вредности датог нивоа буке и нивоабуке на прагу чујности (dB) и редукује на
еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A).
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Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера
заштите:
 поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној
средини у складу са прописима;
 подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим
локацијама
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у облику
максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који представљају полазну
обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. Комунална бука не представља проблем
на планском подручју.
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивањеакустичних зона
(„Сл.гласник РС“ бр.72/10).
Граничне вредности индикатора буке датесу у наредној табели, а прописани Уредбом о
индикаторима буке, граничнимвредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетнихефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010).
Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свихизвора буке на посматраној
локацији. Ниво буке унутар предметног простора усагласити са захтевима Уредбе о индикаторима
буке, граничнимвредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетнихефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Прилог 2., који се
односи на граничне вредности индикатора буке на отвореном простору „подручја за одмор и
рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјске локалитете, велике паркове“
износе 50 dBA током дана, односно 40 dBA за ноћни период.
Граничне вредности индикатора буке* на отвореном просторуниво буке у dB(A)
Највиши дозвољени ниво
Зоне Намена простора
спољашње буке Leq (dBA)
Дан
Ноћ
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне 50
I
40
и опоравилишта, културно - историјски
локалитети, велики паркови
Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и 50
II
45
школске зоне
III
Чисто стамбена подручја
55
45
IV
V

Пословно-стамбена подручја, трговинско - стамбена
подручја, дечја игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и
магистралних саобраћајница
Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали без становања

60

50

65

55

На граници зоне бука не сме
прелазити нивое у зони са
којом се граничи
* индикатор буке је акуистичка величина којом се описује бука у животној средини и изражава се
у dB(A)
VI

2.5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од утицаја на уређење и
изградњу простора Плана подразумевају придржавање одредби:
 Закона о заштити од пожара ("СлужбенилистРС" број 37/88) и ("Службени гласник РС",
број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005, 11/2009 и 20/2015.);
 Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за
гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", број 39/91);
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Правилника за електроинсталације ниског напона ("СлужбенилистСРЈ", број 28/95);
Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења ("Службени листСРЈ", број
11/96);
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком
подручју ("Сл. листСФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90),
Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 и 48/94, 116/2007,
88/2009, 104/2009, 10/2015.) и других важећих прописа инорматива везаних за ове области.

Претходним условима заштите од пожара не постоје посебни услови осим да се граде
саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан приступ и пролаз ватрогасних возила
и њихово маневрисање за време гашења пожара. Потребно је приликом планирања и касније
приликом пројектовања придржавати се Закона о заштити од пожара и свих правилника који
третирају ову област.
Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и организација простора од
интереса за одбрану земље базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе,
природне и створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим
појавама. У зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење простора за
потребе одбране, подразумева примену одговарајућих просторних и урбанистичких мера.
Просторна решења и планирана изградња обухваћеног подручја мора бити урађена у складу
са законском регулативом из области заштите од пожара, заштите од елементарних непогода
и заштите у случају потреба значајних за одбрану.
Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди немогућност ширења
пожара, у складу са Законом о заштити од пожара. Планом су обезбеђени приступи
противпожарним возилима до свих грађевинских парцела.
Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 70МЦС. Како би се објекти
заштитили од оштећења од земљотреса, а поготово индустријски објекти да би се избегли
акциденти, потребно је приликом планирања, пројектовања и изградње објеката применити све
законом прописане мере заштите које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих
трусних поремећаја јачине 70МЦС. Новопланиране садржаје реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о привременим техничким
нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима
(„Службени лист СФРЈ“, број 39/64).
Водити рачуна о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трансформаторских станица. Ради предупређивања заштите од пожара потребно је обезбедити
алтернативну саобраћајну приступачност, лимитирану спратност и густину изграђености, и
адекватну међусобну удаљеност објеката.
Објекте треба градити од негоривих материјала (опеке, бетона и сл.). Поред тога
конструкција објеката треба да буде прописане сизмичке отпорности, а елементи
конструкције треба да имају одређени степен ватроотпорности који одговара пожарном
оптерећењу. Услови везани за заштиту од елементарних непогода такође подразумевају
примену истих мера, уз додатну мере (снегобрани, ветрозаштитне шумске и вештачке
баријере, громобрани, итд.).
Подручје Плана спада у зону угрожену земљотресима јачине 70МЦС. Основна мера заштите од
земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања објекта, односно примену
сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.
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Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким нормативима за
изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 31/81,
49/83, 21/88 и 52/90).

2.5.3. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА
Одношење отпада је организовано од стране Јавно комуналног предузећа “Комуналије“ Сремска
Митровица на Регионалну депонију комуналног отпада са центром за рециклажу, удаљену 5км од
Сремске Митровице која се налази у селу Шашинци.
Капацитет овог центра је за гравитационо подручје од преко 200 000 становника (Сремска
Митровица, Шабац и у планском периоду и општина Богатић) са годишњом количином отпада од
140 890 м3.
Основни предуслови за несметано прикупљање и изношење комуналног отпада унутар обухвата
Плана су:
 Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну ширину
3,6m, висину пролаза 4,0m и носивост коловоза већу од максималне носивости
специјалних возила-смећара, чија је просечна бруто тежина 18 тона;


У случају потребе за одлагањем комуналног отпада планирати једну или више канти
запремине 120l или контејнере запремине 1,1m3. Предвиђена места морају бити у нивоу
коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера или
канте и лакше манипулације истим.

2.5.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА
ЗАШТИТА ПРИРОДНИ ДОБАРА
I У зони утицаја Плана детаљне регулације налазе се следеће просторне целине од значаја за
очување биолошке разноврсности (графички прилог):
1. Станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја са
ознаком: СМИ04, назив „Легет“, категорије станишта: песковите речне обале, плантаже,
хигрофилне шуме и жбуње.
2. Река Сава са својим обалним појасом је утврђена као природни еколошки коридор од
међународног значаја, утврђена Уредбом о еколошкој мрежи ( „Службени гласник РС“ БР.
102/2010).
Мере за заштитну зону еколошког коридора и станишта заштићених и строго заштићених врста од
националног значаја:
 Примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења,
 Дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних врста
(списак најучесталијих инвазивних врста Панонског биогеографског региона је у
Образложењу).
1. У појасу од 50м од еколошког коридора или станишта:
1.1. Забрањује се примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине
(нпр. стакло, метал) усмерене према коридору или значајном станишту
1.2. Очувати проходност еколошког коридора површинских вода: забраном ограђивања појаса
уз обалу или применом типова ограде која омогућује кретање ситних животиња;
1.3. Обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између простора људских активности и
коридора/станишта у ширини од 10м од постојећих објеката, а 20м код планираних
објеката и то у складу са типом вегетације коридора/станишта. Овај појас графички
приказати у планској и пројектној документацији.
1.4. Објекте који захтевају поплочавање и/или осветлење лоцирати на мин. 20м удаљености од
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границе коридора/станишта.
2. Концептом озелењавања унутар граница Плана (изузевши простор намењен за шумско
земљиште):
2.1. Формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, броја и
разноврсности постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном
стању.
2.2. Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%, а
примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интезивно одржаваним
зеленим површинама са наглашеном естетском наменом;
2.3. У случају озелењавања путног појаса саобраћајнице Мачванска Митровица – Јарак,
формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на аеро загађење, са
израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у
комбинацији са жбуњем, а паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима;
2.4. Забрањена је примена инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања
заштитног зеленила (списак врста у Образложењу), због близине станишта СМИ04 и реке
Саве – међународног еколошког коридора.
3. Пронађена геолошка и палентолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би
могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења,
оштећења или крађе.
ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА
ГЛАЦ И ЊЕГОВЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА „ГЛАЦ“ У КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Условима чувања, одржавања и коришћења обухваћено је археолошко налазиште Глац на
катастарским парцелама 9026/1 и 9026/2 КО Сремска Митровица и заштићена околина овог
културног добра на катастарским парцелама 9025, 9093/1. Детаљном разрадом планског подручја
дефинисане су три зоне заштите подручја археолошког парка који обухватају археолошко
налазиште, зону заштићене околине археолошког налазишта са површином ка радној зони насеља.
I Ужа зона заштите Археолошког парка „Глац“ коју чине зоне I.1, II.1 и II.2, односно зона
Архолошког налазишта АН-1, АН-2 и АН-3:
 Обезбедити потребне техничке, организационе и друге услове за заштиту и
ревитализацију, истраживање и презентацију археолошког налазишта ( усклађивање
истраживачких, конзерваторских и других пројеката, обезбеђења службених објеката,
стварање санитарних услова, обезбеђење приступа налазишту, регулисање физичке
заштите);
 Уклонити грађевинске и друге објекте који угрожавају заштиту и коришћење археолошког
налазишта;
 Није дозвољено сађење високе вегетације и пошумњавање простора;
 Није дозвољена изградња стамбених, помоћних објеката и других објеката који нису у
функцији налазишта;
 На катастарској парцели 9025 дозвољава се обрада земље уз ограничавање дубоког орања,
ригловања земљишта за винограде, воћњаке и слично до дубине од 0,30м, у периоду док се
предметни простор не уведе у намену.
II Шира зона заштите Археолошког парка „Глац“ коју чине зоне I.3 и I.2, односно зона ПГ
„Глац“ ПГ-1, ПГ-2,ПГ-3 и ПС:
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Обавезно је задржавање постојеће намене простора уз могућност формирања садржаја који
одговарају садржају комплекса Археолошког парка „Глац“;
Дозвољена је реконструкција, санација, адаптација и изградња нових објеката уз обавезна
предходна заштитна и систематска археолошка истраживања само на основу услова и
сагласности службе заштите по појединачним захтевима;
Променити намену производног садржаја – потребно је да се укине сточна фарма;
Извођење грађевинских радова, промена облика терена, реконструкција, санација,
адаптација и изградња нових објеката може се дозволити након предходно изведених
систематских заштитних археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налазишта
и налаза, уз ограничавање намене предметног подручја;
Дозвољава се изградња музејских простора ( депои и поставке експоната на отвореном
простору), службене просторије ( за кустоса, истраживаче и сл.), прихват посетилаца (
продаја проспеката, брошура, сувенира и др.), летње позорнице и сл.;
Намену нових објеката засновати на функцији очувања, заштите ревитализације и
културолошког коришћења археолошког налазишта, у циљу унапређења науке, едукације,
презентације и туризма у складу са условима и уз сагласностслужбе заштите по
појединачним захтевима;
Обавезно је извођење систематских заштитних археолошких истраживања пре изградње
нових саобраћајница и инфраструктуре у обухвату Плана;
На основу резултата заштитних археолошких истраживања биће утврђене даље смернице у
дефинисању простора;
Паркинг за аутобусе и путничка возила, терминал – окретница интерног саобраћаја,
санитарни чвор, изградња центра за посетиоце са пратећим садржајима дозвољава се само
на периферној зони катастарске парцеле 9026/1, југоисточно од приступног пута;
Сађење високе вегетације, пошумљавање и озелењавање простора дозвољава се само на
простору који је у потпуности археолошки истражен и где се зелени појас визуелно уклапа
и не ремети садржај Археолошког парка;
Обавезно задржавање постојеће намене катастарских парцела 9027/1 и 9031 КО Сремска
Митровица – пољопривредно и шумско земљиште, уз могућност постављања заштитног
зеленила уз приступне коридоре;
Забрањено је просипање, одлагање и привремено или трајно депоновање отпадних
материјала.

2.5.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ИЗГРАДЊЕ
Повећање енергетске ефикасности у производњи, преносу, дистрибуцији и коришћењу
енергије препознато је кao један од пет основних приоритета у Стратегији развоја
енергетике Србије до 2015., као и у Националном програму заштите животне средине.
Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати, не само као начело и циљ, већ и као
велики потенцијални извор енергије.
Енергетска ефикасност која даје елементе за уређење пољопривреног земљишта у урбане радне
комплекса (за гринфилд инветсиције), обезбеђује се следећим мерама за унапређење енергетске
ефикасности и енергетских својстава објеката:


детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према
енергетских услуга) у појединачним комплексима,



стварно потроцењену или оцењену количину енергије која задовољава различите потребе
које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта (то укључује грејање, припрему
топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење),



смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње

134

структури и врсти

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње
објекта,


примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, објеката, система
грејања, водоснабдевања, уређења зелених површина,



примена техничких прописа и стандарда усклађених са прописима ЕУ, који се односе на
све секторе потрошње енергије;



повезивање више појединачних комплекса на система даљинског грејања, развој гасоводне
мреже, која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и класичних
фосилних енергената;



пројектовање нових енергетски ефикасних објеката (зграда) уз поштовање принципа
енергетске ефикасности избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта
као и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала,



примена мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије и коришћење
отпадне топлоте и обновљених извора енергије колико је то могуће,



у планираним објектима и код јавне расвете користити тзв. штедљиве сијалице,



организација саобраћајне комуникације у склопу комплека у складу са минималном
потрошњом и ангажовањем возног парка.

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације
објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће
мере:


приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији
објеката, као и о утицају ветра на локацији;



користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката
за боравак људи (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали,
дрво, трска и др.);
у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама спољне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела. - постављати соларне панеле
(фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као самостојеће, фасадне и кровне елементе
где техничке могућности то дозвољавају;
размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење
атмосферских вода;



размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих
енергетских уређаја у објекту.

3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

3.1.

ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

3.1.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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Парцелација грађевинског земљишта планираног за јавне намене описана је текстуално и
приказана на графичким прилозима.
У текстуалном делу у поглављу 1.2. Грађевинско подручје – површине јавне намене
/
Попис јавног грађевинског земљишта, пописане су све катастарске парцеле и њихови делови,
које обухватају планиране површине за јавне намене.
Предлог плана парцелације за посматран обухват Плана дат је на графичком прилогу број
5. „План мреже и објеката комуналне инфраструктуре са предлогом парцелације и спровођењем“,
Р 1:2500.

3.1.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним приступом јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима
из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
Услови за формирање грађевинске парцеле
 свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који
омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и
која има приступ јавној саобраћајној површини
Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно
корисника земљишта.
Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу правила парцелације
дефинисаних овим планом детаљне регулације.
Подела постојеће парцеле на две или више парцела се врши под следећим условима:
 подела се врши у оквиру граница парцеле

3.1.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА
РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
План регулације

Земљиште у јавној намени дефинисано је регулационим линијама које одређују коридор
државног пута и планирану саобраћајницу, као и парцелу археолошког налазишта.

Грађевинска линија одређена је овим планом у односу на регулациону линију на
удаљености од 5m у односу на регулацију планиране саобраћајнице, и на удаљености у односу на
10m у урбанистичкој целини ПГ-I у односу на регулацију археолошког налазишта.

У северном делу обухвата Плана, грађевинска линија је на удаљености од 20м у односу на
државни пут II Б реда бр. 316.

План нивелације

Планом је дефинисана нивелација јавних површина и површина на осталом грађевинском
земљишту из које произилази нивелација простора за изградњу објеката.
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Нивелација свих површина је оквирна и мора се прецизније разрадити кроз спровођење овог
Плана и израду пројектно-техничке документације.
Нивелациони план интерних саобраћајница и површина јавне намене представља слику
постојећих и планираних нивелета, јер у оквиру планског подручја постоје већ изграђене интерне
саобраћајнице које је неопходно прилагодити планираном саобраћајном решењу.
Издизање нивелете за дебљину хабајућег слоја асфалтног застора и евентуална нова нивелација
приликом реконструкције постојећих раскрсница су једини реални захвати у нивелационом плану
површина јавне намене.
Вертикална регулација узима у обзир равничарски терен тако да је нивелација конципирана на
усклађивању нивелете будуће улице у односу на околни терен, приближно постојећој коти терена,
односно нивелационим условима прикључења на државни пут.
Висинска регулација је дефинисана означеном спратношћу, односно висином објеката по
целинама и то као максимална вредност, где се један ниво рачуна са просечном спратношћу од 3.54 m. Планирана спратност је П+0. Обавезујућа је максимална висинска регулација и преко те
границе се не могу градити објекти, сем у посебно дефинисаним случајевима.
Нивелациони план површина на осталом грађевинском земљишту, мора бити усклађен са начином
прикупљања и одвођења површинских вода у широј зони за дату локацију.
Насипање терена не сме угрозити објекте комплекса као ни објекте на суседним парцелама.

3.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САДРЖАЈЕ У ЗОНИ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА У ФУНКЦИЈИ
АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА - ПС.
Претежна планирана намена: пратећи садржаји археолошког налазишта (простор за излагање и
презентацију археолошких налаза „in situ”, простор за научне скупове и едукацију, археолошка
истраживачка станица са лабораторијумом за конзервацију и истарживачки рад, археолошка
поставка предмета, смештај стручних екипа, складиште за архивирање и чување археолошких
налаза, просторије за прихват посетилаца и туриста и слично).
Пратећа намена: туристичко-угостителјски садржаји, трговина на мало, ресторан.
Комплекс се организује на сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне
површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.)
Објекат музеја треба да буде оријентисан ка археолошком налазишту и да садржи приступни
уређени простор за окупљање посетилаца (ван објекта).
Објекат треба да садржи следеће садржаје:
 Улазни хол,
 изложбени простор,
 простор за презентацију (вишенаменску салу),
 билетарницу и продају информационог материјала,
 сувенирницу,
 канцеларију,
 просторије за обезбеђење,
 техничко особље и водиче,
 санитарни чвор,
 економски улаз и кафе –таверну као и
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техничке просторије: трафо дизел агрегат и котларницу.

Објекти истраживачког центра позиционирати у други план комплекса.
Предвидети следеће садржаје:
 просторију за конзервацију архитектонске пластике са канцеларијом,
 просторију за конзервацију мозаика са канцеларијом,
 просторију за конзервацију керамике са канцеларијом,
 салу за предавање,
 радионицу,
 депое,
 санитарни блок,
 техничке просторије по потреби (трафо, дизел агрегат, котларницу).
 Стамбено-пословна јединица за истраживаче и посетиоце
 Ресторан.
Дозвољена је фазна изградња објеката.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Положај објекта у односу на регулациону линију одређен је грађевинском линијом у свему као на
графичком прилогу број 4. „План саобраћаја, регулације и нивелације“, Р 1:2 500.

Оптималне површине које могу да заузму објекти:





Објекат музеја 400 м2, П+0
Објекат истраживачког центра 400м2, П+0
Ресторан 250м2, П+0
Стамбено пословна јединица 400 м2, П+1

Степен заузетости под објектима маx: 40%
Уређене зелене површине мин: 30%
Тип изградње:


као слободностојећи објекти

Минимални степен комуналне опремљености

Саобраћајни приступ, водовод, струја и канализација.
Обавеза прикључка на канализациону мрежу (током прелазног периода и активности изградње
интегрисане канализације, неопходно је градити хигијенске непропусне септичке јаме).

Услови за формирање грађевинске парцеле


Зону ПС посматрати као комплекс. Површина зоне износи 1,28 ha. Распоред планираних
објеката и садржаја дефинисати кроз Урбанистички пројекат.

Минимална величина парцеле и ширина фронта



Минимална величина је 2000 m 2
Ширина фронта 20 m.

Максимална величина парцеле једнака је површини урбанистичке зоне ПС.
Инжењерскогеолошки услови

У даљој фази пројектовања за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка
истраживања како би се дефинисали могућности и услови за фундирање објеката. Сва
истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник
РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96).
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Сви објекти треба да се граде са сеизмичком заштитом за 70 МЦС скале. Објекти морају бити
обезбеђени техничким мерама за негативне утицаје доминантних ветрова, електропражњења,
пожарног дејства.

Услови за уређење и архитектонско – естетско решење објеката У свему у складу са

мерама заштите прописаним у поглављу 2.6.4.
КУЛТУРНИХ ДОБАРА.

ЗАШТИТА

ПРИРОДНИХ

И

Удаљење објеката од бочне и задње ивице парцеле

Како се урбанистичка зона граничи са пољопривредним и шумским земљиштем унутар обухвата
Плана, обавезно је на тим местима формирати тампон слој зеленила у ширини од 10м.

Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 5m.

Висина објеката

За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 10m, Ова већа висина се
дозвољава на највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП под објектом.

Зеленило у оквиру урбанистичке целине

У зону пратећих садржаја предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од
компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити управно на
правац доминантних ветрова.

Паркирање

Паркирање се планира у појасу приступне саобраћајнице у свему према Нормативи за порорачун
потребног броја паркинг места: У складу са поглављем: 3.3.2. Услови и начин приступа парцели
и простора за паркирање возила.

3.3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

3.3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА У ОСТАЛОЈ НАМЕНИУРБАНИСТИЧКА ЗОНА ПГ „ГЛАЦ“ - Митросрем АД Економија Глац
Претежна планирана намена простора у обухвату плана : администарција Митросрем АД
Економија Глац; магацини, складишта, радионице. Намене објеката комплекса су оне које неће
угрожавати животну средину, природне и створене вредности.

Планиране су следеће намене : продаја, услужне делатности, прерада, производња, складишни
простори, дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за
пречишћавање и сл.)
У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како
је планом предвиђено.
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА УЗГОЈ
СТОКЕ, ЗБОГ МОГУЋЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И
АРХЕОЛОШКИ ПАРК «ГЛАЦ».
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Минимални степен комуналне опремљености

Саобраћајни приступ, водовод, струја и канализација.
Обавеза прикључка на канализациону мрежу (током прелазног периода и активности изградње
интегрисане канализације, неопходно је градити хигијенске непропусне септичке јаме).

Услови за формирање грађевинске парцеле


свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину који
омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима и
која има приступ јавној саобраћајној површини

Минимална величина парцеле и ширина фронта



Минимална величина је 2000 m 2
Ширина фронта 20 m.

Инжењерскогеолошки услови

У даљој фази пројектовања за сваку планирану изградњу објеката урадити детаљна геолошка
истраживања како би се дефинисали могућности и услови за фундирање објеката. Сва
истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник
РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96).
Сви објекти треба да се граде са сеизмичком заштитом за 70 МЦС скале. Објекти морају бити
обезбеђени техничким мерама за негативне утицаје доминантних ветрова, електропражњења,
пожарног дејства.

Услови за уређење

Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни амбијент.
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Објекте и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се уклопе у
природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери за завршну обраду
(дрво, камен, опека).

Архитектонско-естетско решење објеката у овој зони мора бити пројектовано за конкретну
намену и примерено непосредном окружењу ( Град Сремска Митровица). Планира се коришћење
трајних савремених и квалитетних материјала.
Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити несметано
континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и инвалидних лица.

Грађевинска линија одређена је овим планом у односу на регулациону линију на
удаљености од 5m у односу на регулацију планиране саобраћајнице, и на удаљености у односу на
10m у урбанистичкој целини ПГ-I у односу на регулацију археолошког налазишта.
У северном делу обухвата Плана, грађевинска линија је на удаљености од 20м у односу на
државни пут II Б реда бр. 316.

Удаљење објеката од бочне и задње ивице парцеле

Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање од 5m,
уз обавезу садње најмање једног дрвореда.

Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 5m.
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Висина објеката

За све објекте који подразумевају корисну БРГП висина не сме бити већа од 18m, односно 24m за
поједине делове објекта. Ова већа висина се дозвољава на највише 1/3 од укупне дозвољене БРГП под
објектом.

Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни стубови.
Изградња оваквих објеката је унутар грађевинских линија. Дозвољена висина за рекламне стубове је
30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према технолошким потребама.
Уколико су виши од 30m неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за
безбедност ваздушног саобраћаја.Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају
опасност по безбедност и, да не ометају значајно сагледивост објеката.
Зеленило у оквиру урбанистичке целине

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од компактних
засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између комплекса и управно
на правац доминантних ветрова.

Паркирање

Паркирање се планира на парцели.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде добро
приступачно и сагледиво. На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда.
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварноманипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила.
Нормативи за порорачун потребног броја паркинг места: У складу са поглављем: 3.3.2. Услови и
начин приступа парцели и простора за паркирање возила.

3.3.2. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

ПРИСТУПА

ПАРЦЕЛИ

И

Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно
непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за проходност меродавног
возила, а за објекте повећаног ризика од пожара приступни пут за ватрогасна возила, сходно
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара („Сл. Лист СРЈ“, број 8/95).
За прикључак на унутарблоковску, новопланирану саобраћајну инфраструктуру, односно колско –
пешачки прилаз до парцеле потребно је прибавити услове и сагласност од управљача пута.
Приликом изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели, изузев ако овим
планом за неке локације није другачије дефинисано – могућност паркирања делом на сопственој и
делом на јавној површини или могућност паркирања на само јавној површини. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели критеријум за утврђивање потребног броја
паркинг места је, једно паркинг место на сваких 100 m2 збира нето површине пословних јединица.
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. и графичким прилозима П.1., П.2. и П.3 на илустрацији - Шеме за површинска
паркиралишта, и графичким прилозима Х.1. и Х.2. на илустрацији - Паркинг места за
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хендикепирана и инвалидна лица. 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 Г.5. на илустрацији - Гараже за
паркирање путничких возила, и графичким прилозима Х.1. и Х.2. на илустрацији - Паркинг места
за хендикепирана и инвалидна лица. У случају одступања од задатих граничних вредност обавезно
је у пројекту приказати проверу проходности за меродавно возило – путнички аутомобил;
Савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи. Минимална
ширина рампе у правцу је 3,50 m. 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,



саобраћајне површине намењене за кретање пешака,



саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила.
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6,00

2,20

2,25

X. 1. Самостално ПМ

1,50

2,25

X. 2. Двоструко ПМ
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3.3.3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
На једној грађевинској парцели није ограничен број објеката, у границама дозвољеног индекса
заузетости или изграђености за одређену намену. У случају изградње више објеката на парцели не
смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају се поштовати сви други услови
дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.

4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
4.1.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ФЕКАЛНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ

На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских отпадних
вода, изашлих у „Службеном листу Града Сремска Митровица“, број 9/2005, 9/2011, 13/2009 и
5/2014 потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну канализацију у ЈКП
„Водовод“, на основу којег се издају Услови за раскопавање јавних површина у предузећу
„Сирмијум пут“ Сремска Митровица и Решење о прикључењу објекта које се издаје у Градској
управи урбанизам и стамбено комуналне послове Града Сремска Митровица. Прикључење на
комуналну инфраструктуру (водоводну и канализациону мрежу) изводи се на основу изведене
техничке документације, Грађевинске дозволе издате у Градској управи Сремска Митровица,
односно власничког листа са уписаним објектом и обострано потписаног уговора о прикључењу
објекта у ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. За потребе прикључења на комуналну мрежу
неопходно је унутар парцеле на макс. 1,0м од регулационе линије изградити шахт за водомер,
(односно ревизиони шахт фекалне канализације), чије ће унутрашње димензије бити дефинисане у
пројекту прикључка на водоводну 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“.
Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је искључиво у
надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње водоводне и канализационе
инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП Водовод.

Фекална канализација


Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у јавну
канализациону мрежу, а потом одводити на насељски или централни УПОВ, а у складу са
општим концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу
Града. Услове и сагласност за прикључење прибавити од надлежног ЈКП.



Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман
технолишких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке
услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не
ремети рад уређаја, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III , Табела 1 (Службени
гласник РС број 67/11 и 01/16).
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УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ

Прикључење будуће МБТС на дистрибутивни систем електричне енергије извешће се преко
двоструког кабловског вода 20 kV типа XHE 49A 3x(1x150)mm2 (по систему „улаз-излаз“) од
постојећег кабловског вода 20 kV ТС „Језеро“-ТС „Депонија“.
У складу са чланом 218. Закона о енергетици („ Службени гласнику РС“бр.145/2014),у заштитном
појасу, испод, изнад или поред електроенергетских водова (далековода), за напонски ниво 1кV до
35кV износи 10 метара са обе стране водa од задњег крајног проводника.
Заштитни појас за подземне електроенергетске водовр(каблове),од ивице армирано-бетонског
канала, за напонски ниво1кV до 35кV износи 1 метар.
Заштитни појас за трансфоматорске странице на отвореном, за напонски ниво 1кV до 35кV износи
10 метара.

4.3. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА 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 врста услуге
која се захтева. Из ових разлога Инвеститори планираних објеката су у обавези да се писменим
путем обрате Одељење за планирање и изградњу мреже у сремској Митровици најмање 6 месеци
пре завршетка објекта и са исказаним стварним потребама за телекомуникационим услугама, како
би се благовремено кренуло у реализацију прикључака. Начин прикључења планираних објеката
на ТК мрежу дефинисаће се накнадно.

4.4. УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА
КАНАЛИЗАЦИЈУ

ОБЈЕКАТА

НА

АТМОСФЕРСКУ

Атмосферске воде са предметне локације (кровне површине,бетонски платои) упуштати у
природни реципијент,односно упуштати на зелене површине у оквиру парцеле,а у свему према
пројектној документацији и условима Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска
Митровица.




Атмосферске воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II класи воде могу се без
пречишћавања одвести у атмосферску каналаизацију, околне површине, ригол и др., путем
уређених испуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауљаних и запрљаних површина (паркинг, манипулативне
површине), пре улива у јавну канализациону мрежу, предвидети одговарајући предтретман
(сепаратор уља, таложник).

4.5. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА НА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ


Прикључење на дистрибутивну мрежу може да се изведе поред државног пута другог Б
реда број 316 Сремска Митровица-Јарак, кроз парцелу 9083/1 КО Сремска Митровица,
проласком челичног прикључног гасовода поред поред пута;



Пројектовање и изградња прикључног гасовода и потребне мерно регулационе станице
(МРС) је у надлежности ЈП „Срем-гас“;



За пројектовање и извођење унутрашње гасне инсталације ЈП „Срем-гас“ даје услове
након поднетог захтева за прикључење издавањем решења којим се одобрава прикључење
објекта на дистрибутивну гасну мрежу ЈП „Срем-гас“;



Објекат мора да поседује грађевинску или употребну дозволу;
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Инвеститор са ЈП“Срем –гас“ закључује уговор о прикључењу на дистрибутивну гасну
мрежу;



Трошкове пројектовања и и изградње прикључног гасовода и МРС сноси инвеститор или
корисник и зависе од капацитета и техничког решења гасног прикључка;



Инвеститор или корисник пројектује унутрашњу гасну инсталацију за објекат и након
сагласности техничке службе ЈП“Срем –гас“ на исти, врши изградњу унутрашње гасне
инсталације.

5. РЕАЛИЗАЦИЈA И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План се спроводи директно, осим у делу Урбанистичких зона:




АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ_АН,
ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА_ПС,
ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПГ „ГЛАЦ“ - МИТРОСРЕМ АД ЕКОНОМИЈА
ГЛАЦ

где је обавезна израда урбанистичког пројекта.
Могућа је фазна реализација.
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009
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), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр.
64/2015), члана 9, став 5 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и
88/2010) и члана 41. став 1. тачка 5. 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
25.07.2019 године, донела је:

државног пута Ib реда број 20 Богатић –
Сремска Митровица до тачке 2. Из тачке 2
граница скреће на запад до тачке 3 и канала.
Граница даље наставља на југ пратећи
источну страну канала, долази до обале
реке Саве и тачке 4. Из тачке 4 граница
наставља на југ до пловног пута реке и тачке
5. Из тачке 5 граница иде на исток пратећи
пловни пут до тачке 6. Из тачке 6 граница
полази на север до тачке 7 на обали, до
постојећег канала. Из тачке 7 граница даље
иде ка северозападу пратећи јужну страну
канала до тачке 8 и 9 обилазећи парцелу
број 5884 и наставља у истом смеру, сече
државни пут и долази у тачку 1 затварајући
прелиминарну границу обухвата Плана.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА РТЦ “ЛУКА ЛЕГЕТ” СА
ЛУЧКИМ ПОДРУЧЈЕМ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Услови и смернице планских
докумената вишег реда и списак подлога:
Плански основ за израду Плана је
Генерални урбанистички план Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр.4/2015)
и Планом генералне регулације
града
Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице („Службени лист Града Сремска
Митровица“ број 11/2009). Основно
стратешко
опредељење
Генералног
урбанистичког плана јесте позиционирање
и даљи развој града Сремска Митровица
као, са једне стране, индустријског, а
са друге, културно-манифестационог и
туристичког центра.
Oбезбеђење просторних услова за
одговарајућу комуналну подршку развоју
града – изградња обилазнице, унапређење
система
насељских
саобраћајница,
пешачких и бициклистичких стаза и
капацитета
стационарног
саобраћаја,
као и развој интегралног транспорта
(путно-железничко-речног
саобраћаја),

Површина обухвата плана је око 87,40ha.
Члан 3.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације комплекса
РТЦ „Лука Легет” са лучким подручјем у
Сремској Митровици (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског
подручја (прелиминарна) заузима простор
око 87,40ha.
Граница обухвата плана иде из
тачке 1 иде на југ пратећи западну страна
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обезбеђење квалитетног водоснабдевања,
изградња насељске канализационе мреже
и ППОВ-а, обезбеђење квалитетног
снабдевања
електричном
енергијом,
гасном, топловодном, телекомуникационом
и другом инфраструктуром;
Само
савремено
конципиране,
комплексне и функционално организоване
пословне и радне зоне, које имају и
одговарајући просторни одраз, могу да
обезбеде адекватне услове рада, са једне
стране, и позитивне економске ефекте, са
друге стране. Зато је планирању зона радних
садржаја у Сремској Митровици посвећена
посебна пажња, као могућем потенцијалу
развоја читавог града, околних насеља и
региона.
Радно-пословна зона у Сремској
Митровици
је
добро
саобраћајно
опслужена и поред друмског има обезбеђен
железнички
саобраћај
(планирани
индустријски колосек), а у јужном делу и
водни саобраћај - излази на реку Саву, где
је поред проширења постојеће Луке „Легет“
(пројекат „Панонска врата“) планиран и
логистички (робно-транспортни) центар.
Радна зона треба да буде организована
у склaду са постојећом и будућом
просторно функционалном структуром,
са технолошком повезаношћу појединих
производних целина, а истовремено и
у складу са основним расположивим
инфраструктурним системима. Ова зона
ће поред постојећих, пружити простор и за
развој нових индустријских, складишних,
саобраћајних
и
других
капацитета
(индустријског парка). Радна зона је добро
опслужена друмским саобраћајем, а има
услова и за водни и железнички саобраћај.
Водном саобраћају у оквиру
предметног простора, узимајући у обзир
савремене транспортне трендове, треба
дати сасвим другу, значајнију улогу у подели
транспортног рада. Инфраструктурни,
иницијални капацитивни и претоварни
системи, одговарајући просторни и
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хидролошки
услови,
дају
солидне
могућности за реализацију ове улоге, као
носиоца интегралног транспорта овог
простора, будућег чворишта, изворишта и
циљне дестинације свих врста роба.
Интегрални саобраћај
Просторна присутност три вида
саобраћаја (путног, железничког и водног)
и потпуна комунална и инфраструктурна
опремљеност,
повећава
развојну
компоненту интегралног саобраћаја у
Сремској Митровици („Панонска врата“),
у односу на конкуренте, тако да је реално
очекивати даљу афирмацију у времену које
долази.
Постојећа
изграђеност
и
опремљеност је довољна да буде иницијални
импулс развоју, односно привлачности
иностраном капиталу. Положајне предности
Сремске Митровице (путни и железнички
коридор Х) у односу на реку Саву се
морају више користити, како би интегрални
саобраћај што брже заживео, односно,
створили се услови за конституисање
савременог складишног терминала свих
врста роба, са могућношћу коришћења сва
три вида превоза и савремених претоварноманипулативних затворених система.
Све садржаје и програме развоја
у оквиру пловног пута реке Саве треба
ускладити са EEC Правилником (обезбеђење
несметаног транспорта путника и роба на
пловном путу реке Саве).
Приликом
изградње
објеката
у функцији водног/речног саобраћаја
(марина, лука, путничко, теретно и спортско
пристаниште и др), услове треба тражити
од установе „Пловпут“ из Београда, која је
задужена за одржавање и развој пловних
путева.
Услови за ову деоницу (пловни пут
IV категорије) износе:
- минимална дубина пловног пута
при ЕН (ниски пловидбени ниво) је
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2,3m за трајност водостаја –
навигациони период од 95%, док за
трајност водостаја – навигациони
период од 65% минимална дубина
износи 3,3m;
- минимална ширина пловног пута
у правцу је 55,0m, односно 45,0m
(само за пловидбени отвор мостовске
конструкције), а у кривини је 75,0m;
- минимални радијус кривине
пловног пута је 360,0m.
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за формирање комплекса радне зоне луке
и лучког подручја створили би се услови
за усклађивање планираних намена и за
стварање простора (земљишта у јавној
намени за потребе лучког подручја и
осталог земљишта у функцији РТЦ „Лука
Легет“.
Подела простора у обухвату плана
определила би урбанистичке зоне за
појединачне намне у оквиру претежне
намне уз уважавање намене постојећих
објеката. Саобраћајна матрица планираних
саобраћајница у обухвату плана повезаће
се на постојећу саобраћајну матрицу града
и мрежу државних путева – друмског,
железничког и водног саобраћаја.

Члан 4.
Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату плана
заснива се на начелима континуалног
планирања и принципима одрживог развоја
и рационалним коришћењем земљишта и
очувања специфичности предела. Планом
ће се ускладити плански концепт са
одредницама Закона о пловидби и лукама
на унутрашњим водама („Сл.гласник РС“,
бр.73/2010, 121/2012 и 18/2015).

Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење површина
у јавној намени за лучко подручје и уређење
постојећег комплекса РТЦ, пре свега
саобраћајне организације.
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 промену пејсажа у већ
формираној радној зони, као и синергијски
утицај у утицајном подручју плана.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
простора:
Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки
Генералног
урбанистичког
плана, односно стварање могућности за
формирање лучког подручја у оквиру
радне зоне – комплекс РТЦ „Лука Легет“ у
Сремској Митровици на левој обали реке
Саве.
Формирањем и уређењем ове радне
зоне са лучким подручјем обезбедио би
се континуални принцип планирања као
јединственог простора и повезивање више
(најмање два) вида саобраћаја.
Формирањем ове зоне формирала би
се зона луке међународног значаја.
Доношењем урбанистичког плана

Члан 6.
Садржина плана прописана је
Законом, и у овом случају као обавеза
његове израде одређена претходно донетим
Генералним урбанистичким планом града
Сремска Митровица, као стечена планска
обавеза.
Простор обухвата Плана се налази
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у југоисточном делу града, у постојећој
индустријској зони на левој обали реке
Саве, низводно од постојећег колског моста.
Процес урбанизације простора у обухвату
плана је већ започет.
План ће се одредити границе
обухвата грађевинског подручја, поделу
простора на посебне целине и зоне и
ускладити их са започетим трендом развоја
РТЦ-а.
Претежна намена простора је
привредно технолошке зоне, комплекси и
објекти.
Планираном регулацијом одредиће
се површине у јавној намени, а простору
у осталој намени одредиће се грађевинске
линије за изградњу објеката.
Терен у простоту обухвата плана
је релативно раван са благим незнатним
нагибом ка југу и планом нивелације
ускладиће се нивелационе коте постојећег
државног пута и јавних површина.
Планом ће се дефинисати коридори
и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру
неопходну за функционисање радне зоне.
Планом ће се одредити и мере
заштите културно-историјских споменика
и заштићених природних целина, локације
за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама.
Правила грађења израђују се
за претежне намене, односно зоне у
обухвату плана, а односе се на појединачне
грађевинске парцеле у мери довољној да
буду основ за издавање локацијске дозволе
на укупном земљишту обухваћеном планом,
осим за грађевинско земљиште обухваћено
планом за које је одређена обавеза даље
планске разраде.
Правила грађења могу да садрже и
друге услове архитектонског обликовања,
материјализације, завршне обраде, колорита
и друго.
Планом се у складу са поебним
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наменам земљишта одређује и другачију
парцелацију, те ће План дати и предлог плана
парцелације за разграничење земљишта у
јавној намени од осталог.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се из средстава РТЦ
„Лука Легет“ АД Сремска Митровица.
Израда Плана детаљне регулације
поверава се ЈП за послове урбанизма
„Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 210 дана
(усклађивање са динамиком и програмом
рада Јавног предузећа).
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.
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
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Члан 11.

Плана детаљне регулације, као и друге
информације које су од значаја за јавни
увид.

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

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење
да се за План детаљне регулације комплекса
РТЦ „Лука Легет” са лучким подручјем у
Сремској Митровици израђује стратешка
процена утицаја на животну средину, донето
од стране Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-246/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 10.
План детаљне регулације је потребно
израдити у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.
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178.

На основу члана 93. Закона о
локалној самоуправи (“Сл гласник РС“,
бр.129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закони
и 47/2018), члана 16. став 1. Закона о
територијалној организацији Републике
Србије („Сл.гласник РС“, бр.129/2007,
18/2016 и 47/2018), члана 9. Уредбе о
Адресном регистру („Сл.гласник РС“,
бр.63/2017), члана 41.став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“ бр.3/2019
и 5/2019), предлога Комисије за одређивање
назива улица и тргова и сагласности
Покрајинског секретаријата за регионални
развој, међународну сарадњу и локалну
самоуправу, број 141-015-1/2019-03-29
од 05.07.2019. године, Скупштина града
Сремска Митровица, на својој седници
одржаној 25.07.2019. године, донела је
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тачке 17. ове Одлуке, између кп 6210 и кп
6227.
Члан 2.
У члану 12. став 1. тачка 12. мења се
и гласи:
Формира се улица у к.о. Лаћарак
којој се одређује назив „Авалска“, почиње
од новоформиране улице Моравска из тачке
21. члана 4. ове Одлуке, почиње између кп
3703/1 и кп 4489/2, иде дуж кп 5290,иде дуж
кп 5171/5, сече кп 3703/37, кп 3703/36,иде
дуж кп 3703/45, дуж кп 3703/105 и завршава
се код постојеће улице Кнеза Лазара.
Члан 3.
У члану 20. став 1. након тачке 11.
додаје се нова тачка која гласи:
12. Формира се улица у к.о.
Салаш Ноћајски којој се одређује назив
„Косовска“. Улица је заједничка са улицом
„Косовска“ из насељеног места Мачванска
Митровица. Улица почиње између кп
2336 КО Салаш Ноћајски и кп 1053 КО
Мачванска Митровица, иде дуж кп 1090
КО Мачванска Митровица, и завршава се
између кп 2362 КО Салаш Ноћајски и ко
1092/12 КО Мачванска Митровица.

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И
ЗАСЕЛАКА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
И ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
У одлуци о утврђивању назива улица
и заселака у насељеним местима Града
Сремска Митровица и Граду Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, број 1/2019 и 8/2019), у члану
7. став 1. након тачке 16. додају се нове
тачке које гласе:
17. Формира се улица у к.о. Дивош
којој се одређује назив „Борачка“, а почиње
између кп 6207 и кп 5966, иде дуж кп 7750,
и завршава се између кп 6291 и кп 6312.
18. Формира се улица у к.о. Дивош којој се
одређује назив „Ускочка“, а почиње између
кп 6173 и кп 6699/2, иде дуж кп 7759/1, дуж
кп 6225/1, дуж кп 6226, и завршава се код
предложене улице „Борачка“ из члана 2.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Сремска Митровица“ .
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 015-6/2019-I
Дана 25.07.2019.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) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
25.07.2019.године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Пројекат јавно –
приватног партнетрства за пројектовање,
финансирање, реконструкцију, односно
рехабилитацију и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији града
Сремска Митровица са јавним плаћањем.
II
Саставни део ове Одлуке чини
Пројекат јавно – приватног партнетрства
за
пројектовање,
финансирање,
реконструкцију, односно рехабилитацију и
одржавање локалне путне инфраструктуре
на територији града Сремска Митровица са
јавним плаћањем.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 344-209/2019-I
Дана: 25.07.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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Република Србија
- ВЛАДА –
КПМИСИЈА ЗА ЈАВНП-ПРИВАТНП ПАРТНЕРСТВП
н/р гпсппдину Драгану Стеванпвићу, председнику кпмисије

ПРЕДЛПГ ПРПЈЕКТА
ЈАВНП-ПРИВАТНПГ ПАРТНЕРСТВА
ЗА ПРПЈЕКТПВАОЕ, ФИНАНСИРАОЕ, РЕКПНСТРУКЦИЈУ, ПДНПСНП РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ПДРЖАВАОЕ ЛПКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРПВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАОЕМ

Град Сремска Митрпвица

јун 2019. гпдине
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ПРЕДЛПГ ПРПЈЕКТА
ЈАВНП-ПРИВАТНПГ ПАРТНЕРСТВА
ЗА ФИНАНСИРАОЕ, РЕКПНСТРУКЦИЈУ, ПДНПСНП РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПДРЖАВАОЕ ЛПКАЛНЕ
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРПВИЦА СА ЈАВНИМ
ПЛАЋАОЕМ
(енг.AVAILABILITY PAYMENT)
ППДНПСИЛАЦ:
ГРАД СРЕМСКА МИТРПВИЦА

1. ПРАВНИ ПСНПВ
Предлпг прпјекта се ппднпси на пснпву шлана 27. став 3. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству
и кпнцесијама („Службени гласник Републике Србије”, брпј: 88/11, 15/16 и 104/16)
Закпнски и други прпписи, кпји су кприщћени при изради Предлпга прпјекта ЈПП:
1) Закпн п јавнп – приватнпм партнерству и кпнцесијама
2) Закпн п лпкалнпј сампуправи
3) Закпн п кпмуналним делатнпстима
4) Закпн o путевима
5) Закпн п јавним набавкама
6) Ппщта акта лпкалне сампуправе
7) други релевантни прпписи
1.1.

Правни пснпв и разлпзи за угпвараое ЈПП-а

Разлпзи за предлагаое реализације Прпјекта ЈПП су с једне стране у немпгућнпстима Града да
финансира изградоу путне инфраструктуре пп традиципналнпм мпделу „кљуш у руке“, у
складу са Закпнпм п јавним набавкама, имајући у виду да ппстпје тещкпће у пбезбеђиваоу
целпкупнпг изнпса неппхпднпг за пбезбеђеое предметне инфраструктуре, али и из разлпга
лпщих искустава из пдвпјених активнпсти и пдвпјених ппступака за пдабир извпђаша за
изградоу (рекпнструкцију, пднпснп рехабилитацију) и за пдржаваое лпкалних путева. Један
пд кљушних дпдатних разлпга предлагаоа предметнпг прпјекта је мпгућнпст пбезбеђеое
финансираоа за целпкупни прпјекат пд стране изабранпг приватнпг партнера, кап и пшекивана
ефикаснија реализација радпва на ппстпјећпј и нпвпј инфраструктури пп ЈПП мпделу, уз
преузимаое пдгпварајућих ризика пд стране приватнпг партнера. Пвп се нарпшитп
манифестује у ппгледу рпкпва, цене изградое, ризика финансираоа, ризика изградое и
других ризика кпјима приватни партнер мпже на квалитетнији нашин да управља.
Разлпзи, пднпснп пправданпст за угпвараое ЈПП, садржани су у закпнскпј пбавези Града
Сремска Митрпвица да пбезбеди прганизацију и ппслпве везане на првпм месту за лпкалне и
некатегприсане путеве кап и улице у насељима на свпјпј теритприји, и тп:
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1) шланпм 23. став 4. Закпна п лпкалнпј сампуправи (‘‘Службени гласник РС”,
бр.129/07, 83/14 др. закпн, 101/16 - др. закпн и 47/18) је дефинисанп, између псталпг, да се
пдредбе пвпг закпна кпје се пднпсе на ппщтину примеоују и на град, акп пвим закпнпм није
друкшије пдређенп.
2) шланпм 20. став 1. ташка 12) Закпна п лпкалнпј сампуправи (‘‘Службени гласник РС”,
бр.129/07, 83/14 др. закпн, 101/16 - др. закпн и 47/18) је дефинисанп, између псталпг, да
ппщтина прекп свпјих пргана у складу са Уставпм и Закпнпм уређује и пбезбеђује пбављаое
ппслпва кпји се пднпсе на изградоу, рехабилитацију и рекпнструкцију, пдржаваое и защтиту,
кприщћеое и развпј и управљаое лпкалним и некатегприсаним путевима, кап и улицама у
насељу;
3) шланпм 2. Закпна п кпмуналним делатнпстима (‘‘Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) је дефинисанп да су кпмуналне делатнпсти у смислу пвпг закпна делатнпсти
пружаоа кпмуналних услуга пд знашаја за пствареое живптних пптреба физишких и правних
лица кпд кпјих је јединица лпкалне сампуправе дужна да ствпри услпве за пбезбеђеое
пдгпварајућег квалитета, пбима, дпступнпсти и кпнтинуитета, кап и надзпр над оихпвим
врщеоем, кап и да су кпмуналне делатнпсти делатнпсти пд ппщтег интереса;
4) шланпм 3. Закпна п кпмуналним делатнпстима (‘‘Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) је дефинисанп да кпмуналне делатнпсти у смислу пвпг закпна, између псталпг,
пбухватају: пдржаваое улица и путева у градпвима и другим насељима путем извпђеоа
радпва кпјим се пбезбеђује несметанп и безбеднп пдвијаое сапбраћаја и шува и унапређује
упптребна вреднпст улица, путева, тргпва, платпа и сл.;
5) шланпм 4. став 1. Закпна п кпмуналним делатнпстима (‘‘Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18) је дефинисанп да јединица лпкалне сампуправе, у складу са пвим
Закпнпм, пбезбеђује прганизаципне, материјалне и друге услпве за изградоу, пдржаваое и
функципнисаое кпмуналних пбјеката и за технишкп и технплпщкп јединствп система и уређује
и пбезбеђује пбављаое кпмуналних делатнпсти и оихпв развпј;
6) шланпм 4. став 3. Закпна п кпмуналним делатнпстима (‘‘Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18) је дефинисанп да јединица лпкалне сампуправе уређује у складу са
закпнпм услпве пбављаоа кпмуналних делатнпсти, права и пбавезе кприсника кпмуналних
услуга, пбим и квалитет кпмуналних услуга и нашин врщеоа надзпра над пбављаоем
кпмуналних делатнпсти пбезбеђујући нарпшитп:
а) сагласнпст са нашелима пдрживпг развпја;
б) ефикаснп кприщћеое ресурса и смаоеое трпщкпва пбављаоа кпмуналних
делатнпсти усппстављаоем сарадое две или вище јединица лпкалне сампуправе и другим
активнпстима када за тп ппстпји мпгућнпст;
в) кпнкуренцију у пбављаоу делатнпсти, и сл.
7) шланпм 9. став 7. Закпна п кпмуналним делатнпстима (‘‘Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18) дефинисанп је да се на ппступак ппвераваоа пбављаоа кпмуналне
делатнпсти шије се финансираое пбезбеђује из бучета јединице лпкалне сампуправе, пднпснп
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шије се финансираое пбезбеђује у целпсти или делимишнп наплатпм накнаде пд кприсника
кпмуналних услуга, примеоују се пдредбе закпна кпјима се уређује јавнп-приватнп
партнерствп и кпнцесије.
8) шлан 2. став 1. ташка 6) Закпна п путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18)
предвиђа да је "ппщтински пут јавни пут кпји сапбраћајнп ппвезује теритприју ппщтине,
пднпснп града, кап и теритприју ппщтине, пднпснп града, са мрежпм државних путева, а
шланпм 5. ст. 2. и 5. предвиђенп је да Влада прпписује критеријуме за категпризацију јавних
путева, а да на пснпву тих критеријума, скупщтина ппщтине, пднпснп скупщтина града, дпнпси
акт п категпризацији ппщтинских путева и улица.
9) шланпм 7. Закпна п путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18) прпписанп је да
јединица лпкалне сампуправе уређује и пбезбеђује пбављаое ппслпва кпји се пднпсе на
изградоу, рекпнструкцију, пдржаваое, защтиту, кприщћеое, развпј и управљаое
некатегприсаним путевима у насељу, дпк је надлежни прган јединице лпкалне сампуправе
дужан да дпнесе пдлуку п утврђиваоу некатегприсаних путева у складу са закпнпм кпјим се
уређује лпкална сампуправа и у складу са Закпнпм п путевима. Даље, у шлану 7. став 4. Закпна
п путевима дефинисанп је да се финансираое изградое, рекпнструкције, пдржаваоа и
защтите некатегприсанпг пута пбезбеђује из средстава бучета јединице лпкалне сампуправе, у
складу са закпнпм кпјим се уређује финансираое лпкалне сампуправе.
10) у шлану 10. став 4. Закпна п путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18) прпписанп
је да делатнпст управљаоа ппщтинским путевима, улицама и некатегприсаним путевима, кпји
нису деп државнпг пута I и II реда, мпже да пбавља јавнп предузеће, пднпснп друщтвп
капитала шији је једини власник јединица лпкалне сампуправе, кап и другп друщтвп капитала и
предузетник, кпме је надлежни прган јединице лпкалне сампуправе ппверип пбављаое
делатнпсти управљаоа ппщтинским путевима, улицама и некатегприсаним путевима, у складу
са закпнпм кпјим се уређује јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије.
11) Закпн п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС'', бр. 79/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закпн), у вези са шланпм
79. Закпна п путевима кпји се пднпси на пбласт изградое и рекпнструкције јавних путева.
Какп би се пбезбедили квалитетни радпви на рекпнструкцији и рехабилитацији и услуге
пдржаваоа рекпнструисане, пднпснп рехабилитпване и пстале ппстпјеће путне
инфраструктуре и пратећих пбјеката, Град Сремска Митрпвица, имајући у виду и претхпдна
искуства, прпценила је да се тај циљ у пвпм тренутку мпже најефикасније ппстићи у складу са
ЈПП мпделпм.
Увпд и макрпекпнпмски кпнтекст
Све већа пптребе за изградопм нпве јавне инфраструктуре, улагаоем у дпбра пд ппщтег
интереса кап и пружаоем услуга пд јавнпг знашаја у Републици Србији, дпвела је дп ствараоа
и имплементације правнпг и институципналнпг пквира за привлашеое приватних инвестиција.
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Сущтина увпђеоа приватнпг сектпра у реализацију јавних прпјеката, укљушујући и пвај прпјекат
јавнп-приватнпг партнерства у Граду Сремска Митрпвица, шија се реализација предлаже, јесте
смаоеое фискалнпг притиска на лпкални бучет, убрзаое инфраструктурних улагаоа,
ппбпљщаое услуга пд јавнпг знашаја, алпкација ппвезаних ризика и смаоеое цена где је тп
мпгуће тпкпм живптнпг века инфраструктуре.
2.

ППЈАМ УГПВПРНПГ ЈПП-А

Чланпм 7. став 1. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама (ЗЈППК) дефинисанп је
да је јавнп-приватнп партнерствп (у даљем тексту: ЈПП) дугпрпшна сарадоа између јавнпг и
приватнпг партнера ради пбезбеђиваоа финансираоа, изградое, рекпнструкције, управљаоа
или пдржаваоа инфраструктурних и других пбјеката пд јавнпг знашаја и пружаоа услуга пд
јавнпг знашаја, кпје мпже бити угпвпрнп или институципналнп.
Чланпм 8. истпг Закпна је дефинисанп да је угпвпрнп ЈПП, мпдел у кпме се у реализацији
прпјекта, међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна, са или без елемената кпнцесије,
уређују јавним угпвпрпм шија је садржина прпписана шланпм 46. наведенпг Закпна. На питаоа
кпја се пднпсе на јавне угпвпре, а кпја нису ппсебнп уређена ЗЈППК, примеоују се пдредбе
закпна кпјим се уређују пблигаципни пднпси.
3. ГЕПГРАФСКП ППДРУШЈЕ ПРЕДВИЂЕНП ЗА ПБАВЉАОЕ ДЕЛАТНПСТИ ЈПП, УКЉУШУЈУЋИ И
ДЕМПГРАФСКЕ ППДАТКЕ

Ппщте инфпрмације
Службени назив

Град Сремска Митрпвица

Ппврщина

762 km²

Станпвнищтвп

79.940

Гепграфски пплпжај

44.58° Север, 19.36° Истпк.

Ппщтански брпј

22000 Сремска Митрпвица

Ппзивни брпј

+381(0)22

Сапбраћајна пзнака

SМ

Интернет адреса

http://www.sremskamitrovica.rs/

Град Сремска Митрпвица је седищте Сремске Митрпвице у Сремскпм пкругу. Митрпвица је и
највећи град у Срему, административни центар Сремскпг пкруга и један пд најстаријих градпва
у Впјвпдини и Србији. Град је смещтен на левпј пбали реке Саве.
Антишки град Сирмијум, кпји се налазип на теритприји данащое Сремске Митрпвице, је бип
престпница Римскпг царства тпкпм перипда тетрархије.
Сремска Митрпвица се налази у северпзападнпм делу Србије и југпзападнпм делу Впјвпдине,
на кпнтакту трију разлишитих мпрфплпщких целина: сремске равнице, машванске равнице и
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фрущкпгпрскпг ппбрђа. Град се налази на 44 степени и 58 минута северне гепграфске щирине
и 19 степени 36 минута истпшне гепграфске дужине и прпстире се пп јужнпм пбпду сремске
лесне терасе и на алувијалнпј равни реке Саве, на прпсешнпј надмпрскпј висини пд 82,пп м.
Град Сремска Митрпвица шини град – кпнурбација три насеља: Сремска Митрпвица и Лаћарак
на левпј и Машванска Митрпвица на деснпј пбали реке Саве и 23 сепска насеља.
У близини Сремске Митрпвице су ппзната излетищта и пдмаралищта у пквиру Наципналнпг
парка Фрущка гпра (Лежимир и Летенка) кап и брпјни фрущкпгпрски манастири. Велики
пптенцијал решнпг туризма намеће река Сава кпја је у свпм тпку кпд Сремске Митрпвице
идеална за пвакав вид рекреације (град има мпдерну пбалпутврду и мпгућнпсти пристајаоа
брпдпва, кап и уређену плажу, једну пд најатрактивнијих у Србији). Прирпдна атракција је и
специјални резерват прирпде Бара Засавица, а ппшелп се и са прпјектима за презентпваое
археплпщкпг и архитектпнскпг пптенцијала града.

4. ЦИЉЕВИ У ПКВИРУ ЈАВНИХ ЗАДАТАКА КПЈЕ ТРЕБА ПСТВАРИТИ ПРПЈЕКТПМ
Град Сремска Митрпвица налази се схпднп свпм изузетнп ппвпљнпм геп-сапбраћајнпм
пплпжају на раскрсници најбитнијих државних инфраструктурних кпридпра. На наведенпм
прпстпру налазе се сви типпви сапбраћајне инфраструктуре (друмска, железнишка, впдна,
ваздущна, телекпмуникаципна) дпдуще разлишите категприје кпје свпјим прпстпрним
пднпсима и захтевима изузетнп утишу на развпј друщтвенп-екпнпмских кретаоа Града.
У складу са наведеним, Прпстпрни план Града Сремска Митрпвица дп 2028. гпдине ппкущап је
са ствараоем пптималнпг инфраструктурнпг пднпса на теритприји Града, кпји је Стратегија
пдрживпг развпја Града (у даљем тексту: Стратегија) ппкущала даље да развије крпз предлпге
разлишитих прпјеката имплементације. Наппмиоемп да су планпви развпја капиталне
државне инфраструктуре преузети кап закпнска пбавеза из планске дпкументације вищег
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ранга, дпк је ппщтинска, пднпснп градска инфраструктурна мрежа, систем кпји се наслаоа на
наведене пбавезе и у складу са оима се мпра и планирати. Виспк нивп сапбраћајнпг транзита
прекп теритприје Града збпг све већег развпја привредне активнпсти на теритприји Града,
знашајнп је утицап на пптерећенпст лпкалних и међулпкалних сапбраћајница. Ппред
наведенпг, квалитет путнпг застпра знашајнп је уназађен кап ппследица динамишнпг развпја
индустријских зпна и транзита тещких теретних впзила кпји им гравитирају. Какп би се
негативни утицаји транзитнпг сапбраћаја свели на пптималнију меру, унутар Стартегије се
ппкущалп са дефинисаоем прпграма кпји би изащли у сусрет нпвим генератприма кретаоа у
прпстпру (индустријске зпне) кап и лпкалним пптребама мптпрнпг и немптпрнпг кретаоа.
Динамишан развпј Града у прптеклих 20 гпдина, услпвип је и знашајан развпј станпваоа.
Ппвећан брпј стамбених пбјеката резултирап је у ппгущћаваоу стамбених блпкпва у Граду и
дпдатнпм притиску на насељску и градску кпмуналну инфраструктуру.
У складу са захтевима кљушних актера у систему (кприсника и пргана лпкалне сампуправе),
реалним пптребама и мпгућнпстима Града, треба ствприти услпве за спрпвпђеое пплитике
кпнтинуалнпг и равнпмернпг будућег развпја путне мреже, нарпшитп имајући у виду стратегије
и планпве у другим пбластима друщтвенпг и привреднпг живпта и развпјне прпјекте Града
Сремска Митрпвица.
Имајући напред наведенп у виду, циљеви прпјекта ЈПП мпгу се сагледати крпз следеће ппщте
циљеве Града и ппщте циљеве система путева:
Ппщти циљеви Града
-

Кпмплетирана и уређенa путна инфраструктура,
Ппдизаое нивпа квалитета путева и безбеднпсти на путевима,
Знашајнп снижеое трпщкпва пдржаваоа,
Задпвпљеое пптреба станпвнищтва и привреде за приступпм путнпј мрежи
предвиђенпј предлпженим ЈПП прпјектпм,
Пшуваое/ппдизаое квалитета живпта.

Ппщти циљеви запкружеоа путне мреже
-

Мрежа треба да пбезбеди ппузданп, квалитетнп и ефикаснп функципнисаое
сапбраћаја,
Мрежа треба да је дпступна свим грађанима и привреди,
рекпнструисане, пднпснп рехабилитпване улице ће бити ре/интегрисане у ппстпјећу
мрежу у циљу ппбпљщаоа квалитета целине лпкалне путне инфраструктуре,
Мрежа мпра да буде прилагпдљива будућим развпјним прпјектима.
4.1.

Ппстпјећа мрежа (Сапбраћајна инфраструктура)

Сапбраћајни пплпжај Града Сремска Митрпвица мпже се пкарактерисати кап изузетан, щтп је
резултиралп изградопм знашајних друмских сапбраћајница (паневрппски кпридпр 10 (М-1),
магистрални правци (М-18 и М-21), регипнални правци Р-103, Р-106 и Р-116). На ппдрушју града
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налази се железнишка пруга правца Е-70 (Бепград-Сремска Митрпвица-Шид), а Сремска
Митрпвица је сврстана међу 16 најзнашајнијих железнишких швпрпва у Републици.
Брпјни лпкални путеви и улице у Сремскпј Митрпвици су у стаоу да је неппхпдна непдлпжна
рекпнструција, пднпснп рехабилитација и пдржаваое већег пбима.

5. ИМПВИНСКА ПРАВА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ
Сва планирана путна инфраструктура кпја ће се градити (рекпнструисати, пднпснп
рехабилитпвати) и пдржавати, налази се на ппврщинама кпја су у јавнпј свпјини и кпјима
управља Град Сремска Митрпвица.
Сви услпви неппхпдни за врщеое радпва на рекпнструцији, рехабилитацији, изградои и
пдржаваоу планиране и ппстпјеће путне и друге инфраструктуре предвиђене пвим предлпгпм
су ппд пкриљем и у надлежнпсти Града, те се не пшекују прпблеми кпји би мпгли да усппре
тражену динамику реализације ЈПП.

6. ПРЕДМЕТ ПРПЈЕКТА ЈПП И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ
Предмет предлпженпг Прпјекта јавнп-приватнпг партнерства је финансираое, прпјектпваое,
рекпнструкција, пднпснп рехабилитација и пдржаваое лпкалне путне инфраструктуре са
пратећим радпвима у Граду Сремска Митрпвица са јавним плаћаоем (availability payment).
Ппстпјеће стаое мнпгих улица, пбухваћених пвим предлпгпм је вепма лпще, щтп птежава
прилазе пбјектима у неппвпљним временским услпвима. Пдвпдоаваое мнпгих улица такпђе
није рещенп. Пптребнп је урадити мпдернизацију и изградоу асфалтнпг кплпвпза са
банкинама пд дрпбљенпг камена.
Рекпнструкција јавнпг пута ппдразумева извпђеое радпва на ппстпјећем путу и защтитнпм
ппјасу са припадајућим пбјектима пута кпјима се мпгу прпменити гепметријски елементи,
пплпжај или ппрема ппстпјећег пута са циљем унапређеоа функципналних и кпнструктивних
карактеристика пута у целини или оегпвих ппјединих елемената или пбјеката.
Рехабилитација јавнпг пута ппдразумева врсту пдржаваоа, тј. извпђеое радпва на јавнпм путу
и путнпм пбјекту у границама путнпг земљищта, ради пшуваоа карактеристика јавнпг пута у
истпм или приближнп истпм стаоу кпје је билп у тренутку оегпве изградое или ппследое
рекпнструкције.
Радпви на рехабилитацији јавнпг пута нарпшитп пбухватају:
1) пбнављаое и замену дптрајалих кплпвпзних кпнструкција, пднпснп оених делпва а
нарпшитп нанпщеое нпвпг асфалтнпг слпја пдређене нпсивпсти пп целпј щирини ппстпјећег
кплпвпза;
2) ппстављаое щљуншанпг, пднпснп туцанишкпг застпра на неасфалтираним путевима;
3) пбраду ппврщине кплпвпзнпг застпра или заптиваое;
4) замену слпжених дилатаципних справа, изплације, кплпвпза, пграда, сливника, лежищта,
пщтећених секундарних елемената и дптрајалих пещашких стаза на мпстпвима,
надвпжоацима, ппдвпжоацима и вијадуктима;
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5) ппстављаое система, ппреме и уређаја из шлана 14. Закпна п путевима за шије ппстављаое
није пптребнп прибавити грађевинску дпзвплу;
6) пбнављаое антикпрпзивне защтите шелишних кпнструкција мпстпва, надвпжоака,
ппдвпжоака и вијадуката;
7) замену или ппправку ппстпјећих дренажних система и хидрпизплације у тунелима и
ппправке тунелске пблпге;
8) ппправку пщтећених пптппрних, пблпжних и ппрталних зидпва;
9) замену дренажних и система за пдвпдоаваое јавнпг пута и путнпг пбјекта.
Пдржаваое јавнпг пута ппдразумева извпђеое радпва и пбављаое услуга у пквиру ппстпјећег
путнпг земљищта кпјима се пбезбеђује пшуваое карактеристика пута у стаоу кпје је билп у
тренутку оегпве изградое или рекпнструкције и мпже бити редпвнп, рехабилитација и
ургентнп;
6.1.

ПРЕДМЕТ ПРПЈЕКТА ЈПП

6.1.1. Главни путни правци кпји су пбухваћени Предметпм ЈПП за рекпнструкцију, пднпснп
рехабилитацију
Пд будућег приватнпг партнера се пшекује да технишкпм дпкументацијпм пбухвати следеће
путне правце:
POVRŠINA
m2

1

BEŠENOVO

1

ul. Put do groblja
duţina 160 širine 3,3 m

2

BOSUT

1

ul. Savska
duţina 600 širine 3,3 m

3

VELIKI RADINCI

1

ul. Tapije
duţina 150 m širina 3m

4

GRGUREVCI

1

ul. Vodna
duţina 170 m širina 2,5m

170.00

2.50

425.00

2

ul. Fruškogorska
duţina 200 m širina 3,3m

200.00

3.30

660.00

dužina

160.00
dužina

800.00
dužina

150.00
dužina

370.00
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širina

3.30
širina

3.50
širina

3.00
širina

528.00
POVRŠINA
m2

2,800.00
POVRŠINA
m2

450.00
POVRŠINA
m2

1,085.00
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POVRŠINA
m2

5

DIVOŠ

1

ul. Kondića sokak
duţina 270m širina 3m

270.00

3.00

810.00

2

ul. Mitrovića sokak
duţina 190m širina 3m

190.00

3.00

570.00

dužina

širina

460.00

1,380.00
POVRŠINA
m2

6

ZASAVICA II

1

ul. Aleksandra Markovica
duţina 100m širina 3,5 m

7

JARAK

1

ul. Savski put
duţina 180 m širina 3 m

180.00

3.00

540.00

2

ul. Nova ka Vasicu
duţina 150 m širina 3,3 m

150.00

3.30

495.00

3

ul. Kudoska
duţina 110 m širina 3,3 m

110.00

3.30

363.00

dužina

100.00
dužina

širina

3.50
širina

440.00
8

KUZMIN

1

ul. Kajke Dokić
duţina 550 m širina 3,3m

2
3

dužina

od ul. Ţelezniĉke do ul. Zmaj
Jovine
duţina 450 m širina 3,3m
ul. Planinska 1
duţina 260 m širina 3m

LAĆARAK

1

ul. Cerska
duţina 1000 m širina 4,5m

2

ul.Kikina
duţina 870 m širina 3,3m

širina

10

POVRŠINA
m2

550.00

3.30

1,815.00

450.00

3.30

1,485.00

260.00

3.00

780.00

dužina

164

POVRŠINA
m2

1,398.00

1,260.00
9

350.00

4,080.00
širina

POVRŠINA
m2

1,000.00

4.50

4,500.00

870.00

3.30

2,871.00
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ul. Bela Ruţa
duţina 300 m širina 5 m i 3kraka
duţine 40 m širina 3,3 m
ul. Niska
duţina 1200 m širina 3,5 m

5

ul. KaraĊorĊeva
duţina 800 m širina 3,3 m

3

420.00

5,0m i 3,3m
kraci

LEŢIMIR

1,896.00

1,200.00

3.50

4,200.00

800.00

3.30

2,640.00

4,290.00
10
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dužina

16,107.00
širina

POVRŠINA
m2

1

ul. Fruškogorska krak 1
duţina 200 m širina 3,3m

200.00

3.30

660.00

2

ul. Novosadska
duţina 350 m širina 3m

350.00

3.00

1,050.00

550.00
11

1

12

MANDJELOS

dužina

ul. Pinkijeva
duţina 600m širina 3,3 m

MARTINCI

1

ul. Savska
duţina 80 m širina 4m

2
3

1,710.00
širina

600.00

dužina

3.30

širina

1
14

1

1,980.00
POVRŠINA
m2

80.00

4.00

320.00

ul. Vojvode Mišića
duţina 400 m širina 4m

400.00

4.00

1,600.00

ul. Putniĉka
duţina 170 m i 120 m širina 3m

290.00

3.00

870.00

770.00
13

POVRŠINA
m2

MAĈVANSKA MITROVICA

dužina

ul. Vojvode Mišića
duţina 300 m širina 3,0m

RADENKOVIĆ

300.00
dužina

ul. Boraĉka
duţina 650 m širina 4,2m

650.00

165
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2,790.00
širina

3.00
širina

4.20

POVRŠINA
m2

900.00
POVRŠINA
m2

2,730.00
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NOĆAJ

dužina

ul. A Mijailovića
duţina 750 m širina 5,9m

RAVNJE

750.00
dužina

Ulica izmeĊu ul. Kralja Petra i ul.
Kneza Miloša
duţina 700 m širina 3,0 m
ul. Kralja Petra I
duţina 250 m širina 3,0 m

širina

5.90
širina

1
18

SALAŠ NOĆAJSKI

SREMSKA RAĈA

4,425.00
POVRŠINA
m2

3.00

2,100.00

250.00

3.00

750.00

dužina

ul. Put do groblja
duţina 320 m širina 3,1m

POVRŠINA
m2

700.00

950.00
17
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320.00
dužina

2,850.00
širina

3.10
širina

POVRŠINA
m2

992.00
POVRŠINA
m2

1

ul. Kalja
duţina 250 m širina 3,0m

250.00

3.00

750.00

2

ul. Pionirska
duţina 400 m širina 5m

400.00

5.00

2,000.00

3

ul. 4 jula
duţina 100 m širina 3,3m

100.00

3.30

330.00

750.00
19

1

20

ĈALMA

dužina

ul. Planinska
duţina 700 m širina 5,6m

ŠAŠINCI

700.00

dužina

3,080.00
širina

5.60

širina

POVRŠINA
m2

3,920.00

POVRŠINA
m2

1

ul. Svetozara Miletića
duţina 260 m širina 3,3m

260.00

3.30

858.00

2

Prilaz do igrališta
duţina 100 m širina 3,0 m

100.00

3.00

300.00

3

Parking na centru
duţina 288 m2

288.00
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ŠIŠATOVAC

dužina

25. јул 2019

1,446.00
širina

POVRŠINA
m2

1

ul.Partizanska
duţina 175 m širina 3m

175.00

3.00

525.00

2

ul. Planinska 1
duţina 75m širina 2,8m

75.00

2.80

210.00

3

ul. Planinska 2
duţina 60m širina 2,8m

60.00

2.80

168.00

310.00
UKUPNO

dužina

15,040.00

903.00
širina

POVRŠINA
m2

55,904.00

Пптребнп је анализирати ппстпјеће стаое кплпвпза, изврщити истражне гептехнишке радпве.
На пснпву резултата истражних радпва пбрадити ппстпјеће стаое и приказати у
Гепмеханишкпм елабпрату. Изврщити брпјаое сапбраћаја на предметним путним правцима и
дефинисати сапбраћајнп пптерећеое на пснпву дпбијених резултата. Приликпм дефинисаоа
планиранпг пбима сапбраћаја узети у пбзир планиране и ппстпјеће лпкације Индустријских
зпна на теритприји Града.
На пснпву свих прикупљених ппдатака из истражних радпва и брпјаоа сапбраћаја дати мере за
санацију и пјашаое кплпвпзне кпнструкције. Преппрушени прпјектни перипд за
димензипнисаое кплпвпзне кпнструкције је 15 гпдина.
Приликпм дефинисаоа рещеоа за санацију кплпвпзне кпнструкције впдити рашуна да се
ппстпјећа нивелета кплпвпза задржава.
Ппред предметних путева, прпјектпвати стабилизпване банкине пд дрпбљенпг каменпг
агрегата у щирини 1.0м. Ппстпјећи систем канала за пдвпдоаваое је пптребнп пшистити и
привести намени. Пптребнп је урадити и аутпбуска стајалищта, где је примеоивп, кап и
хпризпнталну и вертикалну сигнализацију.
У склппу прпјектнп – технишке дпкументације пптребнп је урадити Прпјекат сапбраћајница,
Прпјекат сапбраћајне сигнализације кпји ће ускладити нпвппрпјектпванп и ппстпјеће стаое и
Прпјекат привремене сапбраћајне сигнализације у време извпђеоа радпва.
Град ће пбезбедити технишку дпкументацију за лпкације на кпјима ппстпје већ урађени
прпјекти, а за препстале депнице је пптребнп урадити прпјектнп – тахнишку дпкументацију у
складу са Закпнпм п планираоу и изградои, с тим да будући приватни партнер није дужан да
кпристи ппстпјеће прпјекте, нити се оегпве пбавезе мпгу умаоити нити пдгпвпрнпст смаоити
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услед шиоенице да су му предати пдређени ппстпјећи прпјекти, пднпснп технишка
дпкументација.
Приликпм прпјектпваоа пбавезна је примена важећих стандарда и прпписа за пву врсту ппсла.
6.1.3. Пдржаваое псталих путева
Предмет пвпг Предлпга ЈПП прпјекта, пбухвата и пдржаваое свих псталих путева и улица кпје
нису пбухваћене рекпнструкцијпм, пднпснп рехабилитацијпм пписанпј у предмету у ташки
6.1.1. пвпг предлпга прпјекта у Граду Сремска Митрпвица дп максималнпг гпдищоег изнпса пд
80 милипна РСД за радпве пп налпгу Јавнпг партнера - Града Сремска Митрпвица. Накнада (за
пдржаваое) плаћала би се пд прве дп щесте гпдине угпвпренпг перипда прпјекта
Град Сремска Митрпвица ће се Јавним угпвпрпм пбавезати да све захтеве за редпвнп
пдржаваое лпкалних путева упућује изабранпм приватнпм партнеру за кпнкретне радпве на
пдржаваоу у пквиру гпдищое максималнп распплпживпг изнпса, у складу са јединишним
ценпвникпм Града Сремска Митрпвица, пднпснп тпг ценпвника умаоенпг за % умаоеоа дат у
кпнкретнпј ппнуди најппвпљнијег ппнуђаша.
7. ППСЛПВНИ ПЛАН, УКЉУШУЈУЋИ УСЛПВЕ ЈПП
7.1.
Услпви ЈПП и пснпвне претппставке, извпри и динамика
финансираоа и висина инвестиције
Oснпвна претппставка је да би се предлпжени ЈПП прпјекат спрпвеп крпз фпрмираое Друщтва
за ппсебне намене (у даљем тексту „ДПН“), а шији искљушиви власник би бип Приватни
партнер. Претппстављенп је да би се Прпјекат пстварип крпз две етапе („Етапа 1“ и „Етапа 2“),
једнаких инвестиципних вреднпсти и дужине изградое.
Штп се тише дужине трајаоа прпјекција, а имајући у виду пбим Прпјекта, за перипд прпјекције
претппставили смп перипд пд 6 гпдина („Прпјектпвани перипд“). Прпјектпвани перипд
ппдељен је на три фазе, за сваку пд етапа, с тим щтп би Етапа 2 ппшела ппла гпдине накпн
ппшетка Етапе 1:
1.

„Фаза изградое“, кпја је претппстављенп је да траје ппла гпдине. У тпку Фазе
изградое, ДПН је у пбавези да изврщи предвиђене радпве, какп је пписанп у предмету
Прпјекта.

2. „Грејс перипд“, кпји ппшиое пкпншаоем Фазе изградое и траје гпдину дана.
3. „Фаза пперација“, кпја наступа пп заврщетку Грејс перипда за сваку пд етапа ппнапспб
и претппстављенп је да Фаза пперација, пднпснп наплате сваке етапе траје пп 4 гпдине.
У Фази пперација, ДПН би примап накнаду за дпступнпст инфраструктуре („Накнада за
дпступнпст“). Претппстављенп је да би свака етапа нпсила 50% пд укупне претппстављене
накнаде пд пкп 349 милипна РСД без ПДВ-а и да би се Накнада за дпступнпст плаћала у 48
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једнаких месешних рата за сваку Фазу, ппшев пд заврщетка и пријема кпнкретне Фазе, у складу
са Угпвпрпм.
Ппред Накнаде за дпступнпст, претппстављенп је да би ДПН пдржавалп путеве у Граду
Сремска Митрпвица дп максималнпг гпдищоег изнпса пд 80 милипна РСД за радпве пп
налпгу Јавнпг партнера - Града Сремска Митрпвица, пднпснп субјекта кпга пдреди Јавни
партнер. Претппстављенп је да би се ппменута накнада (за пдржаваое) плаћала пд прве дп
щесте гпдине угпвпренпг перипда прпјекта.
У следећпј табели, приказане су етапе пп фазама:
Табела 1 Динамика Пројекта
Година

Етапа 1
Етапа 2

1

2

3

4

5

6

Фаза изградње
Грејс период
Фаза операција

У складу са захтевима Метпдплпгије за анализу дпбијене вреднпсти у пднпсу на улпжена
средства (Value for money) у јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама („Метпдплпгија“,
страна 8), све прпјекције приказане су у реалним изнпсима, пднпснп без инфлације.
Финансијске прпјекције представљене су у РСД. Изнпси у ЕУР, где их је билп, кпнвертпвани су у
РСД пп фикснпм курсу пд 120 РСД/ЕУР. Представљене прпјекције укљушују ПДВ самп где је такп
наведенп.
Пквирни прпцеоени изнпс инвестиција без ПДВ-а ппдељен пп етапама и запкружен на
десетине милипна РСД приказан је у следећпј табели:
Табела 2 Процењени износ инвестиција (без: ПДВ-а, оперативних трошкова, трошкова финансирања
и трошкова алоцираних ризика)
Потребна средства
РСД '000
116,789
116,789
233,577

Етапа 1
Етапа 2
Укупно

7.2.

%
50.0%
50.0%
100.0%

Прпјекција пперација

У структури трпщкпва у тпку Фазе пперација, претппстављенп је да би највећи трпщак билп
самп извпђеое радпва на рекпнструкцији, пднпснп рехабилитацији. Какп би се дпщлo дп
адекватне претппставке п висини ппменутих трпщкпва, кпристили смп претппставку трпщка са
слишних прпјеката пд пкп 15,6 милипна РСД пп килпметру.

169
15

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

Пстали трпщкпви функципнисаоа ДПН пд 1,8 милипна РСД гпдищое прпјектпвани су на нивпу
кпји би пмпгућип несметанп ппслпваое, и претппстављенп је да се ппменути трпщкпви неће
меоати у Прпјектпванпм перипду.
Дпдатнп, прпјектпвани су трпщкпви финансираоа из кредита, пп услпвима наведеним у
нареднпј табели. Треба наппменути да су претппставке пп кпјима би се Приватни партнер
задужип унете на бази тржищта финансијских услуга и да су индикативнпг карактера.
Табела 3 Претпоставке кредита који би ДПН узело
Јединица

Део који се финансира из кредита
Рок отплате кредита
Трошак одобрења кредита

%
година
%

Вредност

70%
4
0.5%

На бази приказаних претппставки, прпјектпвани биланс успеха и нпвшани тпкпви Прпјекта
приказани су у наредним табелама.
Претппстављенп је да би средства пптребна за реализацију ЈПП Прпјекта била пбезбеђена из
кредита, али тп треба да пдреди изабрани приватни партнер и не ппстпје пгранишеоа кпја ће
Град кап јавнп телп захтевати пд изабранпг приватнпг партнера у ппгледу финансираоа.

170

Година 1
0
80,000
-70,656
-1,800
7,544
-3,317
4,228
-634
3,594

Година 2
21,810
80,000
-70,656
-1,800
29,354
-4,975
24,380
-3,657
20,723

Година 3
87,241
80,000
-70,656
-1,800
94,785
-4,353
90,432
-13,565
76,867

Година 4
87,241
80,000
-70,656
-1,800
94,785
-3,109
91,676
-13,751
77,925

Година 5
87,241
80,000
-70,656
-1,800
94,785
-1,866
92,920
-13,938
78,982

Година 6
65,431
80,000
-70,656
-1,800
72,975
-622
72,353
-10,853
61,500
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И у Фази изградое и у Фази пперација, Прпјекат је ппзитиван на нивпу нетп резултата. Трпщак камата и финансираоа прати динамику
птплате кредита. Прпјектпвана је птплата кредита у једнаким ануитетима, па такп и трпщак камате пада у каснијим гпдинама прпјекције.

Биланс успеха ДПН
РСД '000
Накнада за доступност
Приход од одржавања путева
Трошак одржавања путева
Остали оперативни трошкови
ЕБИТ
Трошкови камате и финансирања
Нето резултат пре пореза
Порез на добит
Нето резултат

Табела 4 Пројектовани биланс успеха ДПН-а1
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172
6,910
20,723
27,633

20,723

0
0
-4,975
0
0
-4,975

25,698

0
0
0

Година 2
20,723
4,975
25,698

27,633
35,411
63,044

35,411

0
-41,456
-4,353
0
0
-45,809

81,220

0
0
0

Година 3
76,867
4,353
81,220

63,044
36,468
99,512

36,468

0
-41,456
-3,109
0
0
-44,566

81,034

0
0
0

Година 4
77,925
3,109
81,034

99,512
37,525
137,037

37,525

0
-41,456
-1,866
0
0
-43,322

80,847

0
0
0

Година 5
78,982
1,866
80,847

137,037
20,044
157,081

20,044

0
-41,456
-622
0
0
-42,078

62,122

0
0
0

Година 6
61,500
622
62,122
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Нпвшани тпкпви у Фази изградое се већим делпм пднпсе на саму рекпнструкцију или рехабилитацију, а маоим на пдржаваое
ппстпјећих сапбраћајница, дпк се у Фази пперација нпвшани тпкпви пднпсе пре свега на пдржаваое. Из прилпжене анализе, мпже се
приметити да су нпвшани тпкпви стабилни у свим гпдинама.

0
6,910
6,910

165,825
0
-2,487
-829
71,068
233,577

Повлачење кредита
Отплата кредита
Трошак камате
Остали финансијски трошкови
Улагање Приватног партнера
Финансијски новчани токови

Готовина на почетку периода
Нето новчани ток
Готовина на крају периода

-226,667

Нето новчани ток пре финансирања

6,910

-116,789
-116,789
-233,577

Реконструкција односно рехабилитација - Етапа 1
Реконструкција односно рехабилитација - Етапа 2
Инвестициони новчани токови

Нето новчани ток

Година 1
3,594
3,317
6,910

Новчани токови ДПН-а
РСД '000
Нето резултат
Минус: трошкови камате и финансирања
Оперативни новчани токови

Табела 5 Пројектовани новчани токови ДПН-а
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8. ПРПЦЕНА ТРПЩКПВА И АНАЛИЗА ДПБИЈЕНЕ ВРЕДНПСТИ У ПДНПСУ НА УЛПЖЕНА СРЕДСТВА
(VALUE-FOR-MONEY, У СКЛАДУ СА МЕТПДПЛПГИЈПМ КПМИСИЈЕ ЗА ЈПП)
8.1.
Прпцена трпщкпва и анализа дпбијене вреднпсти у пднпсу
на улпжена средства (value-for-money)
Анализа Вреднпст за нпвац („ВЗН“) је пп Закпну један пд пптребних шинилаца предлпга прпјекта
ЈПП без елемената кпнцесије. Метпдплпгијпм за анализу дпбијене вреднпсти у пднпсу на улпжена
средства (value-for-money) у јавнп – приватнпм партнерству и кпнцесијама кпју је дпнела Кпмисија
за јавнп – приватнп партнерствп, утврђенп је да се анализа вреднпсти кпја се дпбија у пднпсу на
улпжена средства пбавезнп спрпвпди кпд ЈПП без елемената кпнцесије.
Пснпвна премиса ВЗН је да инвестиције пд јавнпг знашаја кпје би се пствариле крпз прпцес ЈПП, са
елементима кпнцесије или без оих, треба да Јавнпм партнеру (Републици, лпкалним
сампуправама, министарствима и другим државним прганима) дпнесу већу вреднпст пд пне кпју
би пружип традиципнални нашин реализације прпјекта2.
Пснпвни нашин прпвере да ли ЈПП дпнпси већу вреднпст за нпвац пд традиципналнпг
структурираоа прпјекта је у пренпсу дела ризика пствареоа прпјекта са Јавнпг партнера на
Приватнпг партнера. Из тпг разлпга се при планираоу ЈПП прпјекта ппсебан знашај придаје изради
матрице ризика, кпја је приказана ниже у тексту.
У кпнкретнпм слушају, прпцес квантификације ВЗН утврђен је на следећи нашин:
1. Пбрашуната је нетп садащоа вреднпст нпвшаних тпкпва Јавнпг партнера или других
државних пргана у слушају имплементације прпјекта крпз ЈПП.
2. Фпрмиран је Кпмпаратпр, кпји се састпји из пних нпвшаних тпкпва кпји би се мпгли
пшекивати када би Јавни партнер имплементирап Прпјекат на традиципналан нашин. Накпн
тпга, пбрашуната је нетп садащоа вреднпст Кпмпаратпра.
3. За сваки пд ризика кпји се пренпси са Јавнпг на Приватнпг партнера, претппстављен је
негативан утицај кпји би кпнкретан ризик имап на пствареое Прпјекта (прпдужеое
рпкпва, дпдатни трпщкпви или вищи трпщкпви). Изменпм ппменутих параметара, држећи
све пстале параметре фиксним, дпбија се нпва НСВ Кпмпаратпра, у слушају пствареоа тпг
кпнкретнпг ризика. Самим тим, НСВ кпнкретнпг ризика представља разлику између НСВ
Кпмпаратпра пре прпмене параметра и НСВ накпн прпмене параметра.
4. Разлика између НСВ пстваренпг крпз ЈПП у пднпсу на збир НСВ Кпмпаратпра и НСВ свих
ризика представља Вреднпст За Нпвац. Ппзитивна ВЗН знаши да је прпјекат исплативије
2

У конкретном случају, под традиционалном реализацијом Пројекта подразумева се да би Јавни пратнер реконструкцију,
рехабилитацију и одржавање путева финансирао, као и до сада, из сопственог буџета, уз претпоставку да је могуће иста средства
прибавити, било из буџета или додатним задужењем.
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пстварити крпз ЈПП, дпк негативна ВЗН знаши да је прпјекат исплативије пстварити крпз
традиципналну имплементацију.
8.2.

Дискпнтпвани тпкпви нпвца

За пбрашун дискпнтпваних тпкпва нпвца кпји пптише из ппслпвне активнпсти, активнпсти
инвестираоа и финансираоа кприщћена је дискпнтна стппа пд 4% кпја представља тзв. спцијалну
дискпнтну стппу, пднпснп стппу кпјпм се пп преппруци Еврппске Централне Банке евалуирају
капитални прпјекти пд јавнпг знашаја. Имајући у виду важећу нпминалну и реалну каматну, стппу
ризика улагаоа у Републику Србију, карактер прпјекта, мищљеое је да ппстпји пправданпст
кприщћеоа претхпдне дискпнтне стппе.
9. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ П ФИНАНСИЈСКПЈ ПРИХВАТЉИВПСТИ ЈПП ЗА ЈАВНП ТЕЛП,
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ У ППГЛЕДУ ФИНАНСИРАОА ПРПЈЕКТА (ИЗ БУЧЕТА, ФИНАНСИРАОЕ ПД
СТРАНЕ МЕЂУНАРПДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА, ПРИВАТНП ФИНАНСИРАОЕ И ЦЕНА
ФИНАНСИРАОА)
9.1.

Пбим, нашин и извпри финансираоа

Предвиђенп је финансираое накнаде за дпступнпст инфраструктуре из бучетских средстава, кпја
ће бити прпјектпвана тпкпм живптнпг века инфраструктурнпг пбјекта, с пбзирпм да су предмет
предлпженпг прпјекта лпкални путеви шије је кприщћеое дпступнп без накнаде за крајое
кприснике.
Максимална јединствена накнада кпја ће бити плаћена за дпступнпст инфраструктуре тпкпм
перипда пд 6 гпдина ће бити кплишник претппстављених капиталних трпщкпва изградое путне и
друге пбухваћене инфраструктуре са урашунатим претппстављеним трпщкпм финансираоа и
прпфитпм пптенцијалнпг приватнпг партнера и брпја гпдина у кпјима се плаћа јединствена
гпдищоа накнада (4 гпдине) и оен кпнашни изнпс ће бити исхпд ппнуде пптенцијалних приватних
партнера у ппступку дпделе јавнпг угпвпра кпји се пднпси на цену финансираоа рекпнструкције,
пднпснп рехабилитације путне и друге инфраструктуре пбухваћене пвим предлпгпм прпјекта и
накнаде кпја се састпји пд збира накнада за пдржаваое препстале путне и друге инфраструктуре
(6 гпдина пп највище 80 милипна РСД гпдищое)
9.2.

Финaнсирaоe прojeктa

Прojeкaт ћe бити финaнсирaн искљушивп пд стране пдабранпг приватнпг партнера и тп
најверпватније кoмбинaциjoм зaдужeоa кoд бaнaкa, щтo би пoкрилo oкo 70% пoтрeбe зa
средствима финaнсирaоa, и привaтним кaпитaлoм кoje би пoкрилo oкo 30% пoтрeбних средстава
за финансираое. O услoвимa финaнсирaоa (грejс-пeриoду, кaмaтнoj стoпи) сваки пптенцијални
приватни партнер ће прeгoвaрaти сa рaзлишитим бaнкaмa кoje би билe зaинтeрeсoвaнe дa
oбeзбeдe средства зa oвaj прojeкaт. Oвo зaдужeоe бићe зaдужeоe бeз рeкурсa (бeз
jeмствa/гaрaнциja) Јавнпг партнера вeћ ћe прojeктнo прeдузeћe сaмo гaрaнтoвaти зa дуг.
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Пшекиванп, пднпснп претппстављенп је да приватни партнер на тржищту капитала мпже да
пбезбеди да врeмeнски рoк прпjeктнoг зajмa или другпг вида финансираоа изнoси 4 гoдине.
Имajући у виду дa, акп je рeш o крeдиту, да је такав кредит бeз рeкурсa, зa oбaвeзe прojeктa
влaсници нeћe бити oдгoвoрни и нeћe пoстojaти oбaвeзa увeћaоa oбaвeзa у билaнсимa прeдузeћa
влaсникa. С тим у вeзи, услoви крeдитнoг финaнсирaоa и oтплaтни плaн били би усaглaщeни сa
oпщтe прихвaћeнoм прaксoм o прojeктнoм финaнсирaоу шимe сe треба рукпвпдити приликoм
oптимизaциje кaпитaлнe структурe и извoрa финaнсирaоa прojeктa.
Oптимизaциja кaпитaлнe структурe билa би врщeнa у склaду сa прeтпoстaвкoм будућих
гoтoвинских тoкoвa кojи би трeбaлo дa пoкривajу и свa дoспeлa дугoвaоa пo oснoву крeдитa у
изнoсу oд 1 : 1,25x.
9.3.

Пбим, нашин и извпри финансираоа Јавнпг партнера

На пснпву предлпженпг прпјекта, имајући у виду да лпкална путна инфраструктура не ппдлеже
наплати кприщћеоа пд стране крајоих кприсника, у целпсти ће се плаћати накнада за дпступнпст
инфраструктуре (availability payment) из бучетских средстава.
Максимална јединствена накнада ће бити плаћена за дпступнпст инфраструктуре тпкпм Фазе
Пперација, а оен кпнашни изнпс ће бити исхпд ппнуде пптенцијалних приватних партнера у
ппступку дпделе јавнпг угпвпра.
Пптенцијални представљени вид финaнсирaоa прojeктa у oднoсу нa трaдициoнaлни (бучетски)
имa прeднoсти кoje сe oглeдajу у дoступнoсти финaнсиjских срeдстaвa и оихoвoj цeни. Укoликo би
сe Јавни партнер oдлушип нa трaдиoциoнaлaн вид финaнсирaоa прojeктa смaтрaмo дa би
крeдитни ризик Јавнпг партнера утицao нa вищу цeну пoзajмљeних извoрa срeдстaвa. Taкoђe, тo
би зa пoслeдицу имaлo утицaj нa крeдитну спoсoбнoст Јавнпг партнера jeр би зa изнoс зajмa гaрaнт
бип Град Сремска Митрпвица или некп ЈКП. Taкoђe сви ризици прojeктa aутoмaтски би били
прeнeти нa JКП и на Град Сремска Митрпвица и тo би сe пдразилп на оихoв крeдитни пптенцијал.
Град има сaмo делимишну мoгућнпст oгрaнишeоa ризикa и прeнoщeоa ризикa нa крajоe
кoрисникe прojeктa и тaкoђe нема мoгућнпст да ппдигне jaвнe прихoдe кaкo би eвeнтуaлнo
пoкрили нeoшeкивaнe ризикe. Oгрaнишeоe крeдитнe, пднпснп финансијске спoсoбнoсти у
дeликaтнoм трeнутку у кoмe Град плaнирa дoдaтнe кaпитaлнe прojeктe у oблaстимa гдe ниje
мoгућe прojeктнo финaнсирaоe имaлo би зa пoслeдицу угрoжaвaоe тих прojeкaтa збoг oгрaнишeнe
крeдитнe, пднпснп финансијске спoсoбнoсти Града.
С другe стрaнe прaвилним прojeктним финaнсирaоeм крeдитни ризик бивa пoдeљeн измeђу
привaтнoг (квалитетнп изврщени радпви и пружене услуге у складу са угпвпреним квалитетпм и
благпвремена птплата ануитета) и jaвнoг пaртнeрa (иакп не гарантује за дуг, дппринпси
мпгућнпсти благпвремене птплате кредита, благпвременим уплатама накнада за дпступнпст, акп
су радпви изведени и услуге пдржаваоа пружене у складу са угпвпрпм). Прaвилним угoвaрaоeм
са извпђашима радпва, претопм пд пенала, ризици oд кaщоeоa у изгрaдои, ризици
прeмaщивaоa бучeтa кao и ризици лoщиjих пeрфoрмaнси, пднпснп квалитета радпва, биваjу
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oгрaнишeни. Oвo je мoгућe пoстићи сaмo уз aнгaжoвaоe приватнпг партнера сa искуствoм у
oблaсти рaзвoja инфрaструктурних прojeкaтa пвпг типа и прпјектнпм финансираоу.
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Финансијске прпјекције – ЈПП Сценарип

-667,245

Година 4
-87,241
-80,000
13,751
-153,490

Година 5
-87,241
-80,000
13,938
-153,303

Година 6
-65,431
-80,000
10,853
-134,578

177

Збир наведених нпвшаних тпкпва за сваку гпдину се накпн тпга дискпнтује какп би се дпбила НСВ
ЈПП сценарија. За дискпнтну стппу, кап щтп је претхпднп наппменутп, изабрана је спцијална
дискпнтна стппа пд 4%. Нетп садащоа вреднпст нпвшаних тпкпва Јавнпг партнера у ЈПП сценарију
изнпси негативних 667 милипна РСД.

 Плаћаое Накнаде за дпступнпст у претппстављенпм изнпсу пд пкп 349 милипна РСД у
перипду пд 4 гпдине;
 Гпдищое пдржаваое у перипду пд 6 гпдина пд дана ступаоа на снагу Угпвпра у изнпсу дп
480 милипна РСД; и
 Приливи пд ппреза на дпбит ДПН-а.

У ЈПП сценарију, кумулативни нпвшани тпкпви Јавнпг партнера и других државних пргана су:

НСВ, ЈПП сценарио

ВзН - новчани токови Јавног партнера и других државних органа, ЈПП сценарио
РСД '000
Година 1 Година 2 Година 3
Накнада за доступност
0
-21,810
-87,241
Додатно одржавање путева од стране ДПН
-80,000
-80,000
-80,000
Порез на добит ДПН
634
3,657
13,565
Нето новчани ток
-79,366
-98,153
-153,676

9.4.
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Реализација прпјекта изградое и пдржаваое путева путем задужеоа (Кпмпаратпр трпщкпва)

-643,964

Година 2
0
-80,000
-80,000

Година 3
0
-80,000
-80,000

Година 4
0
-80,000
-80,000

Година 5
0
-80,000
-80,000

Година 6
0
-80,000
-80,000
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Трпщак рекпнструкције сапбраћајница (пкп 233 милипна РСД РСД без ПДВ); и
Трпщак пдржаваоа (пкп 480 милипна РСД кумулативнп у Прпјектпванпм перипду).

Прпцена ризика
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Идентификпвани су следећи ризици кпји у пптпунпсти прелазе на Приватнпг партнера у слушају пствареоа
прпјекта путем ЈПП-а:
 Ризик изградое (рекпнструције, пднпснп рехабилитације и др.), пднпснп ризик да би трпщак изградое
путева бип знашајнп вищи; и
 Пперативни ризик, пднпснп ппвећаое трпщкпва пдржаваоа.

9.6.

Збир наведених нпвшаних тпкпва за сваку гпдину се накпн тпга дискпнтује какп би се дпбила НСВ Кпмпаратпр
сценарија. За дискпнтну стппу, кап щтп је претхпднп наппменутп, изабрана је спцијална дискпнтна стппа пд
4%. Нетп садащоа вреднпст нпвшаних тпкпва Јавнпг партнера у Кпмпаратпр сценарију изнпси негативних 644
милипна РСД.




Прпјектпвани нпвшани тпкпви Јавнпг партнера и других државних пргана у Кпмпаратпр сценарију су:

НСВ, Компаратор сценарио

ВзН - новчани токови Јавног партнера, Компаратор сценарио
РСД '000
Година 1
Реконструкција односно рехабилитација путева
-233,577
Трошак одржавања
-80,000
Новчани токови, Компаратор сценарио
-313,577

Пбрашунпм пптребних категприја кпје су утврђене метпдплпгијпм за анализу дпбијене вреднпсти у пднпсу на
улпжена средства (value-for-money) у јавнп приватнпм партнерству и кпнцесијама и оихпвим кпмпарираоем
дпбијени су следећи резултати:

9.5.

Број 9
25. јул 2019

179

Година 2
0
-80,000
-80,000

Година 3
0
-80,000
-80,000

Година 4
0
-80,000
-80,000

Година 5
0
-80,000
-80,000

Година 6
0
-80,000
-80,000

НСВ Ризика изградое, ппд претппставкпм да ће се исти са сигурнпщћу пстварити је негативних 56 милипна
РСД. Будући да ппстпји велика верпватнпћа (али не и извеснпст) да ће се пвај ризик пстварити, ппндерисали
смп дпбијену вреднпст са 50%, па вреднпст кпригпванпг Тржищнпг ризика изнпси негативних 28 милипна РСД.

-28,074

-700,113
-643,964
-56,148
50%

НСВ са оперативним ризиком
НСВ без оперативног ризика
Ризик изградње
Претпостављена вероватноћа настанка ризика

НСВ, Ризик изградње, коригован за вероватноћу

Година 1
-291,971
-80,000
-371,971

Ризик изградње
РСД '000
Реконструкција односно рехабилитација путева
Трошак одржавања
Новчани токови, Компаратор сценарио

Резултат је приказан у табели исппд.

Ризик изградое квантификпван је крпз претппставку да ппстпји велика верпватнпћа да ће трпщкпви изградое
бити вищи пд планираних. За пптребе квантификације, претппстављенп је увећаое пд 20%.

Процена Ризика изградње
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Година 2
0
-100,000
-100,000

Година 3
0
-100,000
-100,000

Година 4
0
-100,000
-100,000

Година 5
0
-100,000
-100,000

Година 6
0
-100,000
-100,000

НСВ Пперативнпг ризика, ппд претппставкпм да ће се исти са сигурнпщћу пстварити је негативних 105 милипна
РСД. Будући да ппстпји велика верпватнпћа (али не и извеснпст) да ће се пвај ризик пстварити, ппндерисали
смп дпбијену вреднпст са 50%, па вреднпст кпригпванпг Пперативнпг ризика изнпси негативних 52 милипна
РСД.

-52,421

-748,807
-643,964
-104,843
50%

НСВ са оперативним ризиком
НСВ без оперативног ризика
Оперативни ризик
Претпостављена вероватноћа настанка ризика

НСВ, Оперативни ризик, коригован за вероватноћу

Година 1
-233,577
-100,000
-333,577

Оперативни ризик
РСД '000
Реконструкција односно рехабилитација путева
Трошак одржавања
Новчани токови, Компаратор сценарио

Резултат је приказан у табели исппд.

Пперативни ризик квантификпван је крпз претппставку да ппстпји велика верпватнпћа да ће трпщкпви
пдржаваоа бити вищи пд планираних. За пптребе квантификације, претппстављенп је увећаое пд 25%.

Процена Оперативног ризика
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Закљушак анализе Вреднпст за нпвац

Сви анализирани ризици имају негативну НСВ, щтп знаши да би излагаоем Јавнпг партнера пвим
ризицима крпз наставак пбављаоа делатнпсти кап данас, ВЗН Кпмпаратпра била нижа.
Кап кпнашни кпрак у анализи Вреднпсти за нпвац, ппреди се НСВ вреднпст сценарија ЈПП са
збирпм НСВ Кпмпаратпра и прпцеоених ризика.
НСВ ЈПП сценарија изнпси негативних 667 милипна РСД. Са друге стране, НСВ Кпмпаратпр
сценарија са урашунатим ризицима изнпси негативних 724 милипна РСД. Вреднпст за нпвац,
дпбијена кап разлика између наведених НСВ изнпси 57 милипна РСД.
Закљушак пве анализе је да јавнп-приватнп партнерствп даје већу вреднпст за нпвац Јавнпм
партнеру у пднпсу на Кпмпаратпр т.ј. на традиципналну реализацију прпјекта, узимајући у пбзир
ризике кпји се путем ЈПП пребацују са Јавнпг на Приватнпг партнера.
Табела 6 Вредност за новац
ВзН - поређење сценарија
РСД '000
Вредност основног сценарија
Оперативни ризик
Тржишни ризик
Нето вредност

ЈПП
-667,245
0
0
-667,245

Вредност за новац

Компаратор
-643,964
-52,421
-28,074
-724,460

57,214

9.8.

Финансијска прихватљивпст ЈПП за јавнп телп

Прпцена трпщкпва и анализа дпбијене вреднпсти у пднпсу на улпжена средства (value-for-money),
вище негп јаснп гпвпре п финансијскпј прихватљивпсти ЈПП за јавнп телп.
Питаое је да ли би јавни партнер у пвпм тренутку мпгап да реализује целпкупни предлпжени
прпјекат, јер средства пптребна за реализацију прпјекта превазилазе оегпве финансијске
капацитете у кпнтексту припритизације градских лпкалних прпјеката и бучет кпји је на
распплагаоу у нареднпм двпгпдищоем перипду, кпликп је предвиђенп да траје изградоа
(рекпнструкција, рехабилитација и др.).
У претхпднпм пдељку се ппщлп пд тпга да би јавни партнер пптребна средства пбезбедип путем
кредита, али је великп питаое да ли би банке прихватиле кредитираое јавнпг тела без неких
дпдатних средстава пбезбеђеоа. У пвпј варијанти би збпг виспких трпщкпва финансираоа мпралп
да дпђе дп мнпгп већег издвајаоа из бучета Града.
9.9.

Финансираое прпјекта

У пдељку Прпцена трпщкпва и анализа дпбијене вреднпсти у пднпсу на улпжена средства (valuefor-money) је, такпђе пбрађенп финансираое прпјекта ЈПП.
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10. AНAЛИЗA РAСПOДEЛE РИЗИКA
Ризик, кап неизвестан дпгађај кпји има пдређени утицај на циљеве прпјекта, мпже бити претоа
али и прилика за успещнију реализацију прпјекта. Какп би се щтп вище смаоили негативни
утицаји кпји мпгу делпвати на предлпжени прпјекат, пптребнп је предвидети критеријуме за
управљаое ризицима. Пвде је пптребнп изврщити правилну расппделу ризика између јавнпг и
приватнпг партнера, јер ризик треба да преузме страна кпја је у најбпљем пплпжају да избегне
оегпву ппјаву или да ппднесе оегпве ппследице.
С oбзирoм нa шиоeницу дa ће привaтни пaртнeр у oвoм прojeкту ушeствпвати у пaртнeрству са
нoвцeм, упрaвљaоeм прojeктoм и oдгoвoрнoстимa у пoглeду финaнсирaоa прojeктa, a дa Град
преузима пбавезу да плаћа накнаде приватнпм партнеру кпји не снпси никакав тржищни ризик,
joщ увeк нajвeћи дeo финaнсиjскoг ризикa, нарпшитп у фази изградое, у oвoм прojeкту снoсиће
привaтни пaртнeр.
У следећпј матрици приказана је расппдела идентификпваних ризика између јавнпг и приватнпг
партнера на кпнкретнпм прпјекту.
Taбeлa: Maтрицa Ризикa
Рaспoдeлa Ризикa
Финaнсиjски
утицajи Привaтни Jaвни Пoдeљeни
ризикa Пaртнeр Пaртнeр ризици

Прoцeнa
Утицaja
Ризикa

Вeрoвaтнoћa
пojaвe ризикa

Квaлитeт тeхнишкe дoкумeнтaциje

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

X

Рoкoви зa зaврщeтaк
прпјектнп/тeхнишкe дoкумeнтaциje

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

X

Кaщоeоa збoг jaвнoг пaртнeрa

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Кaщоeоa збoг привaтнoг пaртнeрa

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Зaкoнoдaвнe прoмeнe

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Mинимaлaн

Mинимaлaн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Упрaвљaоe прojeктoм

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

X

Финaнсирaоe прojeктa

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

X

Врстe ризикa

Умaоeоe Ризикa

Пeриoд рaзвoja прojeктa

Teхнoлoщки/извпђашки ризик

X

X

X

X

Сeлeкциjoм кпмпанија сa
искуствoм у oвoj oблaсти и
дoбрим рeфeрeнцaмa
Сeлeкциjoм кпмпанија сa
искуствoм у oвoj oблaсти и
дoбрим рeфeрeнцaмa
Упрaвљaоe ризикoм
путeм aдeквaтнe прoцeнe
рoкoвa и дoбрo
дeфинисaн плaн
aктивнoсти
Упрaвљaоe ризикoм
путeм aдeквaтнe прoцeнe
рoкoвa и дoбрo
дeфинисaн плaн
aктивнoсти
Рeлaтивнo крaтaк рoк
изгрaдоe трeбaлo би дa
oгрaниши мoгућнoст
зaкoнoдaвних прoмeнa у
пeриoду прe и тoкoм
изгрaдоe
Прoвeрeнa и дoкaзaнa
тeхнoлoгиja/техника нa
вeћ рeaлизoвaним
слишним прojeктимa

Изгрaдоa

182

Пoстojaоe 3 пaрaлeлнe
нeзaвиснe линиje нaдзoрa,
нaдзoр бaнaкa, влaсникa
кaпитaлa и прeдузeћa кoje
упрaвљa прojeктoм
Приступ фoндoвимa
кaпитaлa и финaнсиjским
институциjaмa би трeбaлo
дa oсигурa финaнсирaоe
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прojeктa пoд
прихватљивим услoвимa
Прeкoмeрнo трoщeоe срeдстaвa oд
стрaнe извoђaшa рaдoвa тoкoм
изгрaдоe

Кaщоeоa и нeпoщтoвaоe зaдaтих
рoкoвa тoкoм изгрaдоe

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Нaстaнaк щтeтe нa oпрeми oбjeктимa и
Mинимaлaн
пoврeдe нa рaду

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Вищa силa

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Прeцизнa прoцeнa и
дeфинисaна пдгпвпрнпст

X

Умeрeн /
Oгрaнишeн

X

Рoкoви aдeквaтнo
прoцeоeни и дeфинисaни
у угoвoру са
ппдизвпђашима кojи би
трeбaлo дa дeфинищe
нaкнаду щтeтe збoг
кaщоeоa изгрaдоe
Oсигурaоe и пoкрићe
щтeтa и oдгoвoрнoсти
aдeквaтним врстaмa
oсигурaоa дoступним нa
нaщeм тржищту
Вищa силa би трeбaлo дa
будe дeлимишнo
oгрaнишeнa и рeгулисaнa у
угoвoру

Пeриoд пoслoвaоa (нaкoн изгрaдоe)
Упрaвљaоe прojeктним прeдузeћeм

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Oдржaвaоe oбjeкaтa и oпрeмe

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Инфлaтoрни ризик

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Вaлутни ризик

Ризик кaмaтних стoпa

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

Умeрeн /
Oгрaнишeн

X

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Mинимaлaн

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Нaстaнaк щтeтe нa oпрeми oбjeктимa и
Mинимaлaн
пoврeдe нa рaду

Mинимaлaн Зaнeмaрљив

X

Пoрeски ризици




Пoстaвљaоe искуснoг
рукoвoдствa у oквиру
прojeктнe кoмпaниje
трoщкoви aдeквaтнo
прoцeоeни у
финaнсиjскoм плaну
Цeнa дпступнпсти
инфраструктуре угпвпрпм
усклађена са растпм цена
у Републици Србији
Накнада за дпступнпст
плaћaна у динaримa нa
oвaj нaшин су вaлутe
oбaвeзa и прихoдa
усклaђeнe
Кaмaтнe
стoпe
изрaђeнe фикснo крпз
swap aрaнжмaн сa
бaнкoм
кoja
би
eвeнтуaлнo билa aгeнт
Пoрeска oптимизaциja зa
инвeститoрe крoз
aдeквaтну кoрпoрaтивну
структуру
Oсигурaоe и пoкрићe
щтeтa и oдгoвoрнoсти
aдeквaтним врстaмa
oсигурaоa дoступним нa
нaщeм тржищту

Ризик тражое не ппстпји с пбзирпм да Град не наплаћује кпришћеое пве категприје путева
Финансијски ризици услед кретаоа на тржишту (цене на малп, цена струје, курс динара и
прпсешна брутп плата) су укљушени у накнаду за дпступнпст кпја је изражена у свпм
максималнпм изнпсу и биће кпнашнп утврђена на пснпву ппнуда у ппступку пдабира приватнпг
партнера
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Ризик пд штете ппкрива се пплиспм псигураоа кпју плаћа приватни партнер
Ризик неизвршеоа угпвпрних пбавеза приватнпг партнера ппкрива се механизмпм
неплаћаоа дела накнаде за дпступнпст инфраструктуре пд стране Града приватнпм партнеру

11. АНАЛИЗА ЕКПНПМСКЕ ЕФИКАСНПСТИ ПРПЈЕКТА
Екпнпмска ефикаснпст прпјекта ЈПП у пружаоу јавних услуга путем изградое пбјеката у ппщтпј
упптреби на теритприји Града се нарпшитп пгледа у следећем:
 С пбзирпм да ће приватни партнери у мпменту закљушеоа угпвпра мпрати да буду
пптпунп спремни за ппшетак радпва на изградои дела путне мреже, кпја се
наслаоа и кпмпатибилна је са ппстпјећпм мрежпм, не ппстпји никаква ппаснпст да
ће бити угрпжен ппстпјећи систем и мрежа. Тиме се стварају услпви да ппстпјећа
мрежа ефикаснп функципнище, пднпснп да ће рекпнструисани, пднпснп
рехабилитпвани деп мреже ефикаснп функципнисати све време тпкпм угпвпренпг
перипда, и накпн истека истпг.
 Екпнпмска ефикаснпст прпјекта ЈПП се пгледа и у тпме да се на приватне партнере
пренпсе брпјни ризици кпји би у традиципналнпм мпделу инвестираоа били на
терет јавнпг партнера. У систему пружаоа услуга јавне инфраструктуре је прирпднп
да се на приватне партнере пренесу следећи ризици: ризик финансираоа,
пмпгућаваоа пружаоа услуге/радпва, рпкпва, трпщкпва, ризик защтите живптне
средине, защтите на раду и сл. Пренпс пвих ризика на приватнпг партнера ће
несумоивп дппринети ппвећаоу екпнпмске ефикаснпсти прпјекта ЈПП.
11.1.

Исплативпст Прпјекта

Исплативпст Прпјекта пбрашуната је на нивпу екпнпмских нпвшаних тпкпва (збир пперативних и
инвестиципних нпвшаних тпкпва) ДПН у тпку Прпјектпванпг перипда.
Кап мерила исплативпсти Прпјекта, пбрашунати су Прпјектна НСВ (енг. „NPV“) и Прпјектна интерна
стппа рентабилнпсти (енг. „IRR“, „Прпјектна ИСР“).
Са аспекта НСВ, прихватљив је пнај прпјекат кпји има ппзитивну НСВ. Са аспекта Прпјектне ИСР,
прихватљивим се мпже сматрати пнај прпјекат шија је Прпјектна ИСР вища пд захтеванпг ппврата
на улпжена средства кпји би се пшекивап пд слишних прпјеката.
За дискпнтну стппу у склппу пбрашуна НСВ, пдабрана је спцијална дискпнтна стппа пд 4%, какп би
анализа била усклађена са анализпм ВЗН. Пвде треба нагласити да Приватни партнер мпже имати
другашија пшекиваоа у смислу жељенпг принпса на улпжена средства пд спцијалне дискпнтне
стппе пд 4% кпјпм се евалуирају прпјекти пд друщтвенпг знашаја.
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Исплативост пројекта
Јединица мере
РСД '000
%

Пројектна НСВ
Пројектна ИСР

Износ
62,829
12.9%

Нетп садащоа вреднпст Прпјекта, са аспекта инвестиципних и пперативних нпвшаних тпкпва,
изнпси 62 милипна РСД. Пп пвпм мерилу, Прпјекат је исплатив.
Прпјектна интерна стппа рентабилнпсти изнпси 12,9%. Будући да је пва стппа вища пд спцијалне
дискпнтне стппе кпја се кпристи за евалуацију прпјеката пд друщтвенпг знашаја, Прпјекат је
исплатив и пп пвпм мерилу.
Из наведенпг, мпже се закљушити да је, ппд наведеним претппставкама, Прпјекат исплатив.
11.2.

Ефекти на бучет

Ефекти предлпженпг Прпјекта на бучет Јавнпг партнера и других државних пргана изнпсе
негативних 773 милипна РСД (недискпнтпвани) пднпснп 667 милипна РСД (дискпнтпвани).
Ппзитивни ефекти имплементације Прпјекта крпз ЈПП пднпсе се на приливе пд наплаћених ппреза
на дпбит, билп Јавнпм партнеру или другим кприсницима бучета Републике Србије.
Ефекти предложеног пројекта на буџет
РСД '000
Плаћена Накнада
Трошак одржавања
Наплаћен порез на добит
Укупни ефекти

Недисконтовани
-348,964
-480,000
56,398
-772,566

Дисконтовани
-295,712
-419,371
47,838
-667,245
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Имајући у виду наведене калкулације, кап и шиоеницу да Прпјекат има ппзитивну вреднпст за
нпвац пп кприщћеним дпбијеним претппставкама, мпже се закљушити да је најппвпљнија ппција
за имплементацију прпјекта јавнп-приватнп партнерствп ппвпљнија у пднпсу на status quo.
11.3.

Анализа псетљивпсти

Анализа псетљивпсти спрпведена је на кљушнпј претппставци мпдела – кумулативнпј Накнади за
дпступнпст. Накнада је варирана у расппну између 65 и 87 милипна РСД на гпдищоем нивпу.
Резултат пд интереса је ИСР Прпјекта у %.
Анализа осетљивости
Накнада у РСД '000
65,000
70,000
75,000
80,000
87,241

Принос ДПН-а
3.8%
6.0%
8.0%
10.0%
12.9%

Резултат анализе псетљивпсти је да ИСР Прпјекта ппстаје негативна т.ј. маоа пд спцијалне ИСР тек
при гпдищопј накнади пд 65 милипна РСД, држећи све друге параметре фикснима.

12. ВРСТЕ И ИЗНПСИ СРЕДСТАВА ПБЕЗБЕЂЕОА КПЈЕ ТРЕБА ДА ПБЕЗБЕДЕ ПАРТНЕРИ У ПРПЈЕКТУ
Сви приватни партнери кпји буду ппднпсили ппнуде у ппступку јавне набавке за избпр биће у
пбавези да пбезбеде банкарске гаранције за пзбиљнпст ппнуде и за дпбрп изврщеое ппсла у
изнпсу пд пдређенпг прпцента пд укупне вреднпсти ппнуде, пднпснп у апсплутнпм изнпсу.
Гаранције мпрају да буду безуслпвне, непппзиве и плативе на први ппзив, са рпкпм важнпсти 30
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дана дуже пд дана истека рпка за закљушеое јавнпг угпвпра, пднпснп са рпкпм важнпсти пд
пдређенпг брпја месеци пд дана заврщетка радпва предвиђених пвим предлпгпм прпјекта, дпк ће
ташни изнпси и рпкпви важнпсти гаранција бити пдређени кпнкурснпм дпкументацијпм.
Приватни партнери ће бити у пбавези да уз ппнуду прилпже валидан дпказ п пбезбеђеним
средствима за финансираое прпјекта. Дпкументи кпјим ће приватни партнер дпказати свпју
финансијску снагу кап и пбезбеђеое дпбрпг изврщеоа ппсла биће дефинисана кпнкурснпм
дпкументацијпм.
Приватни партнери кпји буду изабрани, приликпм пптписиваоа угпвпра, јавнпм партнеру ће
предати кпнкурспм тражена средства пбезбеђеоа и дпказе п финансијскпј снази.
Јавни партнер је у пбавези да пбезбеди стабилне извпре финансираоа, на првпм месту из бучета
Града.
Јавни партнер је у пбавези да пбезбеди угпвпрене изнпсе јединствене накнаде пдгпварајућим
пдлукама пргана Града.

13. ПРЕГЛЕД УСЛПВА, ЗАХТЕВА И НАШИНА ПБЕЗБЕЂЕОА ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛУГА
КПРИСНИЦИМА ПД СТРАНЕ ПРИВАТНПГ ПАРТНЕРА, КАП ЩТП ЈЕ ПРПЈЕКТНИ КВАЛИТЕТ,
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РЕЗУЛТАТА ЗА УСЛУГЕ ИЛИ НИВП ЦЕНА, И СЛ.

Да би приватни партнер мпгап да ушествује у реализацији предлпженпг прпјекта у Сремскпј
Митрпвици, мпра да испуни пдређене услпве:
Пснпвни услпв за пбављаое делатнпсти је ппседпваое пдгпварајућих квалификација у
реализацији слишних или истих прпјеката, финансијски капацитет и дпказан бпнитет и референце
кприсника дпсадащоих реализпваних прпјеката.
Рехабилитпвана и рекпнструисана инфраструктура ће ппдићи квалитет живпта и ппслпваоа
грађана и привреде на теритприји Града, а неће имати утицаја на екпнпмски стандард субјеката
кпји ће кпристити унапређену и нпвпизграђену инфраструктуру, с пбзирпм да предметна
инфраструктура не спада у категприју шије се кприщћеое наплаћује.
Минимални прпјектни квалитет
Пптребнп је анализирати ппстпјеће стаое кплпвпза, изврщити истражне гептехнишке радпве. На
пснпву резултата истражних радпва пбрадити ппстпјеће стаое и приказати у Гепмеханишкпм
елабпрату. Изврщити брпјаое сапбраћаја на предметним путним правцима и дефинисати
сапбраћајнп пптерећеое на пснпву дпбијених резултата. Приликпм дефинисаоа планиранпг
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пбима сапбраћаја узети у пбзир планиране и ппстпјеће лпкације Индустријских зпна на теритприји
Града.
На пснпву свих прикупљених ппдатака из истражних радпва и брпјаоа сапбраћаја дати мере за
санацију и пјашаое кплпвпзне кпнструкције. Преппрушени прпјектпвани перипд за
димензипнисаое кплпвпзне кпнструкције је 15 гпдина.

14. ППСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ИЗБПРА И ДПДЕЛЕ, ПДАБРАНИ ППСТУПАК И ПРЕГЛЕД
САДРЖИНЕ ЈАВНПГ УГПВПРА
У складу са шланпм 20. Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама, ппступак избпра
приватнпг партнера спрпвещће се кап ппступак јавне набавке за пдабир приватнпг партнера у
складу са Закпнпм п јавним набавкама.
Ппступак избпра најппвпљније ппнуде и дпделе угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству је мпгуће
спрпвести тек накпн дпбијаоа ппзитивнпг мищљеоа кпмисије за ЈПП и сагласнпсти Скупщтине
Града Сремска Митрпвица на пвај предлпг прпјекта ЈПП.
Ппнуде приватних партнера кпји испуоавају пбавезне услпве дефинисане Закпнпм п јавним
набавкама и дпдатне услпве дефинисане у кпнкурснпј дпкументацији, мпгу бити рангиране,
између псталпг, нарпшитп, пднпснп најмаое на пснпву следећих критеријума:
Критеријум
најнижа висина тражене гпдищое накнаде/накнаде за дпступнпст инфраструктуре
прпценат умаоеоа јединишних цена пдржаваоа путне инфраструктуре у пднпсу на референтни
ценпвник Града
Релативни знашај свакпг пд пвих и других критеријума биће утврђен приликпм сашиоаваоа
кпнкурсне дпкументације, кпју ће израдити прпјектни тим, пднпснп кпмисија за спрпвпђеое
ппступка јавне набавке.
Наведени критеријуми дати су илустративнп. Ближе критеријуме за пдабир, кап и дпказе кпје су
ппнуђаши дужни да пруже у циљу испуоеоа пбавезних и дпдатних услпва, биће ближе
дефинисани у кпнкурснпј дпкументацији, сашиоенпј у складу са Закпнпм п јавнп-приватнпм
партнерству и кпнцесијама и Закпнпм п јавним набавкама.
14.1.

Садржина јавнпг угпвпра

Јавни угпвпр садржи све пдредбе, услпве и друге клаузуле кпје јавни партнер сматра кприсним за
испуоаваое задатка приватнпг партнера и за пднпс приватнпг партнера са другим ушесницима
кпји играју знашајну улпгу у реализацији ЈПП са или без елемената кпнцесије.
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Приликпм пдређиваоа пдредаба и услпва јавнпг угпвпра, јавни партнер уређује следећа питаоа:
1) карактер и пбим радпва кпје треба да изврщи и/или услуга кпје треба да пбезбеди
приватни партнер и услпве за оихпвп пбезбеђеое, ппд услпвпм да су наведени у јавнпм ппзиву;
2)

расппдела ризика између јавнпг и приватнпг партнера;

3) пдредбе п минималнпм захтеванпм квалитету и стандарду услуга и радпва у интересу
јавнпсти или кприсника услуга или јавних пбјеката, кап и ппследице неиспуоеоа пвих захтева у
ппгледу квалитета, ппд услпвпм да не представљају ппвећаое или смаоеое накнаде приватнпм
партнеру из ташке 9) пвпг става;
4)

пбим искљушивих права приватнпг партнера, акп ппстпје;

5) евентуалну ппмпћ кпју јавни партнер мпже пружити приватнпм партнеру за дпбијаое
дпзвпла и пдпбреоа пптребних за реализацију ЈПП или кпнцесије;
6) захтеве у вези са ДПН у ппгледу: правне фпрме, псниваоа, минималнпг капитала и
минималних других средстава или људских ресурса, структуре акципнара, прганизаципне
структуре и ппслпвних прпстприја кап и ппслпвних активнпсти ДПН;
7) власнищтвп над средствима кпја се пднпсе на прпјекат и пп пптреби, пбавезе
угпвпрних страна у ппгледу стицаоа прпјектних средстава и евентуалнп пптребних службенпсти;
8)

висина и нашин израшунаваоа кпнцесипне накнаде, акп је има;

9) накнада приватнпм партнеру, без пбзира да ли се састпји пд тарифа или накнада за
пбезбеђене пбјекте или услуге, нашин и фпрмула за утврђиваое, перипдишнп усклађиваое и
прилагпђаваое тих тарифа или накнада, евентуалне исплате кпје јавни партнер треба да изврщи
приватнпм партнеру;
10) механизми за ппвећаое или смаоеое накнаде (без пбзира на правни пблик)
приватнпм партнеру у зависнпсти пд дпбрпг или лпщег квалитета оегпвих услуга/пбјеката;
11) ппступак кпји јавни партнер кпристи за разматраое и пдпбраваое прпјеката, планпва
изградое и спецификација, кап и ппступци за тестираое и кпнашну инспекцију, пдпбреое и
пријем инфраструктурнпг пбјекта кап и изврщених услуга, акп је пптребнп;
12) ппступци за измене прпјеката, планпва изградое и спецификација акп их једнпстранп
утврђује јавни партнер и ппступци за сагласнпст п евентуалнпм прпдужеоу рпкпва и/или
ппвећаоу накнаде (укљушујући трпщкпве финансираоа);
13) пбим пбавезе приватнпг партнера да зависнп пд слушаја пбезбеди измену пбјеката
или услуга у тпку трајаоа угпвпра да би се удпвпљилп измеоенпј стварнпј тражои за услугпм,
оенпм кпнтинуитету и оенпм пружаоу ппд сущтински истим услпвима свим кприсницима, кап и
ппследице тпга на накнаду (и трпщкпве финансираоа) за приватнпг партнера;
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14) мпгући пбим измена јавнпг угпвпра накпн оегпвпг закљушеоа, лица кпја имају правп
да тп захтевају и механизам за усаглащаваое тих измена;
15) евентуална права јавнпг партнера да приватнпм партнеру пдпбри закљушеое
најважнијих ппдизвпђашких угпвпра или угпвпра са зависним друщтвима приватнпг партнера или
са другим ппвезаним лицима;
16) јемства кпја треба да пбезбеди приватни партнер или јавни партнер (укљушујући
јемства јавнпг партнера финансијерима);
17)

ппкриће псигураоем кпје треба да пбезбеђује приватни партнер;

18) распплпживи правни лекпви у слушају да билп кпја угпвпрна страна не изврщи свпје
угпвпрне пбавезе;
19) мера у кпјпј билп кпја угпвпрна страна мпже бити изузета пд пдгпвпрнпсти за
неизврщеое или кащоеое у испуоеоу угпвпрних пбавеза услед пкплнпсти реалнп ван оене
кпнтрпле (вища сила, прпмена закпна и сл.);
20) рпк трајаоа јавнпг угпвпра и права и пбавезе угпвпрних страна накпн оегпвпг истека
(укљушујући и стаое у кпјем се импвина мпра предати јавнпм партнеру), ппступак прпдужеоа
угпвпренпг рпка укљушујући оегпве ппследице на финансираое прпјекта;
21)

кпмпензација и пребијаое пптраживаоа;

22)

ппследице щтетне прпмене прпписа;

23) разлпзи и ппследице превременпг раскида (укљушујући минималан изнпс кпји се
мпра исплатити јавнпм или приватнпм партнеру), угпвпрне казне и пдгпварајуће пдредбе
предвиђене у ташки 19) пвпг става;
24)

евентуална пгранишеоа пдгпвпрнпсти угпвпрних страна;

25) сви сппредни или ппвезани угпвпри кпје треба закљушити, укљушујући и пне
намеоене лакщем финансираоу трпщкпва везаних за прпјекат, кап и ефекте тих угпвпра на јавни
угпвпр. Тп нарпшитп пбухвата ппсебне пдредбе кпјима се јавнпм партнеру дпзвпљава да закљуши
угпвпр са финансијерима приватнпг партнера и да пбезбеди права на пренпс јавнпг угпвпра на
лице кпје наведу финансијери у пдређеним пкплнпстима;
26)

мерпдавнп правп и механизам за рещаваое сппрпва;

27) пкплнпсти ппд кпјима јавни партнер или пдређенп треће лице мпже (привременп или
на други нашин) преузети впђеое пбјекта или другу функцију приватнпг партнера какп би се
пбезбедилп делптвпрнп и непрекиднп врщеое услуге и/или пбјеката кпји су предмет угпвпра у
слушају пзбиљних прппуста приватнпг партнера у изврщаваоу оегпвих пбавеза;
28)

пппрезиваое и фискална питаоа – акп ппстпје.
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Акп јавни угпвпр, независнп кпје јавнп телп га закљушује, садржи пдредбе кпје на билп кпји нашин
дпвпде дп пдгпвпрнпсти Републике Србије или имају директнпг утицаја на бучет Републике
Србије, неппхпднп је прибавити сагласнпст Владе.
У слушају неприбављаоа сагласнпсти Владе, такве пдредбе су нищтаве пп сили закпна.
На питаоа кпја се пднпсе на јавни угпвпр, а кпја нису ппсебнп уређена пвим закпнпм, примеоују
се прпписи Републике Србије.

ЕЛЕМЕНТ

ПРЕДМЕТ

Угпвпрне стране

Град и изабрани приватни партнер-ДПН.

Предмет

финансираое, прпјектпваое, рекпнструкција, пднпснп рехабилитација
и пдржаваое лпкалне путне инфраструктуре у Граду Сремска
Митрпвица са јавним плаћаоем

Права
Града

и

пбавезе Пснпвна права Града:


Правп на дпступнпст
инфраструктуре; и



Прелазак ризика пдржаваоа путева тпкпм угпвпренпг перипда
и захтеви у ппгледу кпнтинуиранпг и свакпвременпг квалитета.

специфициране

квалитетне

путне

Пснпвне пбавезе Града:


Пбезбеђиваое средстава за плаћаое накнаде за дпступнпст
путне инфраструктуре; и



Пружаое ппдрщке и ппмпћи Приватнпм партнеру тпкпм шитавпг
прпцеса птппшиоаоа и пбављаоа ЈПП делатнпсти, тј. тпкпм
целпкупнпг трајаоа Угпвпра

Права
и
пбавезе Пснпвна права Приватнпг партнера укљушују:
Приватнпг партнера
 Правп на накнаду за дпступнпст тпкпм перипда трајаоа угпвпра.
Пснпвне пбавезе Приватнпг партнера укљушују:


Благпвремена и квалитетна изградоа, пдржаваое и друге
активнпсти пбухваћене пвим предлпгпм прпјекта, у складу са
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ПРЕДМЕТ
динамикпм утврђенпм у Угпвпру; и


финансираое,
прпјектпваое,
рекпнструкција,
пднпснп
рехабилитација и пдржаваое лпкалне путне инфраструктуреса
пратећим радпвима у Граду Сремска Митрпвица са јавним
плаћаоем, све у складу са услпвима утврђеним у Угпвпру.

Дпкумента кпја шине Саставни деп Угпвпра ће бити дпкументација кпје детаљније
саставни деп Угпвпра специфицира нашин рада, захтевани квалитет услуга мпдалитет
плаћаоа, услпве гаранција, услпви пдржаваоа и управљаоа и слишнп.
Ступаое на снагу

У зависнпсти пд услпва/мпдалитета финансираоа, Угпвпр ће
предвидети услпве за ступаое на снагу и ппшетак радпва, кпји ће
пбезбедити адекватну сигурнпст за Град.

Рпк

Трајаое угпвпра је 6 гпдина.

Кащоеоа/недпстаци

Приватни партнер ће бити дужан да радпве заврщи у рпку, и у
угпвпренпм квалитету кап и да пмпгући дпступнпст, пднпснп
кприщћеое инфраструктуре у угпвпренпм рпку. Угпвпрне казне и други
правни механизми (нпр. пенали, умаоеое накнаде, раскид Угпвпра и
сл.) биће дпступни Граду у слушају да приватни партнер свпје пбавезе
не изврщава у рпку или квалитету кпји је угпвпрен.

Раскид

Град ће имати правп да раскине Угпвпр у складу за закпнпм и Угпвпрпм
предвиђеним услпвима, пре свега:
(i)

укпликп приватни партнер не испуоава угпвпрне
пбавезе или ппкаже јасну намеру да неће наставити
са оихпвим испуоеоем;
(ii) укпликп приватни партнер ппстане инсплвентан,
пднпснп над оим буде птвпрен стешај/ликвидација;
Ппред наведенпг, угпвпрени ће бити и пбавезни раскидни услпви
предвиђени Чланпм 53. ЗЈППК.
Вища сила

Дпгађаји и пкплнпсти, ван кпнтрпле угпвпрних страна, накпн кпјих
угпвпрне стране мпгу бити изузете пд пдгпвпрнпсти за неизврщеое или
кащоеое у испуоеоу угпвпрних пбавеза.

Прпмене прпписа

Ппследице и мере кпје мпгу бити предузете накпн прпмене прпписа
кпји имају щтетан утицај на прпјекат.

Мерпдавнп правп

Правп Републике Србије.
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ЕЛЕМЕНТ

ПРЕДМЕТ

Рещаваое сппрпва

Надлежни суд Републике Србије

Псталп

Друге пдредбе у складу са правпм Републике Србије и међунарпднпм
пракспм у пбласти путне инфраструктуре.

15. ЗАХТЕВИ У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Чланпм 5. Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09,
36/09, 72/09 др. закпн, 43/2011 - пдлука УС и 14/16), дефинисанп је да су правна и физишка лица
дужна да у пбављаоу свпјих делатнпсти пбезбеде раципналнп кприщћеое прирпдних бпгатстава,
да урашунају трпщкпве защтите живптне средине у пквиру инвестиципних и прпизвпдних
трпщкпва, да примеоују прпписе, пднпснп предузимају мере защтите живптне средине, у складу
са закпнпм.
Чланпм 9. став 1. ташка 5. Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник Републике
Србије", бр. 36/09, 36/09, 72/09 др. закпн, 43/2011 - пдлука УС и 14/16), дефинисанп је да је
правнп или физишкп лице кпје свпјим незакпнитим или неисправним активнпстима дпвпди дп
загађеоа живптне средине пдгпвара у складу са закпнпм, при шему је загађиваш дужан да птклпни
узрпк загађеоа и ппследице директнпг или индиректнпг загађеоа живптне средине,
Члан 102. Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09,
36/09, 72/09 др. закпн, 43/2011 - пдлука УС и 14/16), пбавезује правна и физишка лица да у
пбављаоу свпје активнпсти пбезбеде защтиту живптне средине и тп:
1) применпм и спрпвпђеоем прпписа п защтити живптне средине,
2) увпђеоем енергетски ефикаснијих технплпгија и кприщћеоем пбнпвљивих прирпдних
ресурса,
3) предузимаоем мера превенције или птклаоаоа ппследица угрпжаваоа и щтете пп
живптну средину,
4) впђеоем евиденције на прпписани нашин п пптрпщои сирпвина и енергије,
испущтаоу загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и
кплишинама птпада, кап и п другим ппдацима и оихпвп дпстављаое надлежним
прганима,
5) другим мерама у складу са закпнпм.
Члан. 103. став. 2 Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Србије", бр.
36/09, 36/09, 72/09 др. закпн, 43/2011 - пдлука УС и 14/16), дефинище да је за загађиваое
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живптне средине пдгпвпрнп правнп и физишкп лице кпје је незакпнитим или неправилним
делпваоем пмпгућилп или дппустилп загађиваое живптне средине,
Члан. 104. Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09,
36/09, 72/09 др. закпн, 43/2011 - пдлука УС и 14/16), налаже да загађиваш кпји свпјим шиоеоем
или нешиоеоем прпузрпкује загађиваое живптне средине дужан је да, без пдлагаоа, предузме
мере утврђене планпм защтите пд удеса и санаципним планпм, пднпснп да предузме неппхпдне
мере ради смаоеоа щтета у живптнпј средини или уклаоаоа даљих ризика, ппаснпсти или
санације щтете у живптнпј средини.
Акп щтета нанета живптнпј средини не мпже да се санира пдгпварајућим мерама, лице кпје је
прпузрпкпвалп щтету пдгпвпрнп је за накнаду у висини вреднпсти унищтенпг дпбра.
Члан. 3 Закпна п управљаоу птпадпм („Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и
14/16), налаже да се управљаое птпадпм врщи на нашин кпјим се пбезбеђује најмаои ризик пп
угрпжаваое живпта и здравља људи и живптне средине.
Члан. 36 Закпна п управљаоу птпадпм („Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и
14/16), дефинище да се птпад складищти на местима кпја су технишки ппремљена за привременп
шуваое птпада на лпкацији прпизвпђаша или власника птпада, у центрима за сакупљаое, трансфер
станицама и другим лпкацијама у складу са пвим закпнпм,
Члан. 48 став 1, ташка 1. Закпна п управљаоу птпадпм („Службени гласник Републике Србије", бр.
36/09, 88/10 и 14/16), налаже да птпадна уља кпја су неупптребљива за сврху за кпју су првпбитнп
била намеоена, кап щтп су хидраулишна уља, мптпрна, турбинска уља и друга мазива кап и уљни
пстаци из резервпара, не смеју бити испущтана или прпсипана на или у земљищте, ппврщинске и
ппдземне впде и у канализацију.
15.1.

Технишке мере защтите живптне средине

Технишке мере защтите живптне средине пбухватају све активнпсти кпје су неппхпдне за
дпвпђеое квантификпваних негативних утицаја у тпку експлпатације у дпзвпљене границе кап и за
свпђеое неппжељних утицаја у прпцесу изградое на минимум.
15.2.

Технишке мере у тпку грађеоа пбјекта

У тпку грађеоа планираних улица неппхпднп је предузети низ мера кпјима се минимизирају
мпгући утицаји на живптну средину. Пве мере пре свега ппдразумевају:
§
градилищте прганизпвати на минималнпј ппврщини пптребнпј за оегпвп
функципнисаое, а при избпру лпкације впдити рашуна да тп не буде прпстпр са израженим
карактеристикама флпре и фауне какп би се избегап непптебан губитак биптппа;
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§ стриктну защтиту свих делпва терена ван неппсредне зпне радпва, щтп знаши да се ван
трасе пута ппстпјеће ппврщине не мпгу кпристити кап стална или привремена пдлагалищта
материјала, кап ппзајмищта, кап платпи за паркираое и ппправку мащина;
§ сакупљени хумусни материјал, накпн шуваоа на уређеним деппнијама, накпн заврщних
радпва упптребити за рекултивацију и биплпщку защтиту;
§ све манипулације са нафтпм и оеним дериватима у тпку прпцеса грађеоа, снабдеваое
мащина, пбављати на ппсебнп дефинисанпм месту и уз максималне мере защтите какп не би
дпщлп дп прпсипаоа. Сву амбалажа за уље и друге деривате нафте, сакупљати и пднпсити на
кпнтрплисане деппније;
§
забрану птвараоа некпнтрплисаних приступних путева ппјединим делпвима
градилищта;
§ паркираое мащина врщити самп на уређеним местима. На месту паркираоа мащина,
предузети ппсебне мере защтите пд загађеоа тла уљем, нафтпм и нафтним дериватима. Укпликп
дпђе дп загађеоа тла исцурелим уљем или на неки други нашин, изврщити уклаоаое тпг слпја
земље пднпщети на деппнију;
§ сав птпад настап кап ппследица бправка радника зпни градилищта (амбалажа пд хране,
други шврсти птпаци) пдлагати на за ту намену уређеним деппнијама;
§ забрану праоа мащина и впзила у зпни радпва кап и праое миксера за бетпн и
некптрплисанп пдстраоиваое препсталих делпва бетпнске масе на билп кпје ппврщине ван
неппсредне трасе пута;
§ пп заврщетку радпва, на пснпву ппсебних прпјеката рекултивације, уредити сва
ппзајмищта и деппније какп би се спрешилп даље деградираое тла и ппбпљщап визуелни ефекат.
15.3.

Технишке мере у тпку експлатације

С пбзирпм на све закљушке кпји су дпбијени у фази анализе утицаја, а првенственп у
смислу спрпвпђеоа адекватних мера защтите, неппхпднп је дефинисати и пдређене ппступке кпји
се мпрају спрпвпдити у фази експлпатације пбјекта. Пви ппступци шине дпмен управљаоа
експлпатацијпм пбухватајући прганизацију сапбраћаја и пдржаваое саме депнице пута. Пве мере
ппдразумевају следеће активнпсти:
§ улице ппремити пдгпварајућпм хпризпнталнпм и вертикалнпм сигнализацијпм кпја
пбухвата све видпве пптребних забрана и пбавещтеоа.
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16. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ УСЛПВА РАДА, БЕЗБЕДНПСТИ И ЗАЩТИТЕ ЗДРАВЉА И СИГУРНПСТИ
ЗАППСЛЕНИХ КПЈЕ АНГАЖУЈЕ ПРИВАТНИ ПАРТНЕР
Члан 9. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), налаже ппслпдавцу да пбезбеди заппсленпм рад на раднпм
месту и у раднпј пкплини у кпјима су спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду.
Ппслпдавац је дужан да пбезбеди да радни прпцес буде прилагпђен телесним и психишким
мпгућнпстима заппсленпг, а радна пкплина, средства за рад и средства и ппрема за лишну защтиту
на раду буду уређени, пднпснп прпизведени и пбезбеђени, да не угрпжавају безбеднпст и
здравље заппсленпг.
Члан 10. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), дефинище да је ппслпдавац дужан да пбезбеди да
спрпвпђеое мера безбеднпсти и здравља на раду не прпузрпкује финансијске пбавезе за
заппсленпг и представника заппслених и не утише на оихпв материјални и спцијални пплпжај
стешен на раду и у вези са радпм.
Члан 11. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/2005, 91/15 и 113/17 - др. закпн), налаже да је ппслпдавац дужан да, приликпм прганизпваоа
рада и раднпг прпцеса, пбезбеди превентивне мере ради защтите живпта и здравља заппслених,
кап и да за оихпву примену пбезбеди пптребна финансијска средства. Ппслпдавац је дужан да
пбезбеди превентивне мере пре ппшетка рада заппсленпг, у тпку рада, кап и кпд сваке измене
технплпщкпг ппступка, избпрпм радних и прпизвпдних метпда кпјима се пбезбеђује највећа
мпгућа безбеднпст и защтита здравља на раду, заснпвана на примени прпписа у пбласти
безбеднпсти и здравља на раду, раднпг права, технишких прпписа и стандарда, прпписа у пбласти
здравствене защтите, хигијене рада, здравственпг и пензијскпг и инвалидскпг псигураоа и др,
Члан 13. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), налаже ппслпдавцу да дпнесе акт п прпцени ризика, у
писменпј фпрми, за сва радна места у раднпј пкплини и да утврди нашин и мере за оихпвп
птклаоаое.
Члан 14. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), дефинище да је ппслпдавац дужан да ппщтим актпм, пднпснп
кплективним угпвпрпм, утврди права пбавезе и пдгпвпрнпсти у пбласти безбеднпсти и здравља на
раду.
Члан 17. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), налаже ппслпдавцу да заппсленпм изда на упптребу средствп
и/или ппрему за лишну защтиту на раду, у складу са актпм п прпцени ризика.
Члан 27. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), пбавезује ппслпдавца да изврщи псппспбљаваое заппсленпг
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за безбедан и здрав рад кпд засниваоа раднпг пднпса, пднпснп премещтаја на друге ппслпве,
приликпм увпђеоа нпве технплпгије или нпвих средстава за рад, кап и кпд прпмене прпцеса рада
кпји мпже прпузрпкпвати прпмену мера за безбедан и здрав рад.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпг у тпку псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад уппзна са свим
врстама ризика на ппслпвима на кпје га расппређује и п кпнкретним мерама за безбеднпст и
здравље на раду, у складу са актпм п прпцени ризика. Псппспбљаваое се врщи у тпку раднпг
времена, а трпщкпви псппспбљаваоа не мпгу бити на терет заппсленпг. Псппспбљаваое за
безбедан и здрав рад заппсленпг мпра да буде прилагпђенп специфишнпстима оегпвпг раднпг
места, а акп ппслпдавац пдреди заппсленпм да истпвременп пбавља ппслпве на два или вище
радних места, дужан је да заппсленпг псппспби за безбедан и здрав рад на свакпм пд радних
места.
Члан 29. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), пбавезује ппслпдавца кпд кпга, на пснпву угпвпра, сппразума
или пп билп кпм другпм пснпву, пбављају рад заппслени другпг ппслпдавца, дужан је да те
заппслене псппспби за безбедан и здрав рад, у складу са закпнпм.
Члан 43. Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије", бр.
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закпн), налаже ппслпдавцу да заппсленпм на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм, пре ппшетка рада пбезбеди претхпдни лекарски преглед, кап и перипдишни
лекарски преглед у тпку рада. Акп се у ппступку перипдишнпг лекарскпг прегледа утврди да
заппслени не испуоава ппсебне здравствене услпве за пбављаое ппслпва на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм, ппслпдавац је дужан да га премести на другп раднп местп кпје пдгпвара
оегпвим здравственим сппспбнпстима.
16.1.

Мера защтите на раду

У смислу Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр.101/2005, 91/15 и 113/17 др. закпн), ппаснпсти кпје се мпгу ппјавити у тпку изградое и експлпатације сапбраћајнице кап и
мере защтите кпје треба предузети мпгу се сврстати у две групе и тп:



Ппаснпсти у тпку извпђеоа радпва и
Ппаснпсти у тпку експлпатације пбјеката

1) Ппаснпсти у тпку извпђеоа радпва мпгу настати:
 Услед пщтећеоа и ппвреда пд електришних и других впдпва и инсталација,
 Ппаснпсти пд сапбраћаја,
 Ппаснпсти пд механишких мащина и алатки
 Пстале ппаснпсти пд ппвреда лица при раду са грађевинским материјалпм и
оегпвпм трансппрту.
2) У циљу птклаоаоа ппаснпсти у тпку извпђеоа радпва треба предузети следеће мере:
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Дефинисаое места, прпстпра и нашина деппнпваоа грађевинскпг материјала
Приликпм прганизације градилищта пптребнп је впдити рашуна п месту и нашину деппнпваоа
грађевинскпг материјала. Материјали птппрни на сппљне утицаје кап дрвена грађа, гптпва пплата,
арматура, бетпнски ивишоаци, цеви, песак, ускладищтити на птвпренпм прпстпру у близини места
за уградоу или у близини места за пбраду.
У слушају великих кища, ветрпва или мраза предвиђа се оихпва защтита прекриваоем
најлпнским, папирним или ппкривашима пд тканине. За радпве кпји се врще у слпбпднпм
прпстпру ппд неппвплјним климатским, атмпсферским или другим утицајима предвиђа се
кприщћеое пдгпварајућих лишних защтитних средстава пднпснп ппреме при врщеоу тих радпва.
На градилищту се пбавезнп мпра ппставити прмарић прве ппмпћи.
Мере заштите при трансппрту, утпвару, истпвару и деппнпваоу грађевинскпг материјала
За превпжеое грађевинскпг материјала теретним мптпрним впзилима на градилищту примеоује
се пдредба правилника п защтити на раду при пдржаваоу мптпрних впзила и превпзу мптпрним
впзилима (Службени лист СФРЈ бр. 55/65) и правилника п защтити на раду при утпвару терета у
теретна мптпрна впзила (Службени лист СФРЈ бр. 17/66).
Пптребан грађевински материјала трансппртује се камипнима. Трансппрт асфалтне масе пд
асфалтне базе врщи се камипнима при шему се сандук камипна премазује раствпрпм калијумпвпг
сапуна. Трансппртна средства за превпз грађевинскпг материјала, других терета мпгу се
пптеретити дп дпзвпљене тежине на јавнпм путу и градилищту.
Трансппрт механизације пд базе дп градилищта врщити пдгпварајућим превпзним средствима, уз
претхпднп пдпбреое надлежних пргана и на нашин прпписан таквим пдпбреоем.
Мера заштите пбезбеђеоем прпстпра за чуваое ппасних материјала
Ппд ппасним материјалима на градилищту сматрају се сви пни материјали кпји мпгу
прпузрпкпвати ппжар, експлпзију, трпваое и слишне щтетне ппследице пп живпт и здравље
радника, и щтете материјалних дпбара. Стпга је пптребнп предузети следеће мере защтите:
 све лакп запаљиве материјале (гредице, летве, даске ...) слпжити на места
дпвпљнп удаљена пд извпра тпплпте
 сва места на градилищту где ппстпји мпгућнпст избијаоа ппжара пбезбедити
ппсебним мерама защтите према важећим прпписима
 пбилажеое свих места где се јавлјају щтетни гаспви и превелика пращина, и
пбезбеђеое тих места
Начин пбезбеђиваоа ппасих места и угрпжених прпстпра на градилишту
Пдредбама правилника п ппслпвима са ппсебним услпвима рада пдређени су ппслпви и задаци
на кпјима ппстпји ппвећана ппаснпст пп живпт и здравље радника, а кпје се не мпгу птклпнити
птртхпдним ппщтим мерама защтите на раду. У пве ппслпве спадају:
 рукпваое грађевинскпм механизацијпм
 пдржаваое инсталација, грађевинске механизације и впзила
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уградоа асфалтне масе

За рад на местима са ппвећанпм ппаснпщћу пп живпт и щтетнпст пп здравлје, према ппменутпм
правилнику мпрају бити испуоени следећи услпви:
 да је радник старији пд 18 гпдина а млађи пд 55 гпдина
 да је радник физишки и психишки здрав
 да је струшнп сппспбан за ппслпве кпје треба да пбавља
 да је уппзнат са ппаснпстима и мерама защтите на раду
 да се лишна защтитна средства и ппрема пбезбеђује и ставља радницима на
распплагаое схпднп пдредбама правилника п кприщћеоу и пдржаваоу ЛЗС и
ппреме
Смештај грађевинских машина и начин оихпвпг пбезбеђеоа
Грађевинске мащине, пре ппстављаоа на местп рада мпрају бити прегледане и прпверене у
ппгледу оихпве исправнпсти. Механизација се смещта дуж трасе сапбраћајнице. Пбезбеђеое
грађевинске механизације врщи се прганизпванпм шуварскпм службпм.
Рукпвапц грађевинскпм мащинпм кпју ппкреће мптпр са унутращоим сагпреваоем, мпра бити
защтићен пд щтетнпг дејства издувних гаспва.
Делпви сампхпдних грађевинских мащина мпрају бити лакп и без ппаснпсти замеоиви. Местп за
рукпваое мпра бити такп ппстављенп да је рукпвапцу мащинпм пмпгућена лака прегледнпст
терена пп кпјем се креће. Сампхпдне грађевинске мащине мпрају имати направу за даваое
звушних сигнала.
Мере заштите на раду при извпђеоу земљаних и асфалтерских радпва
При извпђеоу земљаних радпва ппсебну пажоу треба ппсветити предузимаоу защтитних мера
прптив пбрущаваоа. Ппщтп се ради п земљищту у кпме ппстпји мпгућнпст зарущаваоа, пптребнп
је впдити рашуна п нагибу кпсина, пднпснп п углу унутращоег треоа, кпји неће прпузрпкпвати
клизаое. Рукпваое мащинама, при извпђеоу земљаних радпва мпже се ппверити самп
радницима струшнп пбушеним за тај ппсап и уппзнатим са ппаснпстима кпје прете на тпм раду.
Приликпм мащинскпг кппаоа искппану земљу треба пдлагати на пдстпјаоу кпје не угрпжава
стабилнпст страна искппа, збпг врщеоа других радпва у искппу.
Пре ппшетка бетпнираоа сви пщтри врхпви или ивице средстава за спајаое кпји вире из пплате
мпрају се ппдвити или ппкрити. Бетпнираое врще за тп пбушени радници.
Кпд асфалтерских радпва, материјал кпји се кпристи при асфалтираоу путева (битумен) сме се
загревати самп у ппсебним затвпреним судпвима. Акп се асфалтна маса запали не сме се гасити
впдпм. Средства за гащеое (песак, цираде и др.) мпрају се унапред припремити. Премазиваое и
кващеое ваљка за равнаое асфалта врщи се ппмпћу нарпшитп за тп израђене направе. Забраоенп
је да радник идући испред мптпрнпг ваљка за равнаое исти премазује и кваси.
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Асфалтерске радпве мпгу врщити самп здравственп сппспбна и за те радпве ппсебнп пбушена и
ппремљена лица.
Мере заштите електричних инсталација
Све радпве на извпђеоу, ппправци, пдржаваоу и уклаоаоу електришних инсталација, уређаја и
ппреме, треба да извпди струшнп псппспбљенп лице према технишким прпписима и стандардима.
Сви каблпви пплпжени на земљу треба да се защтите пд механишкпг или другпг пщтећеоа. Пре
пущтаоа у ппгпн изврщити детаљну кпнтрплу свих електришних инсталација, уређаја и ппреме.
Лична заштитна средства
За све раднике на градилищту излпжене атмпсферским утицајима треба пбезбедити средства
лишне защтите (защтитну ппрему).
Квалитет материјала ппреме кап и птппрнпст на щтетнп дејствп (виспку или ниску температуру,
ппжар, ударе, кпрпзију, впду, птрпвне гаспве и пращину) првенственп зависи пд намене тј. раднпг
места радника. Сви радници на птвпренпм прпстпру, кап и лица у пбиласку градилищта пбавезнп
мпрају нпсити защтитне кациге. Кап средства лишне защтите предвиђају се защтитна пдела и
пбућа и сл.
Прптивппжарна заштита
На свим местима на градилищту где ппстпји ппаснпст пд паљеоа лакп запаљивих материјала
пбавезнп је прпвпђеое мера ЗНР-у. У ту сврху треба пбезбедити дпвпљан брпј прптивппжарних
апарата, буре са пескпм, две башве са впдпм, крамп, лппату итд.
Такпђе је пптребнп сва средства прптивппжарне защтите ппставити на дпступна места и пбпјити их
црвенпм бпјпм, кап и држати их у исправнпм стаоу.
Организација пружаоа прве ппмпћи
Ради пружаоа прве ппмпћи ппвређеним радницима на градилищту, пптребнп је пбезбедити да
радник кпји је пбушен за прву ппмпћ има на распплагаоу један санитетски кпмплет са прпписним
санитетским материјалпм.
Ппаснпсти у тпку експлпатације мпгу настати услед пдвијаоа сапбраћаја за кпји су пви намеоени
и ппаснпсти пд пщтећеоа ппјединих делпва пбјекта.
У циљу птклаоаоа ппаснпсти пд сапбраћаја у прпјектнп-технишкпј дпкументацији предвиђена је
пдгпварајућа сапбраћајна сигнализација, кпје се ушесници у сапбраћају мпрају придржавати кап и
Закпна п безбеднпсти сапбраћаја на путевима.
17. ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВПЈА ПРПЈЕКТА, ПД ППСТУПКА ДПДЕЛЕ СВЕ ДП ППШЕТКА
ПРУЖАОА УСЛУГЕ ИЛИ ПУЩТАОА У РАД ПБЈЕКАТА ИЛИ ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Имплементација прпјекта пдвијала би се у некпликп разлишитих фаза:
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усппстављаое прпјектнпг предузећа
прпјектпваое
грађевинске дпзвпле
финансираое прпјекта
изградоа (у 2 пписане фазе/етапе) кпје укупнп трају највище 1 гпдину пд ступаоа на снагу
угпвпра
пдржаваое (пд прве дп щесте гпдине пп захтеву, пднпснп налпгу Јавнпг партнера дп
максималнпг гпдищоег бучета)
и сл.

Време пптребнп за спрпвпђеое ппступка структурираоа ЈПП Прпјекта у складу са Закпнпм,
пдабира приватнпг партнера зависиће пд ефикаснпсти свих фаза ппступка, праћенп пптребним
пдлукама релевантних пргана/институција Града Сремска Митрпвица, ЈПП Кпмисије.
У највећпј мпгућпј мери, на свим дпзвплама и актима радилп би се истпвременп. У слушајевима
када једна дпзвпла представља услпв за прпцес пдпбраваоа друге дпзвпле, ппсебнп треба впдити
рашуна п тпме да та два прпцеса теку на нашин кпји ће пбезбедити максималну ефикаснпст.
Разгпвпри са банкама пдвијаће се паралелнп са прпцеспм тендера за пдабир приватнпг партнера
и дп издаваоа грађевинских дпзвпла.
Изградоа ће мпћи да ппшне пдмах, пднпснп пп дпбијаоу пптребних дпзвпла, пднпснп дела
дпзвпла за кпнкретне фазе/етапе и трајала би, какп је прпјектпванп најдуже 12 месеци.

18. ПРПЈЕКТНИ ТИМ ЈАВНПГ ТЕЛА КПЈИ ЋЕ ПРАТИТИ ЦЕП ПРПЈЕКАТ И ПБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ
КПНКУРСНЕ КПМИСИЈЕ КПЈА ВРЩИ ПДАБИР ППНУЂАША, ПДНПСНП ЕКПНПМСКИ
НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ.
1) Мирпслав Јпкић, спец. крим. из Сремске Митрпвице
2) Александар Спајић, дипл.инж.грађ. из Сремске Митрпвице
3) Лазар Бпгићевић, дипл.инж.грађ. из Сремске Митрпвице
4) Светлана Радпсављевић, дипл.инж.сапбраћаја из Сремске Митрпвице
5) Дущица Павлпвић, дипл.правник из Сремске Митрпвице
6) Данијела Међедпвић, дипл правник из Сремске Митрпвице
7) Милица Јпнић, спецструкпвни екпнпмиста из Сремске Митрпвице
Јавнп телп има правп да на пснпву распплпживпсти и мпгућнпсти шланпва Прпјектнпг тима, у
наредним фазама ппступка исте замени, дппуни, пднпснп прпщири.
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181.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 25.07.2019.године,
донела је

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 25.07.2019.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прве измене
Програма пословања за 2019.годину ЈКП
„Водовод“ из Сремске Митровице, усвојенe
од стране Надзорног одбора на седници
одржаној 17.07.2019.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прве измене
и допуне Програма пословања ЈП „Срем
гас“ Сремска Митровица за 2019.годину,
усвојенe од стране Надзорног одбора на
седници одржаној 11.07.2019.године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-98/2019-I
Дана: 25.07.2019.године
Сремска Митровица				

Број: 023-97/2019-I
Дана: 25.07.2019.године
Сремска Митровица
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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183.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 25.07.2019.године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 40. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) и члана 16. Одлуке о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу
„Агенција за рурални развој града Сремска
Митровица“ („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.4/2013, 7/2013 и 9/2013),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.07.2019.године,
донела је

I

ОДЛУКУ

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
и допуне Програма пословања ЈКП
Регионална
депонија
„Срем-Мачва“
Шабац за 2019.годину, усвојенe од стране
Надзорног одбора на седници одржаној
15.07.2019.године.

I
ДОНОСE СЕ измене Програма
пословања за 2019.годину Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица
ДОО.

II

II

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

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-100/2019-I
Дана: 25.07.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Број: 023-96/2019-I
Дана: 25.07.2019.године
Сремска Митровица				
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
Светог Димитрија 6
___________________________________________________________________________
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо,
Сремска Митровица
Седиште: Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 6
Претежна делатност: 7022 - консултантске активности у вези са
пословањем и осталим управљањем
Матични број: 20936967
Пословно
име: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо,
ПИБ: 108131840
Сремска
Митровица
ЈББК: 8322
Седиште:
Сремска
Митровица,
ул. Светог
Димитрија
бр. 6
Надлежни
орган јединице
локалне
самоуправе:
Скупштина
Града Сремска
Претежна
делатност:
7022
консултантске
активности
у вези са
Митровица
пословањем и осталим управљањем
Матични број: 20936967
ПИБ: 108131840
ЈББК: 8322
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Сремска
Митровица
Сремска Митровица, јул 2019. године
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Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Светог Димитрија 6
Tel:022/610-573
Сремска Митровица
e-mail:
info@arrsm.rs
ПИБ: 108131840
/ МБ:
20936967
доо Сремска Митровица
web:
www.arrsm.rs
Tel:022/610-573
___________________________________________________________________________
e-mail: info@arrsm.rs
I
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
I

1. ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
4.1. План
прихода

4.1. ПланАгенције
приходаза 2019. годину се планирају се на нивоу 25% нижем у односу
Приходи
на претходну годину, односно у укупном износу од 15.000.000,00 динара, и то из
Приходи Агенције за 2019. годину се планирају се на нивоу 25% нижем у односу
буџета
Града Сремска
по Уговору
о додели
субвенција из
буџета
Града
на претходну
годину, Митровица
односно у укупном
износу
од 15.000.000,00
динара,
и то
из
за
2019.
годину.
План
прихода
се
базира
на
основу
реализације
из
2018.
године.
буџета Града Сремска Митровица по Уговору о додели субвенција из буџета Града
Агенција
ће током
године
конкурисати
за средства
за 2019. годину.
План2019.
прихода
се базира
на основуиреализације
из (непланирани
2018. године.
приходи)
конкурсима,
јавним позивима
и сл. (непланирани
Агенција изћедругих
токомизвора,
2019. по
године
конкурисати
и за средства
приходи) из других извора, по конкурсима, јавним позивима и сл.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход

Приход

Субвенције
Субвенције
Остали
Остали
приходи
приходииз
из
буџета**
буџета**
УКУПНО
УКУПНО

11
20.000.000,00
20.000.000,00

Претходна година
Претходна
2018. година
*
2018. *
Пренето из
Реализовано
Пренето из
Реализовано
буџета
буџета
22
3
3
15.565.149,07
15.565149,07
15.565.149,07
15.565149,07

20.000.000,00
20.000.000,00

15.565.149,07
15.565.149,07

Планирано

Планирано

--

--

--

15.565.149,07
15.565.149,07

у динарима

у динарима

Неутрошено

Неутрошено

(2-3)
44(2-3)
0,00
0,00
--

0,00
0,00

Реализацијаза
за2018.
2018.годину
годину је
је приказана
приказана са
са подацима
подацима пројектованим
* *Реализација
пројектованим за
за децембар
децембар2018.
2018.
године
године
**Подосталим
осталимприходима
приходимаиз
избуџета
буџета сматрају
сматрају се
се се
се сви
**Под
сви приходи
приходи који
који нису
нисусубвенције
субвенције(нпр.
(нпр.
додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).
Приход

План за период 01.01-31.12.2019.

План за01.01.
период
01.01-31.12.2019.
01.01. до 31.03.
до 30.06.
01.01. до 30.09.

Приход
до 31.03.
Субвенције 01.01.
5.000.000,00
Субвенције
5.000.000,00
Остали
приходи из
Остали
буџета из
приходи
-

буџета

01.01.
до 30.06.
8.000.000,00

01.01.
до 30.09.
10.000.000,00

-

-

8.000.000,00
-
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-

у динарима

у динарима

01.01. до 31.12.

01.01. до 31.12.
15.000.000,00

15.000.000,00
-

-
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Светог Димитрија 6
Светог Димитрија
6
Сремска
Митровица
Сремска
Митровица
ПИБ: 108131840
/ МБ:
20936967
ПИБ: 108131840Tel:022/610-573
/ МБ: 20936967
Светог Димитрија
6
Tel:022/610-573
e-mail:
info@arrsm.rs
Сремска Митровица
e-mail:
info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web:
www.arrsm.rs
ПИБ: 108131840 / МБ:
20936967
доо Сремска Митровица
web:
www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
Tel:022/610-573
___________________________________________________________________________
4.2. План расхода - укупни трошкови функционисања e-mail: info@arrsm.rs
4.2. План
расхода
- укупни трошкови функционисања web: www.arrsm.rs
доо Сремска
Митровица
Расходи
се
планирају
на нивоу планираних прихода, односно у износу од
___________________________________________________________________________
Расходи
се
планирају
на трошкови
нивоу пословања,
планираних
прихода, односно
у износу
од
4.2. План расхода
- укупни
функционисања
15.000.000,00
динара.
Програмом
финансијским
планом
и планом
15.000.000,00
динара.
Програмом
пословања,
финансијским
и планом
набавки,
средства
су даље
опредељена
по посебним
контимапланом
и набавкама,
а у
Расходи се планирају на нивоу планираних прихода, односно у износу од
набавки,
средства
су
даље
опредељена
по
посебним
контима
и
набавкама,
а у
складу
са Правилником
о контномпословања,
оквиру и финансијским
садржини рачуна
у контном
15.000.000,00
динара. Програмом
планом
и планом оквиру
складу
са Правилником
о контном
оквиру и садржини
рачуна
убр.
контном
оквиру
за
привредна
друштва,
и предузетнике
(„Сл.контима
гласник
95/2014).
набавки, средства
су задруге
даље опредељена
по посебним
иРС“
набавкама,
а у
за привредна
друштва,
задруге
и
предузетнике
(„Сл.
гласник
РС“
бр.
95/2014).
складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру
Конто за привредна друштва, задругеВрста
трошкова
ПЛАН 2019.
и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 95/2014).
Конто
Врста трошкова
ПЛАН 2019.
022 Конто
Постројења и опрема Врста трошкова
ПЛАН 2019.50.000,00
022
Постројења
и опрема
50.000,00
465
Остале
дотације
и трансфери
10.000,00
022
Постројења
и
опрема
50.000,00
465
Остале
дотације
и
трансфери
10.000,00
481
Обавезе за порез из резултата
15.000,00
465
Остале
дотације
и
трансфери
10.000,00
481
Обавезе за материјала
порез из резултата
15.000,00
512
Трошкови
463.000,00
Обавезе за
порез из
резултата
15.000,00
512 481 Трошкови
материјала
463.000,00
513
горива
и енергије
250.000,00
Трошкови
материјала
463.000,00
513 512 Трошкови
горива
и накнада
енергијезарада (бруто)
250.000,00
520
зарада
и
4.900.000,00
513
Трошкови горива и енергије
250.000,00
520
Трошкови
зарада
и
накнада
зарада
(бруто)
4.900.000,00
521
доприноса на терет послодавца
900.000,00
520
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
4.900.000,00
521 521 Трошкови
доприноса
на
терет
послодавца
900.000,00
526
накнада
члановима
органа
управљања
и
надзора
622.000,00
Трошкови доприноса на терет послодавца
900.000,00
526 526 Остали
Трошкови
накнада
члановима
органа
управљања
и
надзора
622.000,00
529
лични
расходи
и
накнаде
210.000,00
Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора
622.000,00
529 529 Трошкови
Остали
лични
расходи
и
накнаде
210.000,00
531
транспортних
услуга
260.000,00
Остали лични расходи и накнаде
210.000,00
531 531 Трошкови
транспортних
услуга
260.000,00
532
Трошкови
услуга
одржавања
285.200,00
Трошкови транспортних услуга
260.000,00
Трошкови
услугаодржавања
одржавања
285.200,00
532 532 Трошкови
Трошкови
услуга
285.200,00
533
закупнина
400.000,00
Трошкови
закупнина
400.000,00
533 533 Трошкови
закупнина
400.000,00
535
рекламе
и пропаганде
200.000,00
Трошкови
рекламеуслуга
и пропаганде
пропаганде
200.000,00
535 535 Трошкови
рекламе
и
200.000,00
539
осталих
3.952.200,00
539
Трошкови
осталих
услуга
3.952.200,00
539
осталих услуга услуга
3.952.200,00
550
Трошкови непроизводних
26.000,00
Трошкови непроизводних услуга
26.000,00
551
репрезентације
375.000,00
550 550 Трошкови
непроизводних услуга
26.000,00
551
Трошкови репрезентације
375.000,00
552
Трошкови премија
осигурања
61.000,00
551
репрезентације
375.000,00
552
Трошкови премија осигурања
61.000,00
553
платног
30.000,00
552 553 Трошкови
премија
осигурања
61.000,00
Трошкови
платногпромета
промета
30.000,00
559
нематеријални
трошкови
469.000,00
553 559 Остали
Трошкови
платног промета
30.000,00
Остали
нематеријални
трошкови
469.000,00
559 569 Остали
нематеријални
трошкови
469.000,00
569
финансијски
1.521.600,00
Остали
финансијскирасходи
расходи
1.521.600,00
569
Остали финансијски расходи
1.521.600,00
УКУПНО
15.000.000,00
УКУПНО
15.000.000,00
УКУПНО
15.000.000,00
Конто
– Постројењаии опрема
опрема ––планирана
су средства
у износу
од 50.000,00
Конто
022022
– Постројења
планирана
су средства
у износу
од 50.000,00
динара
за
потребе
набавке
канцеларијске
опреме;
Конто за
022
– Постројења
опрема – планирана
динара
потребе
набавкеиканцеларијске
опреме;су средства у износу од 50.000,00
динара
за
потребе
набавке
канцеларијске
опреме;
Конто 465 – Остале дотације и трансфери
– планирано је 10.000,00 динара.
Конто 465 – Остале дотације и трансфери – планирано је 10.000,00 динара.
Наведена средства су намењана за исплату разлике између старе и нове основице
Конто 465
– Остале
дотацијезаи исплату
трансфери
– планирано
је 10.000,00
динара.
Наведена
средства
су намењана
разлике
између старе
и нове основице
која се примењује приликом обрачуна зарада запослених (зa 2018. годину);
Наведена
средстваприликом
су намењана
за исплату
разлике
између
нове основице
која
се примењује
обрачуна
зарада
запослених
(зaстаре
2018.игодину);
481 – Обавезе
за порез
из резултата
– планирано (зa
је 15.000,00
динара.
којаКонто
се примењује
приликом
обрачуна
зарада запослених
2018. годину);
Конто
481 –средства
Обавезе
порез
из резултата
планирано
је 15.000,00
Наведена
ћеза
бити
утрошена
за плаћање –пореза
на добит
привреднихдинара.
Наведена
средства
ће бити
утрошена
за плаћање
пореза наједобит
привредних
Конто 481
– Обавезе
за порез
из резултата
– планирано
15.000,00
динара.
Наведена средства ће бити утрошена 206
за плаћање пореза на добит привредних
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друштава у складу са Законом о порезу на добит правних лица;

Конто 512 – Трошкови материјала – планирано је 463.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена на набавку канцеларијског материјала, резервних делова
за службени аутомобил, материјала за одржавање личне хигијене и хигијене
радних просторија и осталог материјала који је потребан за редовно
функционисање Агенције (сијалице, каблови, батерије и сл.);
Конто 513 – Трошкови горива и енергије – планирано је 250.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за набавку горива (безоловни бензин) за
службено возило;

Конто 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) – планирано је
4.900.000,00 динара, у складу са планом кадрова. Наведена средства ће бити
утрошена за зараде, додатке на зараде и остале накнаде које запослени остварују
по основу рада у Агенцији у складу са законом и Правилником о раду.
Основица за обрачун зараде запослених у Агенцији се изједначава са основицом
за обрачун зарада запослених у градским управама и свака промена везана за
основицу за обрачун зараде запослених у градским управама примењиваће се и на
основицу за обрачун зараде запослених у Агенцији;

Основица за обрачун зараде Директора изједначава се са основицом за обрачун
зараде Начелника градске управе и свака промена везана за основицу за обрачун
зараде Начелника градске управа примењиваће се и на основицу за обрачун
зараде Директора. Коефицијент за обрачун зараде Директора одредила је
Комисија за кадровска и административна питања. Директор и запослени у
Агенцији такође имају право да део зараде, мимо зараде остварене на напред
наведен начин, остваре и из страних и домаћих фондова, а путем реализације
пројеката који се финансирају из тих фондова;

Конто 521 – Трошкови доприноса на терет послодавца – планирано је
900.000,00 динара. Наведена средства биће утрошена за уплату доприноса који по
закону падају на терет послодавца;
Конто 526 – Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора –
планирана су средства у износу од 622.000,00 динара за накнаде за рад
председника и чланова Надзорног одбора са припадајућим порезима и
доприносима;
Конто 529 – Остали лични расходи и накнаде – планирано је 210.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за накнаду превоза запосленима приликом
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доласка и одласка са посла, као и за плаћања трошкова службених путовања у
земљи и иностранству (трошкови студијских путовања, хране, смештаја, путарина,
горива и осталих услуга службеног пута) у складу са Законом, Правилником о раду и
другим важећим прописима. ;
Конто 531 – Трошкови производних услуга – планирано је 260.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за плаћање рачуна за ПТТ услуге, услуге
фиксне телефоније, мобилне телефоније (трошкови слања текстуалних порука
ради информисања пољопривредника) и трошкови интернета;

Конто 532 – Трошкови услуга одржавања – планирано је 285.200,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за одржавање основних средстава службеног возила, одржавање администартивне и рачунарске опреме, као и за
одржавање интернет странице;
Конто 533 – Трошкови закупнине – планирано је 400.000,00 динара за покриће
трошкова закупа пословних просторија, у складу са Уговором о закупу пословног
простора;

Конто 535 – Трошкови рекламе и пропаганде – планирано је 200.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за објављивање конкурса које расписује
Агенција током године, у штампаним и електронским медијима (трошкови
огласа), као и за услуге медијског представљања;

Конто 539 – Трошкови осталих услуга – планирано је 3.952.200,00 динара.
Наведна средства ће бити утрошена за књиговодствене услуге, услуге штампања,
стручно усавршавање радника (котизације за семинаре и стручна предавања),
услуге чишћења пословног простора, за
услуге административног вођења
ангажованих лица, за покриће комуналних трошкова (у складу са Уговором о
закупу пословног простора), за превоз пољопривредника и субјеката сеоског
туризма на сајмове и манифестације и за остале услуге општег типа (правне
услуге и услуге адвокатских канцеларија, организовање стручних предавања и
презентација, услуге везане за заштиту и безбедност на раду и сл.);

Конто 550 – Трошкови непроизводних услуга – планирано је 26.000,00 динара
за покриће трошкова регистрације и основног осигурања службеног возила;

Конто 551 – Трошкови репрезентације – планирано је 375.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за финансирање трошкова (добра и услуге)
насталих приликом склапања уговора и послова са пословним партнерима и
сарадницима, трошкова поклона сарадницима и пословним партнерима, као и
трошкова набавке новогодишњих пакетића деци запослених.
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Конто 552 – Трошкови премија осигурања – планирано је 61.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за редовно годишње осигурање запослених и
имовине, за путно-здравствено осигурање запослених приликом службеног пута
у иностранство и за каско полису за службено возило;
Конто 553 - Трошкови платног промета – планирано је 30.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за плаћање трошкова одржавања наменских
рачуна и провизије пословне банке и трошкове провизија које наплаћује Управа
за трезор;

Конто 559 – Остали нематеријални трошкови – планирано је 469.000,00
динара. Наведена средства биће утрошена за плаћање потребних такси
(административне, регистрационе и друге), као и за покриће трошкова претплате
на часописе и стручне публикације;

Конто 569 – Остали финансијски расходи – планирано је 1.521.600,00 динара.
Наведена средства се односе на локалне мере руралног развоја и биће усмерена за
финансирање удружења грађана чији су програм и делатност везани за
унапређење пољопривреде и у функцији руралног развоја, као и за подстицаје
пољопривредним газдинствима који се баве примарном пољопривредном
производњом и субјектима који се баве прерађивачком делатношћу. Бесповратна
средства удружењима грађана биће додељене по конкурсу, у складу са
Правилником о додели бесповратних средстава за финансирање активности
удружења грађана у 2019. години. Подстицајна средства биће додељена
пољопривредним газдинствима који се баве примарном пољопривредном
производњом и субјектима који се баве прерађивачком делатношћу по конкурсу,
а у складу са Програмом за доделу одређене врсте подстицаја пољопривредним
газдинствима, односно субјектима који се баве прерађивачком делатношћу. Из
планираних средстава финансираће се и посебни програми и пројекти које
реализује Агенција, а који се односе на унапређење руралне економије, односно
локалног руралног развоја и пољопривредне производње.
5. ПЛАН КАДРОВА

Агенција је током 2018. године имала три запослена лица на неодређено време и
једно именовано лице - директор. Oд 04.04.2018. године, једно лице (дипл.
економиста – аграрна економија и агро бизнис) је било у радном односу на
одређено време због повећаног физичког обима посла (у складу са чланом 37.
Закона о раду), по Уговору о раду склопљеним до 31.12.2018. године. За 2019.
годину планира се исти број кадрова као и у претходној години, односно 3 лица
на неодређено време, једно именовано лице и једно лице на одређено време. План
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је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
кадрова
је усклађен облицима
са Одлуком који
о максималном
броју
запослених
на неодређено
време у организационим
чине систем
локалне
самоуправе
Града
време
у
организационим
облицима
који
чине
систем
локалне
самоуправе
Градана
Сремска Митровица од 22.11.2018. године, по којој максималан број запослених
Сремска
Митровица
од 22.11.2018.
године,
по којој максималан број запослених на
неодређено
време
у Агенцији
може бити
4 лица.
неодређено време у Агенцији може бити 4 лица.

5.1. Планирана
структура
запослених
5.1. Планирана
структура
запослених

Квалификациона
структура
Квалификациона
структура

Редни
број
1
2
3
4
5
6
7

Запослени
Запослени

Редни
Опис
бројОпис
1

2 ВСС
3 ВС

4 ВКВ
5 ССС
6
7

КВ

ПК

НК

ВСС
ВС

Број на дан

ССС
КВ
НК
УКУПНО

3
4
5

2
3

1

5

5

1

4

1

1

ПК

Редни
број

2

4

4

УКУПНО

1

Број на дан

Број на дан

Број на
дан Број31.12.2019.
на дан Број
на дан Број
на дан
31.12.2018.
31.12.2018.
31.12.2019.
31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019.

ВКВ

Редни
број

Број на дан

Надзорни одбор
Надзорни
одбор

1

1

2

5

1
2

2

2
3

3

3

Старосна структура
Број

Број
запослених запослених
31.12.2018. 31.12.2019.

Опис

Број
Број
До 30 година
1
1
Опис
запослених
запослених
30 до 40 31.12.2018.
1
1
31.12.2019.
40 до 50

2

30 доПреко
40 60
40 до 50УКУПНО

Просечна
50 до 60старост

Преко 60
УКУПНО
Просечна старост

210

2

1 1
1

11

5

5

39

40

2 5

1 39

1

1

3

Старосна
5 структура

4До 30 година
50 до 60
5

4

1

25

140
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Структура по полу

Редни
број
1
2

Запослени

Надзорни одбор

Број на
Број на
Број на
Број на
дан
дан
дан
дан
31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019.
2
2
2
2

Опис
Мушки
Женски

3

УКУПНО

3

5

1

5

1

3

3

Структура по времену у радном односу

Редни
број

Опис

1

До 5 година

4

15 до 20

7

30 до 35

2

Број
Број
запослених запослених
31.12.2018. 31.12.2019.

5 до 10

3

10 до 15

6

25 до 30

5

20 до 25

8

Преко 35

1

1

2

2

2

УКУПНО

5
211

2

5
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6.ПЛАН ЗАРАДА

6.1. План зарада запослених
Према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и
пројекција за 2020. и 2021. годину, донетим од стране Министарства финансија
Републике Србије, укупна средства потребна за исплату плата запослених
планирају се на нивоу исплаћених плата у 2018. години, увећаних за 7 %.
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за
2018. годину - Бруто 1
Исплата
по
Број
месецима
запослених
2018.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

УКУПНО
Маса зарада*
310.970,36
310.970,36
310.970,36
367.954,36
373.952,69
373.952,69
374.425,93
374.844,68
374.844,68
374.844,68
375.214,79
375.214,79
4.298.160,37
358.180,03

Просечна зарада
77.742,59
77.742,59
77.742,59
73.590,87
74.790,53
74.790,53
74.885,18
74.968,93
74.968,93
74.968,93
75.042,95
75.042,95
75.523,12

* Маса зарада за 2018. годину је приказана са подацима пројектованим за децембар 2018.
године
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Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.
годину - Бруто 1
Исплата
по
Број
месецима
запослених
2019.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

УКУПНО
Маса зарада
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
402.228,72
4.826.744,64
402.228,72
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Просечна зарада
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74
80.445,74

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна
зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2
Исплата
по
Број
месецима
запослених
2019.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

УКУПНО
Маса зарада
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
474.227,65
5.690.731,80
474.227,65

214

Просечна зарада
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
94.845,53
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План
накнада
члановаНадзорног
Надзорног одбора
5.1. 5.1.
План
накнада
чланова
одбора
Накнаде
Надзорног
одборауу нето
нето износу
Накнаде
Надзорног
одбора
износу

Месец
Месец
I

II

III
IV
V

VI

VII

VIII
IX

Надзорни одбор Надзорни одбор реализација 2018. година
реализација 2018. година

Накнада
Укупан износ Накнада
председника
Укупан износ
председника
1+(2*3)
1
1+(2*3)
1
I
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
II
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
III
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
IV
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
V
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
VI
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
VII
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
VIII
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00
IX
32.000,00
12.000,00
32.000,00
12.000,00

Накнада
Накнада
члана
члана
2
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Надзорни одбор Надзорни одбор план 2019. година
план 2019. година

Број
Накнада
Накнада
Број
Укупан износ
Број
Накнада чланаНакнада
чланова
чланова Број
Укупан износпредседника
чланова
председника
члана
чланова
3
1+(2*3)
1
2
3
3
1+(2*3)
1
2
3
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
2
32.000,00
12.000,00
10.000,00
2
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XI

XII*

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

УКУПНО

32.000,0032.000,00
12.000,00
10.000,00
12.000,00
10.000,00

X

32.000,0032.000,00
12.000,00
XI
12.000,00

32.000,0032.000,00
12.000,00
XII*
12.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

УКУПНО
384.000,00
144.000,00 120.000,00
120.000,00
384.000,00
144.000,00

Надзорни
одбор
ПРОСЕК
12.000,00
Надзорни
одбор
-10.000,00
ПРОСЕКМесец
32.000,0032.000,00
12.000,00
10.000,00
Месец
реализација
2018.
година
реализација 2018. година

2

2

22
22
--

--

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу
216

32.000,00 12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
2

2

32.000,00

32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
10.000,00 10.000,00
2

32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
10.000,00 10.000,00
2

384.000,00
120.000
384.000,00144.000,00
144.000,00

120.000

32.000,00
10.000,00
Надзорни12.000,00
одбор
- план
2019.10.000,00
година
32.000,00
12.000,00

2

-

2

Надзорни одбор - план 2019. година
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e-mail: Накнада
info@arrsm.rs Накнада
Накнада
Накнада
Бр.
Укупан износ
Укупан износ web: www.arrsm.rs
Сремска
Митровица
председника
члана
председника
члана
Накнадедоо
Надзорног
одбора
у бруто
износу чланова
___________________________________________________________________________
1+(2*3)
1
2
3
1+(2*3)
1
2
Накнада
Укупан износ18.987,33
50.632,87
председника

Накнада
15.822,77
члана

50.632,87
I
50.632,8718.987,33
18.987,33
50.632,87
18.987,33
II
50.632,87
18.987,33
50.632,87
18.987,33
III
50.632,87
18.987,33

15.822,77
15.822,77
15.822,77
15.822,77

22

15.822,77
15.822,77

22

50.632,87 1+(2*3) 18.987,331

50.632,87
IV
50.632,8718.987,33
18.987,33
50.632,87
V
50.632,8718.987,33
18.987,33

50.632,87
VI
50.632,8718.987,33
18.987,33

50.632,87 50.632,8718.987,33
VII
18.987,33

VIII
50.632,87

50.632,8718.987,33
18.987,33

IX
50.632,8718.987,33
18.987,33
50.632,87

15.822,77
2

Бр.
Накнада
Накнада
Укупан износ
50.632,87
18.987,33
чланова 2
председника
члана

15.822,77
15.822,77
15.822,77
15.822,77
15.822,77
15.822,77
15.822,77
15.822,77

50.632,87

18.987,33

15.822,77
3

53.479,6018.987,33
21.834,06
50.632,87
15.822,77

22

22
22
-

15.822,77

18.987,33
2

22
22

15.822,77
15.822,77

1

22
22

22

15.822,77
15.822,77

50.632,87
1+(2*3)

50.632,87 18.987,33
18.987,33
50.632,87
15.822,77 15.822,77
2
50.632,8718.987,33
18.987,33
50.632,87
15.822,77 15.822,77
2
50.632,87
18.987,33
15.822,77
50.632,87
18.987,33
15.822,77
2

22

X
50.632,8718.987,33
18.987,33
15.822,77
50.632,87
15.822,77
XI
50.632,87
18.987,33
15.822,77
607.594,44
227.847,96
189.873,24
XII
50.632,87
18.987,33
15.822,77
50.632,87
18.987,33
15.822,77
УКУПНО
607.594,44
227.847,96
189.873,24
ПРОСЕК

2

3

Бр.
15.822,77
чланова

-

II

3

2
2
2
2
2

50.632,8718.987,33
18.987,33
50.632,87
15.822,77

15.822,77
2
15.822,77
2

2

53.479,6018.987,33
21.834,06
50.632,87
15.822,77

15.822,77
2

2

50.632,8718.987,33
18.987,33
50.632,87
15.822,77
53.479,60
15.822,77
53.479,6021.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,77
53.479,6021.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,77
53.479,6021.834,06
21.834,06

15.822,77
2
2
15.822,77
2
15.822,77

2
15.822,77
53.479,60
21.834,06
15.822,77
2
621.828,09
242.081,61
189.873,24

53.479,60
21.834,06
15.822,77
50.632,87
20.173,47
621.828,09
242.081,61
189.873,24
50.632,87

20.173,47

15.822,77

2
15.822,77
-

II
Измена Програма ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
Службеном листу Града Сремска Митровица.
Измена Програма ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
Службеном листу Града Сремска Митровица.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена Програма пословања се односи на измену финансијског плана
пословања, и то
у структури
планирани
и расходи
Измена
Програма расхода.
пословањаУкупно
се односи
на измену приходи
финансијског
плана остају
непромењени.
Разлог
доношења
Одлуке
измени приходи
програма
пословања
јесте
пословања,
и то у структури
расхода.
Укупноопланирани
и расходи
остају
усаглашавање
Програма
пословања
са
променом
у
потребама
Агенције,
настале
непромењени. Разлог доношења Одлуке о измени програма пословања јесте
због пренетих
обавеза
из 2018.
године.
усаглашавање
Програма
пословања
са променом у потребама Агенције, настале
због пренетих обавеза из 2018. године.
Изменом Програма се планирају мања издвајања за исплату разлике
између старе Изменом
и нове Програма
основице
која се примењује
приликом
обрачуна
се планирају
мања издвајања
за исплату
разлике зарада
запослених,
мања
издвајања
за
трошкове
рекламе
и
пропаганде
(трошкови
између старе и нове основице која се примењује приликом обрачуна зарада
оглашавања
у штампи
и другим
медијима),
расходи
осталих и
запослених,
мања издвајања
за трошкове
рекламе ии мањи
пропаганде
(трошкови
оглашавања
у штампи
и другим
медијима),
и мањиПрограма
расходи осталих
и
непроизводних
услуга.
Увећање
расхода
је Изменом
планирано
код
непроизводних услуга. Увећање расхода је Изменом Програма планирано код
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Бр.
чланова

2

2
2

2
2
-
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трошкова
материјала,
трошкова
репрезентације,
члановима
трошкова
материјала,
трошкова
репрезентације,трошкова
трошкова накнада
накнада члановима
надзорног
одбора
(промена
припадајућих
промене
надзорног
одбора
(промена
припадајућихпореза
порезаиидоприноса
доприноса услед
услед промене
статуса
запослења
председника
надзорног
одбора)
статуса
запослења
председника
надзорног
одбора)и икод
кодосталих
осталих нематеријалних
нематеријалних
трошкова
(претплата
на часописе
и стручне
публикације).
трошкова
(претплата
на часописе
и стручне
публикације).
КонтоКонто

Измене
у плану
расхода,
контима,
дате
табеларно:
Измене
у плану
расхода,
по по
контима,
дате
сусутабеларно:
Врста
трошка
Врста
трошка

Програм
Програм
2018.
2018.

Остале
дотације
и трансфери 100.000,00
100.000,00
465 465Остале
дотације
и трансфери

512
526
535
539
550
551

559

512

Трошкови материјала
Трошкови материјала

526

340.000,00
340.000,00

Измена
Измена
Програма
Програма
2018.
2018.
10.000,00
10.000,00
463.000,00
463.000,00

Трошкови накнада члановима 610.000,00
622.000,00
Трошкови
накнада
члановима
610.000,00
622.000,00
органа управљања и надзора
управљања
и надзора
535органа
Трошкови
рекламе
и
300.000,00
200.000,00
Трошкови
рекламе
и
300.000,00
200.000,00
пропаганде
539пропаганде
Трошкови осталих услуга
4.022.200,00 3.952.200,00
Трошкови осталих услуга
4.022.200,00 3.952.200,00
550
Трошкови непроизводних
40.000,00
26.000,00
Трошкови
40.000,00
26.000,00
услуга непроизводних
551услуга
Трошкови репрезентације
255.000,00
375.000,00
Трошкови репрезентације
255.000,00
375.000,00
559
Остали нематеријални
450.000,00
469.000,00
трошкови
Остали
нематеријални
450.000,00
469.000,00
трошкови

Разлика
Разлика
-90.000,00
-90.000,00

+123.000,00
+123.000,00
+12.000,00
+12.000,00

-100.000,00
-100.000,00

-70.000,00
-70.000,00
-14.000,00
-14.000,00
+120.000,00
+120.000,00
+19.000,00
+19.000,00

Петар Самарџић, директор

Петар Самарџић, директор
Број:79/2019
15.07.2019. у Сремској Митровици
Број:79/2019
15.07.2019. у Сремској Митровици
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185.

На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018)
и члана 41. став 1 тачка 10. Статута града
Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 25.07.2019.године,
донела је

На основу чл. 19, чл. 22 став 10 и
став 11 и чл. 27 ст. 10 Закона о јавној својини
(„Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) 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 је, на својој седници одржаној
25.07.2019.године донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА
КОРИШЋЕЊА Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА НА ПОСЛОВНОМ
ПРОСТОРУ САГРАЂЕНОМ НА
ПАРЦЕЛИ 4168 КО СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут
Јавног комуналног предузећа регионална
депонија „Срем-Мачва“ Шабац, који је
Управни одбор донео 28.06.2019. године.

I

II

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало
право коришћења Ј.П. Дирекција за
изградњу општине Сремска Митровица, Ср.
Митровица, на пословном простору – једна
просторија за коју није утврђена делатност
у склопу стамбено пословне зграде (број
зграде 1) у Сремској Митровици, на адреси
Трг Ћире Милекића бр. 24, парцела број
4168, уписана у листу непокретности бр.
20750 к.о. Сремска Митровица, на којем је
Град Сремска Митровица носилац права
јавне својине као сувласник са обимом
удела од ¾ дела.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-99/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
На основу овог решења код РГЗ –
Служба за катастар непокретности Сремска
Митровица, извршиће се брисање уписа Ј.П.
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I

Дирекција за изградњу општине Сремска
Митровица, Ср. Митровица као корисника.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало
право коришћења МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРГУРЕВЦИ
на непокретностима
уписаним у листу непокретности број 1577
к.о. Гргуревци, на којима је Град Сремска
Митровица уписан као носилац права
јавне својине са обимом удела 1/1 дела
непокретности и то:
- породичној стамбеној згради саграђеној на
катастарској парцели број 885, број зграде
1, ул. Палих Бораца 45, Гргуревци
- породичној стамбеној згради саграђеној на
катастарској парцели број 2544, број зграде
1, ул. Маршала Тита 62, Гргуревци
- породичној стамбеној згради саграђеној
на катастарској парцели број 2618, број
зграде 1, ул. Маршала Тита 50, Гргуревци.

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-171/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
На основу овог решења код РГЗ –
Служба за катастар непокретности Сремска
Митровица, извршиће се брисање уписа
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРГУРЕВЦИ,
ГРГУРЕВЦИ као корисника.

186.
На основу чл. 18, чл. 22 став 13,
чл. 27 ст. 10 Закона о јавној својини („Сл.
Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018) 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 је,
на својој седници одржаној 25.07.2019.
године, донела

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА
КОРИШЋЕЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРГУРЕЦИ НА ПОРОДИЧНИМ
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
САГРАЂЕНИМ НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 885, 2544, 2618 КО
ГРГУРЕВЦИ

Број: 46-61/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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188.

На основу 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
25.07.2019.године, донела је

На основу 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
25.07.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП „Комуналије“
Сремска Митровица о расподели добити за
2018.годину, коју је Надзорни одбор донео
на седници одржаној 17.06.2019.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица о расподели добити за 2018.
годину, коју је Надзорни одбор донео на
седници одржаној 13.06.2019.године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-79/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Број: 023-82/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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190.

На основу 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
25.07.2019.године, донела је

На основу члана 29. став 1. тачка 5.
Одлуке о оснивању друштва са ограниченом
одговорношћу за одржавање стамбеног и
пословног простора „Градско становање“
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.12/2016) 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
25.07.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I

ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА
2018.ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈП „Срем гас“ Сремска
Митровица, о расподели добити за 2018.
годину, коју је Надзорни одбор донео на
седници одржаној 24.06.2019.године.

Члан 1.
Остварена нето добит Друштва са
ограниченом одговорношћу за одржавање
стамбеног и пословног простора Градско
становање Сремска Митровица у износу
од 134.713,94 динара распоређује се на
нераспоређену добит (конто 3410) у износу
од 67.356,97 динара, а други део износа од
67.356,97 динара су средства која преносимо
граду Сремска Митровица.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 2.
Ово Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Број: 023-84/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
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Број: 023-86/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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Члан 3.

На основу члана 329. став 1. тачка
8. Закона о привредним друштвима (“Сл.
Гласник РС”, број 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015), члана 41. став 1. тачка 20. Статута
града Сремска Митровица (“Сл. лист града
Сремска Митровица”, број 3/2019 и 5/2019)
и на основу члана 32, а у вези члана 31 став
1 тачка 2 Одлуке о оснивању предузећа за
одржавање улица и путева “СИРМИЈУМ
ПУТ” Д.О.О. Сремска Митровица (“Сл. лист
града Сремска Митровица”, број 4/2013,
14-II/2016, 16/2016 и 9/2017), Скупштина
града Сремска Митровица као Скупштина
друштва, на својој седници одржаној дана
25.07.2019.године, доноси:

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-85/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ
ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски
извештај Предузећа за одржавање улица
и путева “Сирмијум пут” доо Сремска
Митровица за 2018.годину.
Остварени приходи за 2018.годину:
49.588.430,74 динара.
Остварени расходи за 2018.годину:		
52.215.292,01 динара.
Нето губитак за 2018.годину: 		
2.626.861,27 динара.
Члан 2.
Годишњи финансијски извештај
Предузећа за одржавање улица и путева
“Сирмијум пут” доо Сремска Митровица
представља саставни део ове Одлуке.
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Предузеће за одржавање улица и путева
“Сирмијум пут“ д.о.о.
Сремска Митровица

ГОДИШЊИ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2018.ГОДИНУ

НАЗИВ:
АДРЕСА:
ОСНИВАЧ:
ДЕЛАТНОСТ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:

Предузеће за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“д.о.о.
Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13
Скупштина града Сремска Митровица
42.11 Изградња путева и аутопутева
20940956
108151781

ЈУН 2018.
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1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

1.1. ОПИС ДЕЛАТНОСТИ - МИСИЈА
Скупштина града Сремска Митровица је 30. априла 2013.год., а након анализе
стања у систему одржавања и изградње саобраћајница на територији града и стања у
предузећу „Путеви“ АД из Сремске Митровице, донела Одлуку о оснивању Предузећа за
одржавање путева „Сирмијум пут“д.о.о.
Предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о
комуналним делатностима, Закона о привредним друштвима као и Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији града Сремска Митровица, ради обављања делатности
од општег интереса одржавања улица и путева на територији града, a затим на основу
одлуке Скупштине оснивача покренута је процедура оснивања и регистрације код и
извршена је регистрација код Агенције за привредне регистре.
На основу одлуке о низменама и допунама Одлуке о оснивању Предузећа за
одржавање улица и путева “Сирмијум пут” доо од 15.09.2016.; 21.10.2016. и 05.07.2017.г.
утврђено је да “Сирмијум пут” доо послује у сврху обезбеђивања управљања, заштите и
развоја улица и путева на територији града Сремска Митровица.
Пуно пословно име предузећа: Предузеће за одржавање улица и путева
„Сирмијум пут“ д.о.о. Сремска Митровица
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

„Сирмијум пут“ д.о.о. Сремска Митровица
Друштво са ограниченом одговорношћу
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

Опис делатности:
Претежна делатност:

Делатност одржавања улица и путева
42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број :
Порески идентификациони број - ПИБ
Остале делатности:

20940956
108151781

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
42.13 Изградња мостова и тунела
43.21 Постављање електричних инсталација
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко
81.10 Услуге редовног чишћења
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине

2
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Најважнији закони, подзаконски актим и остала акта који утичу на рад, пословање,
функционисање и делатност “Сирмијум пут” доо Сремска Митровица су:
- Закон о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011; 104/2016; 95/2018)
- Закон о привредним друштвима (СЛ. гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014други закон; 5/2015; 44/2018; 95/2018))
- Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС 135/2004, 36/2009, 36/2009 и др.
закон, 72/2009 и др. закон. 43/2011-одлука УС; 14/2016; 76/2018; 95/2018-други закон)
- Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009, 81/2009-исп., 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлика УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014; 145/2014; 83/2018 и 31/2019)
- Закон о путевима (Сл. Гласник РС 41/2018 и 95/2018-др. закон)
- Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 и др. Закон, 103/2015;
99/2016; 113/2017; 95/2018 и 31/2019)
- Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС 129/2007, 83/2014-и др. Закон;
101/2016 и др. Закон; 47/2018)
- Одлука о оснивању Предузећа за одржавање путева “Сирмијум пут” С. Митровица
(Сл. Града С. Митровица 4/2013,14-II/2016 и 16/2016 и 9/2017)
- Одлука о општинским путевима и улицама на територији града С. Митровица
(Сл. Лист Града С. Митровица 14-II/2016)
У току пословне године “ Сирмијум пут” доо је обављао своју делатност у складу са
усвојеним Планом и Програмом пословања за 2018. г.

1.2. Визија
Визија Предузећа “Сирмијум пут” доо у 2018. г. остваривана је кроз управљање
одржавање улица и путева на територији града Сремска Митровица,а пре свега уз
поштовање принципа рационалности у пословању, као и заштите животне средине и
енергетске ефикасности.

1.3. Циљеви
Циљеви Предузећа “Сирмијум пут” доо у 2018.г. су првенствено били усмерени ка
испуњењу основне делатности управљања и одржавања улица и путева на територији
града, а пре свега на:






квалитетно руковођење, организацију и извођење радова
штедљив и рационалан однос према трошковима
бригу о безбедности запослених
стручно усавршавање запослених
бригу о заштити животне средине
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
Према члану 30. Одлуке о оснивање Предузећа “Сирмијум пут” доо, управљање у друштву
је организовано као дводомно, кроз следеће органе:
1. Скупштина
2. Надзорни одбор који је именован 20.01.2017.г , а чине га председник и
2 члана
3. Директор
и уз овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђена Законом о привредним
друштвима.
Унутрашња организација и систематизација радних места „Сирмијум пут“ доо Сремска
Митровица уређена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места који утврђује број радних места, како организациону тако и квалификациону
структуру, опис послова, оспособљеност запослених у извршавању задатака из делатности
Предузећа утврђених Одлуком о оснивању и важећим законским прописима, а све то кроз
организацију по секторима: техничком и економско-правном који омогућавају
остваривање послова у складу са регистрованим делатностима.
а) Технички сектор
Технички сектор кроз своје организацију обавља послове за потребе оснивача и тржишта
у складу са регистрованим делатностима.
б) Економско правни сектор
Економско правни сектор кроз своју организацију обухватио је вршење послова
економско-финансијске природе, те правних и општих послова. Економско-финансијски
послови сектора кроз праћење прихода и расхода Предузећа у смислу евидентирања
наплате потраживања по свим основама (праћење остварења прихода) и евидентирања
стања обавеза, обухват и обрачун зарада и накнада запослених је утицало на учешће и
припрему и израду Плана и програма пословања као и Финансијског плана, и припрему и
израду годишњег финансијског извештаја у складу са важећим законским прописима као и
на остварене резултате пословања.
Правни и општи послови сектора кроз обухват правног заступање Предузећа, правног
регулисања свих пословних активности Предузећа, те протоколарних послова и
маркетинг, као и и извршењем административно-стручних послова потребних за рад
запослених у Предузећу је такође имало свој утицај на остварене резултате у пословању.

Директор

Економско правни сектор

Технички сектор

4
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3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ
3.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА
У 2018. г. приходе “Сирмијум пут-а” су чинила средства од оснивача по основу Уговора о
вршењу поверених делатности, приходи од послова са тржишта остварени обављањем
делатности дефинисаних Одлуком о оснивању.

Опис

План 2018
(у дин.)

Остварено 2018
(у дин.)

1

2

3

Средства –
уговори о вршењу поверених
послова
(а. приход од оснивача)
Приходи од послова са
тржишта
Остали приходи
Укупно:

63.138.916,00

са пдв 55.473.322
без пдв-а 46.227.768

3.000.000,00

са пдв 4.024.219
без пдв-а 3.353.516

0,00

са пдв
без пдв-а

66.138.916,00
(износ са пдв)

8.576
7.147

са пдв 59.506.117
без пдв-а 49.588.431

Везано за горе поменуту табелу морамо нагласити следеће:
 у структури плана прихода и показатеља плана: 66.138.916,00 дин. треба истаћи да
су тај износ чинили: 16.000.000,00 за зимску службу и 47.138.916,00 за летње
одржавање (42.492.421,00 за летње одржавање 4.646.495,00 за хоризонталну и
вертикалну сигнализацију).

Напомена: податак о остварењу прихода у табели представља салдо прихода са картице
за период 01.01.-31.12.2018. тј. износ представља износ фактурисане реализације зимске
службе 2017./2018.г. за период 01.01.-31.03.2018.; фактурисане реализације летњег
одржавања и радова на хоризонталној и вертикалној сигнализацији; те фактурисане
реализације зимске службе 2018./2019. за период 15.11.-31.12.2018.
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3.2. СТРУКТУРА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Р. КОНТО
БР.
1

ВРСТА
РАСХОДА

ПЛАН
2018.

ОСТВАРЕНО
2018.

ИНДЕКС

3

4

5

6(5/4)

2

I

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
51

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

790.000

105.091

0,13

5110

МАТЕРИЈАЛ ГРАЂЕВИНСКИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

5121

ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТ.

25.000

43.173

1,73

5122

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

5123

ТРОШКОВИ СИТНОГ ИНВЕНТАРА

10.000

832

0,08

5124

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

650.000

0

0,00

5125

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

5129

ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА

5130

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

5131

ТРОШКОВИ ЕНЕРГЕНАТА ЗА А. БАЗУ

5133

ТРОШКОВИ ГОРИВА И МАЗИВА

105.000

61.086

0,58

52

ТРОШКОВИ ЗАРАДА

9.512.000

9.322.457

0,98

5200

ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА

7.127.838

6.988.679

0,98

5210

ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.276.162

1.148.286

0,90

5220

ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОР О ДЕЛУ

5240

ТРОШКОВИНАКНАДА – УГОВОР О
ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

0

206.316

0,00

5260

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ – НАДЗОРНИ ОДБОР

612.000

607.595

0,99

52901

ТРОШКОВИ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

60.000

52.757

0,88

52904

ТРОШКОВИ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

236.000

182.468

0,77

529400

ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ (СЛУЖБЕНИ
ПУТ)

30.000

17.620

0,59

529500

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (СЛУЖБЕНИ ПУТ)

20.000

9.587

0,48

52960

ТРОШКОВИ НАКНАДА – ПРЕВОЗ НА ПОСАО И
СА ПОСЛА

135.000

109.149

0,81

52961

ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА – СЛУЖБЕНИ ПУТ

15.000

0

0,00

53

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

46.711.500

42.281.596

0,91

5310

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА

5312

ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА

185.000

224.053

1,21

5320

ТРОШКОВИ УСЛУГА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

21.500

13.400

0,62
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5322

ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА

5334

ТРОШКОВИ ЗАКУПА

5350

ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ

5390

ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ

5394

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ
УСЛУГА

5395

ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
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50.000

0

0,00

500.000

494.995

0,99

50.000

0

0,00

45.905.000

41.549.148

0,91

200.000

14.388

0,07

200.000

14.388

0,07

2.055.000

398.760

0,19

54

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

5400

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

55

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

5500

ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

5503

ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ

250.000

0

0,00

5504

ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ

150.000

20.000

0,13

55041

ТРОШКОВИ СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА И
ПУБЛИКАЦИЈА

95.000

35910

0,38

5505

ТРОШКОВИ ЗА ХУМ. И ДР. СОЛ. НАМЕНЕ

5509

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА

300.000

63.182

0,21

5510

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

100.000

99.516

0,99

5520

ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

800.000

0

0,00

5530

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

30.000

34.080

1,14

5540

ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА

10.000

8.406

0,84

5550

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА, СПОРОВА (НАКНАДЕ
ЗА ВОДЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ... )

195.000

117.106

0,60

5591

ТРОШКОВИ ТАКСИ (АДМ., СУДСКЕ, РЕГ., ... )

65.000

15.000

0,23

5593

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

60.000

5.560

0,09

155.000

93.000

0,60

155.000

93.000

0,60

59.423.500

52.215.292

0,88

II 56

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

5620

РАСХОДИ КАМАТА

5630

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ

5691

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

III 57,58,59 ОСТАЛИ РАСХОДИ
5760

РАСХОДИ/ДИРЕКТАН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА

5793

НАКНАДЕ ШТЕТЕ ДРУГИМ ЛИЦИМА

5821

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

5851

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА

5920

РАСХОДИ/ИСПРАВКА ГРЕШАКА РАНИЈИХ
ГОДИНА

УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)

231

7

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

АНАЛИЗА (структура расхода по наменама):
Из приложене табеле се види да код већине расхода није дошло до одступања од
планираних величина (код неких постоји и значајно одступање у смислу релизације мање
од планираног), сем код следећих трошкова, одн. Расхода:
 Трошкова канцеларијског материјала ; трошкова птт услуга (дошло је до одтупања
услед захтева у обиму посла
 Трошкова платног промета (условљено обимом трансакција и периодом у коме су се
обављале финансијске трансакције)
Такође, потребно је констатовати да није дошло до набавке основног средства (службено
возило) услед недовољно средстава за ту намену.
Код осталих расхода - накнаде штете по основу трошкова насталих услед недовољно
санираних оштећења на путној мрежи на територији града Сремска Митровица можемо
констатовати да је реализацијом споразума о поравнању плаћени износ по основу накнаде
штета био мањи од планираног.
У оквиру обима поверених активности-расхода “Сирмијум пут“ доо у 2018.г. реализовао је
следеће активности (износи су са пдв):
А. ЗИМСКА СЛУЖБА:
- ЗИМСКА СЛУЖБА 2017./2018. (Јануар – Март 2018.):
ОСТВАРЕНО УКУПНО РАДОВА: 7.917.300,95 дин. (износ са пдв: 9.500.761,14 дин.)
- ЗИМСКА СЛУЖБА 2018./2019. (Новембар – Децембар 2018.):
ОСТВАРЕНО УКУПНО РАДОВА: 7.624.618,80 дин. (износ са пдв: 9.149.542,56 дин.)
Б. ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И
ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:
1.- ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ
ОСТВАРЕНО УКУПНО РАДОВА: 28.645.812,00 дин. (износ са пдв: 34.374.974,40 дин.)
2.- ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ОСТВАРЕНО УКУПНО РАДОВА: 2.550.938,28 дин.
и то
хоризонтална сигнализација: 1.589.542,90 дин.
(напомена: овај износ је без пдв-а, јер су ови радови ослобођени плаћања пдв-а: пдв
плаћа крајњи инвеститор (уговарач) тј. Град С. Митровица који је на извршене радове
исплатио обавезу пдв-а у износу 317.908,58 дин.) и
вертикална сигнализација: 961.395,38 дин
(напомена: овај износ је без пдв-а, јер су ови радови ослобођени плаћања пдв-а: пдв
плаћа крајњи инвеститор (уговарач) тј. Град С. Митровица који је на извршене радове
исплатио обавезу пдв-а у износу 192.279,08 дин.)

232

8

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25. јул 2019

3.3.ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Годишњи финансијски извештај за 2017.г. састављен је у складу са одредбама Закона о
рачуноводству (Сл. Гласник РС 62/13) и прописима донетим на основу Закона и у складу са
чињеницом да је “ Сирмијум пут “ доо разврстан у микро правно лице на основу
критеријума који се користе у ту сврху, а на бази финансијских извештаја у претходној
години.
3.4. БИЛАНС СТАЊА
у 000 дин.
ОПИС
ПЛАН
ОСТВАРЕНО
ИНДЕКС
1

2

I СТАЛНА ИМОВИНА

3

4(3/2)

650

82

0,13

650

82

0,13

2.951

13.238

4,49

4

3

0,75

2. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

2.947

13.235

4,49

2.1. ПОТРАЖИВАЊА

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

II ОБРТНА ИМОВИНА
1. ЗАЛИХЕ, АВАНСИ

2.322

11.377

4,90

2.2. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

175

218

1,25

2.3. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ, ГОТОВИНА

450

614

1,36

0

1.026

0,00

3.601

13.320

3,69

1.639

0

0,00

100

100

1,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

1.539

542

0,35

ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

0
0

383
2.627

0,00
0,00

1.962

15.617

7,96

1.560

14.662

9,40

0

955

0,00

ОБАВЕЗЕ – ПДВ И ДР.

130

0

0,00

ОБАВЕЗЕ – ПОРЕЗ НА ДОБИТ

272

0

0,00

III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0

71

0,00

IV ГУБИТАК ИЗНАД
ВИСИНЕ КАПИТАЛА

0

2.368

0,00

3.601

13.320

3,69

2.4. ПОРЕЗ И АВР

ПОСЛОВНА ИМОВИНА (I+II)=АКТИВА
I КАПИТАЛ
ОСНОВНИ КАПИТАЛ

ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

УКУПНА ПАСИВА (I+II+III-IV)
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3.5. БИЛАНС УСПЕХА
у 000 дин.
ОПИС

ПЛАН

ОСТВАРЕНО

ИНДЕКС

2

3

4(3/2)

1

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

61.235

49.581

0,81

61.235

49.591

0,81

0

7

0,00

59.269

52.122

0,88

790

105

0,13

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТ. ЛИЧНИ РАСХОДИ

9.512

9.322

0,98

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

200

14

0,07

48.767

42.282

0,87

0

399

0,00

155

93

0,60

1.966

0

0,00

0

2.541

0,00

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

1.811

0

0,00

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

0

2.627

0,00

272

0

0,00

1.539

0

0,00

0

2.627

0,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ-ПРОИЗВОДНЕ У.
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(РАСХОДИ КАМАТА, ...)

ОСТАЛИ РАСХОДИ

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

НЕТО ДОБИТАК
НЕТО ГУБИТАК
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АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА:
Везано за показатеље Биланса успеха и Биланса стања: реализовано у односу на
остварено можемо констатовати да су:
Биланс успеха:
Остварен је пословни губитак, а планиран је пословни добитак услед мањег обима
реализације пословних прихода у односу на расходе (пословни приходи реализовани
са индексом 0,81 а пословни расходи са индексом 0,88.).
Пословни приходи и пословни расходи представљају салдо прихода и расхода
(фактурисане реализације) са картица за период 01.01.-31.12.2018.)
Биланс стања:
Остварени показатељи, с обзиром на чињеницу да су они пресек стања са датумом
31.12.2018. показују следеће:

код обртне имовине потраживања (потраживања према купцима по основу
фактурисане реализације) у активи својим утицајем на краткорочне обавезе (обавезе из
пословања – обавезе према добављачима по основу фактурисане реализације; обавезе за
пдв и друго) су у пасиви проузроковали несразмеру на реалицији реализовано –
планирано.

код готовинских еквивалената (стање на рачунима банака и у благајни) на дан
31.12.2018.г. можемо констатовати да је у односу на планираних 450 хиљада дин.
остварено 614 хиљаде дин.

4. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
(људски ресурси)

У Предузећу “Сирмијум пут” Сремска Митровица у овом тренутку запослен је директор
и петоро радника у стручним службама у радном односу (6 стално запослених). Сви
запослени су са високим образовањем у одговарајућим струкама.

табела 1. ресурси - динамика запослених
План 2018.

1
6

Остварено 2018.

2
6

11
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табела 2: Запослени по старосној структурит
Р.БР.

1
2
3
4
5

ДО

ПЛАН-ОСТВАРЕNO

30 Г
40 Г
50 Г
60 Г
70 Г
Укупно
запослених

0-0
3-3
1-1
2-2
0-0
6-6

табела бр. 3: Запослени по родној структури

Р.БР.

1
2

ПЛАН-ОСТВАРЕНО

мушки
женски
укупно

2-2
4-4
6-6

табела 4: Запослени по годинама стажа
Р.БР.

1
2
3
4

До

ПЛАН-ОСТВАРЕНО

5-10
10-20
20-30
30-40

2-2
2-2
1-1
1-1

Укупно запослених

6-6

Везано за ресурсе – запослене може се констатовати да су број и структура запослених
омогућили остварење свих техничких и осталих предуслова за обављање делатности и
програмских циљева пословања за 2018. год.

12
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5. ТЕХНИЧКИ ДЕО
Сви изведени радови у 2018.г. могу се сврстати у 5 целина, и то:
1. одржавање путева у зимском периоду 01.01.-31.03.2018.
уговорено :
уговор бр. 1163/2017 зимска служба 2017/2018 износ са пдв: 11.477.973,60 дин
извршено:
у периоду 01.01.-31.03.2018. износ са пдв: 9.500.761,14 дин.
Износ реализације за посматрани период диктиран је временским приликама у периоду
01. - 03. 2018. што је проузроковало већу набавку агрегата, соли, и више сати на
интервенцијама у погледу ангажовања механизације и људи.
2. одржавање путева у летњем периоду
уговорено:
уговор бр. 318/2018 и уговор бр. 864/2018 укупан износ са пдв: 34.374.974,40 дин
извршено:
у периоду 04. - 12.2018.г. износ са пдв: 34.374.974,40 дин.
3. одржавање путева у зимском периоду 15.11.-31.12.2018.
уговорено:
уговор бр. 1028/2018 зимска служба 2018/2019 износ са пдв: 17.320.509,60 дин.
извршено:
у периоду 15.11.-31.12.2018. 01.12.-31.12.2018. износ са пдв: 9.149.542,56 дин.
Износ реализације проузрокован је потребама динамике утрошка уговорених средстава
проистеклим из тада постојећих временских прилика.
Напомена:
Зимска служба у 2018.г. (период 01.01.-31.03.2018. и период 01.12.-31.12.2018.) је
испунила све задатке који су испред града поверени предузећу у смислу да су сви локални
путеви и градске саобраћајнице били проходни и безбедни за саобраћај.
4. одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (износи су без пдв-а):
уговорено: 1.590.220,00
остварено: 1.589.542,90
5. одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (износи су без пдв-а):
уговорено: 1.067.657,95
остварено: 961.395,38
- у прилогу: Извештај о изведеним радовима са табеларним приказима

13
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6. ЗАКЉУЧАК
“Сирмијум пут” доо у 2018.г. Као резултат свог пословања остварио је пословни губитак у
износу ос 2.626.861,27 дин. (разлика између остварених пословних расхода и прихода на
дан 31.12.2018.г.
Оснивањем Предузећа за одржавање улица и путева “Сирмијум пут” доо Град Сремска
Митровица је имао намеру да реши проблеме настале у путној привреди на својој
територији (проблеми настали лошом приватизацијом предузећа “Путеви” ад.).
Међутим, како основна идеја и намера за преузимању имовине “Путеви” ад од стране
“Сирмијум пут” доо није могла бити реализована “Сирмијум пут” доо своју функцију
управљача пута тј. одржавања улица и путева на територији града Сремска Митровица
реализује ангажовањем у ту сврху подизвођача за потребне радове у циљу што
ефикаснијег извршавања својих обавеза дефинисаних Одлуком о оснивању. Овај начин
извршавања обавеза, и поред добре сарадње са свим осталим службама оснивача Града
Сремска Митровица, свакако отежава пословање, како у техничком тако и у финансијском
смислу.

14
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Предузеће за одржавање улица и путева
"Сирмијум пут" д.о.о.
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА (01. 01. - 31. 12.) 2018 год.
Сви изведени радови у 2018 години могу се сврстати у (5+2) целина и то:
1. Одржавање путева у зимском периоду-од 1. јануара до 31. марта;
2. Oдржавање путева у летњем периоду-од 18. априла до 31. децембра;
3. Додатно одржавање путева у летњем периоду-од 07. септембра
до 31. децембра;
4. Враћање у првобитно стање-од октомбра до децембра;
5. Одржавање путева у зимском периоду-од 15. новембра до 31. децембра;
У посебном прилогу су обрађени:
6. Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и
7. Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације
Следи детаљнији опис радова, изведених количина, вредности радова и појашњења
(локација) за све изведене радове по ставкама (позицијама).

Јун 2019.
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1. Одржавање путева у зимском периоду
(према уговору број 1163/2017 од 27. 11. 2017.)
-други део од 01. 01. 2018. са 31. 03. 2018.
У оквиру реализације овог уговора изведени су радови у вредности 7.917.300,95 дин (без
пдв-а) односно 9.500.761,14 дин. (са пдв-ом) и то:
једин.
ред.
опис радова
јед. количи- цена
На локацији
укупна цена
број
мере
на
без
без пдв-а
пдв-а
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1. Набавка, превоз, припрема и
т
191,05 1.500,00
286.575,00
депоновање агрегата 4-8 мм за
База зимске службе
2.

потребе зимске службе.
Набавка индустријске соли,
превоз, истовар и ускладиштење
соли, по налозима надзора.

т

134,02 12.100,0

1.621.642,00
База зимске службе

Укупно припремни радови:

1. Техничко лице на пункту зимске

1.908.217,00

2. ДЕЖУРСТВА
час
1312 899,35 База зимске службе

1.179.947,20

службе-једно.

2. Теренско путничко возило са во- час

3.

4.

зачем на кућном дежурствуједно
Камион са снежним плугом и
расипачем соли на пункту зимс ке службе са возачем и помоћним радником на кућном дежурству-један
Утоваривач на пункту зимске
службе са руковаоцем на кућном
дежурству-један.

1280

855,35

1.094.848,00
База зимске службе

час

660,5

110,00

72.655,00
База зимске службе

час

955

55,00

52.525,00
База зимске службе

Укупно дежурства:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Камион са снежним плугом и
расипачем соли са возачем и помоћним радником.
Камион са снежним плугом са
возачем
Багер “ровокопач-утоваривач”са
снежним плугом са руковаоцем
Утоваривач са руковаоцем
Булдозер са руковаоцем
Путарско (полутеретно) возило

3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
час 286,25 3.761,00

час
час
час
час
час

139

Град и локални
путеви

Град и локални
путеви
139,9 3.760,00 Градске улице и
саобраћајнице
65 4.860,00 База зимске службе
15,5 4.860,00
26 2.160,00 Град и локални
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3.220,00

2.399.975,20

1.076.586,25

447.580,00
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7.
8.

са возачем
Путничко (теренско) возило са
возачем.
Помоћни радници на разним пословима у оквиру чишћења снега сем позиције под бројем 1.
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час

32

1.620,00

час

81

543,00

путеви
Град и локални
путеви
Град и локални
путеви

Укупно интервенције:

ред.
број

опис радова

једин.
јед. количи- цена
мере
на
без
пдв-а

51.840,00
43.983,00

2.593.403,25

На локацији

укупна цена
без пдв-а

4. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА-после отапања снега
1. Летеће крпљење ударних рупа
т
4,10 14.795,0
60.659,50
асфалт бетоном АБ-11 са издувУлице по граду

2.
3.

4.
5.
6.

авањем и прскањем битоемулзијом.
Крпљење ударних рупа хладним
т
/
14.795,0
/
асфалтом.
Поправка и насипање саобраћам3
239,00 2.720,00
јнице ризлом (планирање подлоУлица Пинкијева у
ге булдозером, насипање и плаЛаћарку и улица
нирање ризле фракције (0-31)мм
Краља Твртка у Ср.
у слоју д=5-10 цм и ваљање
Митровици.
вибрационим ваљком).
Насипање банкина ризлом фрам3
13,55 2.720,00Лок. пут Манђелос,
кције (0-31)мм.
Гргур, Шуљ, Бешен.
Нивелисање банкина по пропим1
/
100,00
/
су са одвозом вишка материјала
Месечно одржавање вертикалне месеци
3
89.370,0По граду и лок. пусаобраћајне сигнализације.
тевима

Укупно одржавање саобраћајн.

/
650.080,00

36.856,00
/
268.110,00
1.015.705,50

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.
2.
3.
4.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ДЕЖУРСТВА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА
Укупна вредност изведених радова (без пдв-а):
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2. Одржавање путева у летњем периоду
(према уговору број 318/2018 од 18. 04. 2018.) и
3. Додатно одржавање путева у летњем периоду
(према уговору број 864/2018 од 07.09 2018.)
У 2018. години за одржавање путева у летњем периоду кроз наведена два уговора уложено је
укупно 28.645.812,00 дин. без пдв-а односно 34.374.974,40 дин. са пдв-ом.
Изведени су следећи радови:
једин.
ред.
опис радова
јед. количи- цена
На локацији
Укупна цена
брoj
мере
на
без
без пдв-а
пдв-а
1. Крпљење ударних рупа
т
682.52 16.816,00
11.477.256,32
асфалт-бетоном АБ-11.
Радови обухватају машинско
“Партизански пут”, пут
опсецање ударних рупа
Ноћај-Раденковић, пут
глодалицом, чишћење и
Мачванска Митровицаутовар материјала у камион,
Засавица 1, улице у граиздувавање вишка материјала
ду, те улице у селима:
“дуваљком”, прскање
Лаћарак, Чалма и Салаш
Ноћајски.
битоемулзијом и уградња
асфалт-бетона ручно са машинским ваљањем.
Гребани асфалт се предаје на
располагање управљачу
путева.
једин.
ред.
опис радова
јед. количи- цена
На локацији
Укупна цена
брoj
мере
на
без
без пдв-а
пдв-а
т
65,12 9.236,00
2. Пресвлачење лоших
601.448,32
320,58 12.000,00
деоница слојем асфалт3.846.960,00
бетона АБ-11-краће деонице
Припрема радних спојева
Приступни пут згради
машинским опсецањем,
социјалног становања у
“Камењар”-у и ул. Маччишћење, издување вишка
вански кеј у Мачванској
материјала компресором,
Митровици
прскање битоемулзијом и
уградња асфалт-бетона д=4
цм са машинским ваљањем
тандем ваљком.
3. Израда битоносећег слоја на т
114,00 8.575,00
977.550,00
припремљену конструкц.
-краће деонице
Приступни пут згради
Припрема радних спојева
социјалног становања у
машинским опсецањем,
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прскање битоемулзијом и
уградња БНС-22 д=7цм
машински са ваљањем тандем
ваљком.
У цени је комплетан рад
машина, људи и материјала.
4. Поправка бетонских
тротоара-краће деонице
Рушење постојећих лоших
деоница тротоара са утоваром
и одвозом шута на депонију
удаљености до 5 км,
планирање постељице,
уградња тампона од
природног шљунка д=10-12
цм, планирање и ваљање
тампона “вибронабијачима”,
оплата и бетонирање
ситнозрним бетоном МБ-30
д=10 цм у кампадама од
л1=2м.
Обавезно пердашење и
неговање бетона.
У цени је комплетан рад
машина, људи и материјала.
5.

ред.
брoj

Нивелисање банкина са
одвозом вишка материјала
Радови обухватају машинско
довођење банкине просечне
ширине 1,5 м на просечан нагиб
од 4% са одвозом вишка земље
на депонију удаљености до 5 км.
У цени је комплетан рад машина
и људи.

опис радова
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Насељу “Камењар” у
Сремској Митровици

м2

209,93 1.200,00

251.916,00

Изградња тротоара за
зграду социјалног
становања у Насељу
“Камењар” у Сремској
Митровици

м

964,40 150,00

144.660,00
Пут Велики РадинциШуљам, ул. Пинкијева
у Лаћарку и ул. Петра
Прерадовића у Сремској
Митровици

једин.
јед. количи- цена
мере
на
без
пдв-а
час
57,20 7.500,00

6. Поправка улица са
подлогом од ризле, шљунка,
гребаног асфалта, шљаке
исл.
Рад булдозера на равнању и
планирању постојеће
подлоге.
7. Рад равног вибро-ваљка на час
ваљању постељице, тампона и
коловозних конструкција од

На локацији

Укупна цена
без пдв-а
429.000,00

Насеље “Ниска-Ледине”
у Лаћарку и ледине на
крају ул. Железничке у
Лаћарку

59,44 7.000,00Насеље “Ниска-Ледине”
6,00 7.000,00у Лаћарку и ледине на
крају ул. Железничке у
Лаћарку и поправка
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приступног пута “МДКолор”-у у Сремској
Митровици

шљунка, ризле, гребаног
асфалта, шљаке исл.
8. Поправка и насипање
м3
саобраћајница природним
шљунком
у слоју дебљине д=(10-20) цм
уз машинско довођење на
прописан нагиб.
У цени је набавка, транспорт
до 5 км, разастирање и
планирање булдозером или
грејдером.
Обрачун по м3 уграђеног
шљунка према отпремницама.
м3
9. Поправка и насипање
саобраћајница ризлом
фракције (0-31) мм
у слоју д=(10-15) цм уз
машинско довођење на
прописан нагиб.
У цени је набавка, транспорт
до 5 км, разастирање и
планирање булдозером или
грејдером.
Обрачун по м3 уграђене ризле
према отпремницама.
м3
10. Насипање путева и других
јавних површина гребаним
асфалтом или шљаком у
слоју д~(10-20) цм.
У цену улази транспорт до 5
км и уградња (разастирање и
грубо планирање булдозером
или “скип”-ом).
Обрачун по м3 уграђеног
материјала према
отпремницама. Превоз на
локације дуже од 5 км и
евентуално ваљање тампона
се плаћа посебно.
ред.
брoj

опис радова

11. Насипање банкина ризлом
фракције (0-31) мм
просечног профила (50х6) цм

861,16 1.700,00
57,20 1.700,00Приступни пут згради
18,60 1.700,00социјалног становања у

1.463.972,00
97.240,00
31.620,00

404,19 2.920,00
5,40 2.920,00

1.180.234,80
15.768,00

Насељу “Камењар” у
Сремској Митровици,
израда дренажног канала поред атлетског стадиона у Сремској Митровици и поправка
приступног пута “МДКолор”-у у Сремској
Митровици

Приступни пут згради
социјалног становања у
Насељу “Камењар” у
Сремској Митровици и
израда дренажног канала поред атлетског стадиона у Сремској Митровици

50,50

440,00

22.220,00
Насеље “Ниска-Ледине”
у Лаћарку, ледине на
крају ул. Железничке у
Лаћарку и атарски пут
поред “баре Засавице” у
Засавици I

једин.
На локацији
Укупна цена
јед. количи- цена
без пдв-а
мере
на
без
пдв-а
м3
120,60 2.920,00Улице: Саве Ковачевића,
352.152,00
Матошева и Савска у
Сремској Митровици,
поправке главне улице у
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12.

13.

14.

15.

ред.
брoj

уз машинско довођење на
прописан нагиб од 4% са
машинским ваљањем.
Обрачун по м3 уграђене ризле
према отпремницама.
Машински ископ земљаног
материјала
просечне дебљине д=20-50 цм
са одвозом на депонију
удаљености до 5 км. У цени је
комплетан рад машина и
људи.
Постављање ивичњака
18/24
на бетонску подлогу д=10цм
од бетона МБ-20 према
пројекту. Спојнице ширине 1
цм заливају се цемент
малтером у односу 1:3
Висински и ситуациони
положај мора бити у складу
са пројектом. Цена обухвата и
радове и материјал на
припреми подлоге.
Постављање ивичњака
18/12
на бетонску подлогу д=10цм
од бетона МБ-20 према
пројекту. Спојнице ширине
1цм заливају се цемент
малтером у односу 1:3
Висински и ситуациони
положај мора бити у складу
са пројектом. Цена обухвата и
радове и материјал на
припреми подлоге.
Ископ земље, набавка и
уградња бетона МБ-20 за
темеље саобраћајних
знакова димензија
(50*50*50) цм
опис радова

16. Одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације
обухвата: замену, намештање,
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Бешенову и пута Бешеново-Бешеновачки
Прњавор и улаз у Насеље
“Криваја” у Мачванској Митровици

м3

872,18 390,00 Приступни пут згради
57,20 390,00 социјалног становања у

340.150,20
22.308,00

173,50 1.840,00

319.240,00

Насељу “Камењар” у
Сремској Митровици и
израда дренажног канала поред атлетског стадиона у Сремској Митровици

м1

Приступни пут згради
социјалног становања у
Насељу “Камењар” у
Сремској Митровици

м1

151,50 1.650,00

249.975,00

Приступни пут згради
социјалног становања у
Насељу “Камењар” у
Сремској Митровици

м3

9,495 23.000,00Локални путеви и улице

218.385,00

у граду према налозима
надз. органа Светлане
Радосављевић.

једин.
јед. количи- цена
мере
на
без
пдв-а
час
200 4.500,00
245

На локацији

Укупна цена
без пдв-а
900.000,00
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исправљање, прање, и сл.
саобраћајних знакова,
стубова, опреме у граду и на
локалним путевима.
Ова позиција подразумева све
потребне радове како на
Локални путеви и улице
одржавању постојећих
у граду према налозима
знакова тако и на монтажи
надз. органа Светлане
нових знакова (сем бетонских
Радосављевић.
темеља који се посебно
обрачунавају).
Цена садржи услуге
путарског возила са возачем,
једног неквалификованог и
једног квалификованог
радника.
Плаћање се врши на основу
дневног извештаја услуга
потписаних од стране
надзорног органа.
17. Набавка стандардних
дин
168.000,00
саобраћајних знакова и
Локални путеви и улице
табли са стубовима према
у граду према налозима
спецификацији надзорног
надз. органа Светлане
органа. За набавну цену по
Радосављевић.
рачуну зарачунати
манипулативне трошкове 5%.
18. Набавка и уградња
металних стубића жутоНасеље “Матија Хуђи”,
браон, од цеви фи-2цола
ул. Променада код плаже
висине 1,2м на растојању
и туристичке
осовинском 1,2-1,5м и
организације, Јосифа
Панчића и трг “Никола
одстојању од коловоза 0,6м
Пашић” иза “Стотекс”-а
према скици са бетонском
у Сремској Митровици
стопом МБ-30 на дубини
60цм
- једноструки
ком
4
4.000,00
16.000,00
- двоструки
ком
50 8.000,00
400.000,00
235.710,72
19. Уклањање завршног слоја
м2 3.108,00 75,84
коловоза од асфалта АБ-11
Улица Мачвански кеј у
дебљине (3-5) цм глодалицом
Мачванској Митровици
за асфалт типа “Wirtgen”са
одношењем материјала на
депонију удаљености до 5 км.
једин.
ред.
опис радова
јед. количи- цена
На локацији
Укупна цена
брoj
мере
на
без
без пдв-а
пдв-а
246
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20. Услуге булдозера на разним
земљаним радовима

час

257
6

21. Услуге багера или “скип-а”
на разним земљаним
радовима.

час

269,75
3,00
3,00
2,50
6,00
2,50
279,00
40,00
23,10

22. Услуге превоза терета
разног грађевинског
материјала камионом
носивости од 10 до 25 т на
локације до 5 км.

т

Насеље “Ниска-Ледине”
у Лаћарку, ледине на
крају ул. Железничке у
Лаћарку, приступни пут
8.300,00“МД-Колор”-у у
8.300,00Сремској Митровици те
компензација за вишак
радова зимске службе
2017/2018 године
“Кљештавица” Босут,
дренажни канал код
атлетског стадиона у Ср.
Митровици, приступни
7.400,00пут “МД-Колор”-у у
7.400,00Сремској Митровици,
7.400,00атарски пут поред “баре
7.400,00Засавице” у Засавици I,
те компензација за вишак
7.400,00радова зимске службе
7.400,002017/2018 године
250,00 Атарски пут поред “баре
250,00 Засавице” у Засавици I,
дренажни канал код
250,00 атлетског стадиона у Ср.
Митровици и приступни
пут “МД-Колор”-у у
Сремској Митровици

23. Остали радови
Укупна вредност изведених радова (без пдв-а)

247

2.133.100,00
49.800,00

1.996.150,00
22.200,00
22.200,00
18.500,00
44.400,00
18.500,00
69.750,00
10.000,00
5.775,00

35.570,64
28.645.812,00

Предузеће за одржавање улица и путева
"Сирмијум пут" д.о.о.
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
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4. Враћање у првобитно стање
(од октомбра до децембра)
У 2018. години за радове на враћању јавних површина у првобитно стање након прикључака
потрошача или интервенција на отклањању кварова на мрежи уложено је укупно 462.468,00
дин. без пдв-а односно 554.961,00 дин. са пдв-ом.
Изведени су следећи радови:

Ред.
бр.

Једин. Једин. Укупна
Јед. Количи цена цена са цена без Укупна цена са
мере
на
без ПДВПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а ом

Опис радова

Израда завршног слоја
асфалт-бетоном АБ-11
д~(7-10) цм на рововима од
прикључка инсталација или
интервенција на мрежи.
1. Радови обухватају додатно
планирање и набијање
постојеће подлоге, чишћење и
издувавање вишка материјала
дуваљком, прскање
битоемулзијом и уградња
асфалт-бетона ручно са машинским ваљањем.
од чега по јавним предузећима:
а) За “Сремгас” 1,58 тона
Р. бр.

1.

2.

т

22,67 20.400,00 24.480,00 462.468,00

Локација

Услови
бр.

Опис услуге

Ср. Митровица,
Краља Петра
Првог 18A
(излаз са
паркинга иза
општине)

1701/10/201
8 од
16.03.20
18. год.

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм
на ров са тампоном од (0,50*5,95)*0,07
ризле након прикључака *2,50
нових потрошача или
интервенција на мрежи.

6861/45/201
Ср. Митровица, 8 од
Русинска 2
13.08.20
18. год.

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм
на ров са тампоном од (0,50*3,55)*0,07
ризле након прикључака *2,50
нових потрошача или
интервенција на мрежи.

892Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, 1/105a/2 асфалта “АБ-11” д=7 цм
248

Доказ колич.

554.961.60

Јед.
мере
(т)

Колич.

т

0,52

т

0,31
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018 од на ров са тампоном од (0,60*7,10)*0,07
21.09.20 ризле након прикључака *2,50
18. год. нових потрошача или
интервенција на мрежи.
Укупно:

т

0,75

т

1,58

б) За “Топлификацију” 6,31 тона
Опис услуге

Доказ колич.

Јед.
мере
(т)

Р. бр.

Локација

Услови
бр.

1.

Ср. Митровица,
Насеље
“Спортски
центар”-поред
хале.

5611/2018
од
22.06.20
18. год.

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм (1,75*0,60+3,10*
на ров са тампоном од 6,25+0,15*3,75)*
ризле након
0,07*2,50
интервенција на мрежи.

т

3,67

2.

395Ср. Митровица, 1/2018
Насеље “КПД- од
ом”
18.05.20
18. год.

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=5 цм (2,45*5,00+2,60*
на ров са бетонском
3,40)*0,05*2,50
подлогом након
интервенција на мрежи.

т

2,64

т

6,31

Укупно:

Колич.

и ц) За “Водовод” 14,78 тона
Р. бр.

1.

2.

3.

4.

Локација

Опис услуге

Доказ количина

Јед.
мере
(т)

Колич.

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,95*1,40+2,30*
Теодора Бекића са тампоном од ризле након
4,10)*0,07*2,50
61
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

1,88

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,20*2,00)*0,07
Теодора Бекића са тампоном од ризле након
*2,50
39
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,42

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,95*1,70)*0,07*
1. Новембра 47 са тампоном од ризле након
2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,28

т

0,36

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,85*1,80+0,50*
Петра
са тампоном од ризле након
1,05)*0,07*2,50
249

Предузеће
за одржавање
улица
и путева
Број
9
СЛУЖБЕНИ
"Сирмијум пут" д.о.о.
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
e mail preduzece.sirmijumputsm@yahoo.com
контакт телефон 069 712 381

Регистарски / матични број 25. јул 2019
20940956
ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Порески идентификациони број ПИБ 108151781
Шифра делатности
4211
Управа за трезор Рн. бр.
840-0000000785743-96
Банка Интеза
160-392935-15

Прерадовића 20 прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.
5.

6.

7.

8.

9.

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,10*1,80+0,60*
Кузминска 116 са тампоном од ризле након
1,95)*0,07*2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,55

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,95*3,05)*0,07*
Друга Јалијска са тампоном од ризле након
2,50
29
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,51

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,30*3,10)*0,07*
са тампоном од ризле након
2,50
Прва Јалијска
прикључака нових потрошача
67
или интервенција на мрежи.

т

0,71

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,35*3,10)*0,07*
са тампоном од ризле након
2,50
Прва Јалијска
59
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,73

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,80*2,00+1,20*
са тампоном од ризле након
1,60)*0,07*2,50
Радојке
прикључака нових потрошача
Витасовић 5
или интервенција на мрежи.

т

0,62

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,00*1,15)*0,07*
са тампоном од ризле након
2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,20

т

0,18

т

0,72

10. Ср. Митровица,
Филипа
Вишњића 1
(Водна 21)
11.

Уградња финалног слоја
Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=5 цм на
Стари Шор 102- бетонску плочу шахта након
санације шахта.
(шахт)

12. Ср. Митровица,
Јупитерова
(прикључак
зграде)

(1,35*1,400,65*0,65)*0,05*
2,50

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,75*5,50)*0,07*
2,50
са тампоном од ризле након
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

Уградња финалног слоја
13. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,25*1,65)*0,07*

250
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са тампоном од ризле након
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

2,50

т

0,36

(1,20*1,400,35*0,35*3,14)*
0,05*2,50

т

0,16

Уградња финалног слоја
15. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,60*2,60+0,30*
ул. Музејска
са тампоном од ризле након
1,50+1,50*0,95)*
прикључака нових потрошача 0,07*2,50
или интервенција на мрежи.

т

1,06

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,05*2,20)*0,07*
2,50
са тампоном од ризле након
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,40

17. Ср. Митровица, Уградња финалног слоја
(1,00*1,30)*0,05*
2,50
Пушкинова 17 асфалта “АБ-11” д=5 цм на
делу рова у бетонској подлози.

т

0,16

Уградња финалног слоја
18. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,40*2,90)*0,07*
са тампоном од ризле након
2,50
ул. Светла 1
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,71

Уградња финалног слоја
19. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,40*3,10+1,10*
ул. Светла 2
са тампоном од ризле након
2,40)*0,07*2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,68

Уградња финалног слоја
20. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,95*4,20)*0,07*
2,50
ул. Светла 2а
са тампоном од ризле након
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,70

Уградња финалног слоја
21. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,95*1,90)*0,07*
2,50
ул. Светла 5
са тампоном од ризле након
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,32

Уградња финалног слоја
14. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=5 цм на
Рибарска обала бетонску плочу шахта након
22- (шахт)
санације шахта.

16. Ср. Митровица,
ул. Променада
(код
диспанзера)

Уградња финалног слоја
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22. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,70*1,90)*0,07*
ул. Светла 7
са тампоном од ризле након
2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,23

Уградња финалног слоја
23. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,85*0,95)*0,07*
ул. Светла 10
са тампоном од ризле након
2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,14

Уградња финалног слоја
24. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,60*2,50)*0,07*
ул. Светла 11
са тампоном од ризле након
2,50
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,26

Уградња финалног слоја
25. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (0,60*2,50+1,00*
0,50)*0,07*2,50
са тампоном од ризле након
ул. Светла 12
прикључака нових потрошача
или интервенција на мрежи.

т

0,35

т

0,13

т

0,13

т

1,37

т

0,46

т

14.78

Уградња финалног слоја
26. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,45*0,50)*0,07
*2,50
Кузминска 11
са тампоном од ризле након
прикључка новог корисника.
27. Ср. Митровица,
Насеље “Стари
мост” (на улазу
од “Липе”)

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,05*0,70)*0,07
са тампоном од ризле након
*2,50
интервенције на мрежи.

Уградња финалног слоја
28. Ср. Митровица, асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (7,50*2,08)*0,07
Бос пут 32
са тампоном од ризле након
*2,50 *(50%)
интервенције на мрежи.
29.

Мачванска
Митровица, 28
Августа 10

Уградња финалног слоја
асфалта “АБ-11” д=7 цм на ров (1,22*1,05+1,50*
са тампоном од ризле након
0,90)*0,07*2,50
прикључка новог корисника.
Укупно:
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5. Одржавање путева у зимском периоду
(према уговору број 1028/2018 од 07. 11. 2018)
-први део од 15. 11. 2018. са 31. 12. 2018.
У оквиру реализације овог уговора изведени су радови у вредности 7.624.618,80 дин (без
пдв-а) односно 9.149.542,56 дин. (са пдв-ом) и то:
једин.
ред.
опис радова
јед. количи- цена
На локацији
укупна цена
број
мере
на
без
без пдв-а
пдв-а
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1. Набавка, превоз, припрема и
т
168,8 1.650,00
278.520,00
депоновање агрегата 4-8 мм за
База зимске службе
2.

потребе зимске службе.
Набавка индустријске соли,
превоз, истовар и ускладиштење
соли, по налозима надзора.

т

193,26 13.310,0

2.572.290,60
База зимске службе

Укупно припремни радови:

1. Техничко лице на пункту зимске
службе-једно.
2. Теренско путничко возило са возачем на кућном дежурствуједно
3. Камион са снежним плугом и
расипачем соли на пункту зимс ке службе са возачем и помоћним радником на кућном дежурству-један
4. Утоваривач на пункту зимске
службе са руковаоцем на кућном
дежурству-један.

2.850.810,60

2. ДЕЖУРСТВА
час
984 1.210,00 База зимске службе

1.190.640,00

час

1.102.738,00

949

1.162,00
База зимске службе

час

931

121,00

112.651,00
База зимске службе

час

523

60,00

31.380,00
База зимске службе

Укупно дежурства:

1. Камион са снежним плугом и

2.
3.
4.
5.
6.

расипачем соли са возачем и помоћним радником.
Камион са снежним плугом са
возачем
Багер “ровокопач-утоваривач”са
снежним плугом са руковаоцем
Утоваривач са руковаоцем
Булдозер са руковаоцем
Путарско (полутеретно) возило

3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
час
173 4.137,00

час
час
час
час
час

143,2 3.542,00

2.437.409,00

Град и локални
путеви

Град и локални
путеви
159,3 4.136,00 Градске улице и
саобраћајнице
29 5.346,00 База зимске службе
/
5.346,00
18,5 2.376,00 Град и локални
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час

35

1.782,00

час

37

597,00

путеви
Град и локални
путеви
Град и локални
путеви

Укупно интервенције:

ред.
број

опис радова

једин.
јед. количи- цена
мере
на
без
пдв-а

62.370,00
22.089,00

2.165.229,20

На локацији

укупна цена
без пдв-а

4. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА-после отапања снега
1. Летеће крпљење ударних рупа
т
/
17.000,0
асфалт бетоном АБ-11 са издув/

2.

3.
4.
5.
6.

авањем и прскањем битоемулзијом.
Поправка и насипање саобраћам3
јнице ризлом (планирање подлоге булдозером, насипање и планирање ризле фракције (0-31)мм
у слоју д=5-10 цм и ваљање
вибрационим ваљком).
Насипање банкина ризлом фрам3
кције (0-31)мм.
Нивелисање банкина по пропим1
су са одвозом вишка материјала
Месечно одржавање вертикалне месеци
саобраћајне сигнализације.
Ископ темељних јама и бетоним3
рање темељних стопа 50/50/50
бетоном МБ-25 за уградњу саобраћајних знакова.

/

2.920,00

/

/

/

1,00

2.920,00

/

2.920,00Град Сремска Митровица
150,00
/

/

95.000,0

/

6,73

25.000,0

/

На путевима и
улицама Града
према налогу надз.
органа
Укупно одржавање саобраћајн.

/

168.250,00

171.170,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.
2.
3.
4.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ДЕЖУРСТВА
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА
Укупна вредност изведених радова (без пдв-а):
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6.-7. ТЕХНИЧКИ ДЕО
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
01. 01. - 31. 12. 2018 год.
6. Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и
7. Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације
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6. Oдржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
(уговор број: 817/2018 од 21.08.2018.)
У оквиру реализације овог уговора извођене су следеће активности:
Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације изведени су у следећим
улицама и локалним путевима:
Улице у граду:
-Булевар Константина Великог, Стари шор, Арсенија Чарнојевића, Паланка, Краља Петра,
Јупитерова, Ратарска, Фрушкогорска, Петра Прерадовића, Јосифа Рајачића, Николе Тесле,
Марсилијева,Тимочке дивизије, Војводе Степе, Стевана Сремца, Водна, Кузминска, Светог
Димитрија, Вука Караџића, Рибарске обале, Занатлијска и Милоша Обилића, и остале
секундарне саобраћајнице које испуњавају услове за обележавање.
Локални путеви:
- пут за Чалму
- пут Велики Радинци -Гргуревци -Сремска Митровица
- пут за Бешеново
- пут за Шашинце
- део пута Равње -Сремска Митровица
- пут за Раденковић
Испостављене су ситуација привремена бр.1 на вредност 1.121.899,90 динара без ПДВ-а и
друга окончана ситуација на вредност 467.643,00 дин. без ПДВ-а
Укупно 1.589.542,90 без ПДВ-а
Можемо констатовати да предвиђена уговорена сума у 2018.г. није била довољна за потпуно
одржавање града и то једном. Иначе, Правилником је предвиђено одржавање, тј. обележавање
два пута.

7. Oдржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (према уговору број 816/2018 од
21.08.2018.)
У оквиру реализације овог уговора извођене су следеће активности:
- набавка и постављање саоб.знакова на новим локација
- исправљање и поправка већ постављених
- постављање опреме пута физичких препрека ,стубића ,огледала одбојних оград и др.
По уговору бр.816/2018 од 21.08.2018 испостављене су две привремене ситуације .Прва
ситуација је на вредност 529.857,38 дин без ПДВ-а друга ситуација на вредност 431.538,00
дин без ПДВ-а
УКУПНО 961.395,38 дин без ПДВ-а
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ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ У ГРАДУ
И НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2018 ГОДИНУ
Радови на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације изводe се у два периода и то у пролеће и у јесен
Радови се изводе у граду и на локалним путевима на територији града Сремска Митровица
Радове извести у свему у складу са стандардима СРПС У.С4 225 до228и Правилником о сао.знаковима на путевима
(Сл.гласник РС бр.26/2010 ).За квал.материјала за обележ.кол.прибавити одговарајуће атесте у складу са станд.СРПС-у
број

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
OPIS POZICIJA

1 пешачки прелази,острва,лежећи полицајци и сл.
2 средишња линија на путевима ширине 0,12м
3 ивична линија на путевима ширине 0,12м
4 средишња линија у граду ширине 0,12м
5 стрелице-једносмерне
6 стрелице -двосмерне
7 линије за паркирање
8 ознаке П,ТАКСИ и остало-мања
9 слова БУС ,СТОП и остало-већа
10 ознаке на БУС стајалиштима- жута боја
11 фарбање бициклистичке стазе црвене ивичне
линије 0,12м
УКУПНО :

мера

количина

м2
м
м
м
ком
ком
м
ком
ком
м2
м2

2.825
32.300
3.000
31.000
125
70
100
250
35
50
10

јед. Цена

Износ

1.589.542,90
20%
радови у граду и осталим насељима
СВЕГА:

Обрадили:
(за радове под тачком 1, 2, 3, 4 и 5)
Недељко Ратић дипл. грађ. инж.
(за радове под тачком 6 и 7)
Светлана Радосављевић дипл. саоб. инж.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

На основу члана 329. став 1. тачка
7. Закона о привредним друштвима (“Сл.
Гласник РС”, број 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, 44/2018, 95/2018), члана 41. став 1.
тачка 20. Статута града Сремска Митровица
(“Сл. лист града Сремска Митровица”, број
3/2019 и 5/2019) и на основу члана 32,
а у вези члана 31 став 1 тачка 5 Одлуке о
оснивању предузећа за одржавање улица
и путева “СИРМИЈУМ ПУТ” Д.О.О.
Сремска Митровица (“Сл. лист града
Сремска Митровица”, број 4/2013, 14II/2016, 16/2016 и 9/2017), Скупштина
града Сремска Митровица као Скупштина
друштва, на својој седници одржаној дана
25.07.2019.године, доноси:

Број: 023-88/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Члан 1.
Предузеће “Сирмијум пут” доо
Сремска Митровица је у 2018.години
остварило нето губитак у износу од
2.626.861,28 динара.
Члан 2.
Губитак из члана 1.ове одлуке биће
покривен из нераспоређене добити из
претходних година (нераспоређена добит
претходнох година – износ на конту 340000)
у износу од 541.991,27 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
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193.

На основу члана 116. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017, бр.
27/2018 - др. закон и бр.10/2019 ) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, бр.3/2019) Скупштина Града
Сремска Mитровица на седници одржаној
25.07.2019.године, донела је

25. јул 2019

листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-114/2019-I
Дана 25.07.2019.године
Сремска Митровица
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРЕХРАМБЕНО ХЕМИЈСКЕ И
ШУМАРСКЕ ШКОЛЕ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
Дужности члана Школског одбора
Прехрамбено хемијске и шумарске школе у
Сремској Митровици разрешава се:
- АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ
из Срем.Митровице, ул.М.Хуђи
бр.60/24 из реда локалне самоуправе.
II
За
члана
Школског
одбора
Прехрамбено хемијске и шумарске школе у
Сремској Митровици именује се:
- НЕНАД ПАЈИЋ из Срем.
Митровице, ул.Светла бр.7, из реда
локалне самоуправе.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
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ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
су и власници, односно закупци објеката за
гајење тих животиња на територији јединице
локалне самоуправе на којој се право пречег
закупа остварује, који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у
активном статуту најмање једну годину (у
даљем тексту: сточарство),

194.
Република Србија
Град Сремска Митровица
Градска управа за пољопривреду и заштиту
животне средине
Број: 464-259/2019-XI
Датум: 20.06.2019. године
Сремска Митровица

да доставе потребну документацију
ради доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној
својини на територији града Сремска
Митровица за 2020. годину, до дана 31.
октобра 2019. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА
2020. ГОДИНУ

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за
остваривање права пречег закупа по основу
власништва
над
пољопривредном
инфраструктуром je :

У
складу
са
Законом
о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон,
41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и
Правилником о условима и поступку давања
у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени
гласник РС”, број 16/2017,111/2017 и
18/2019), Градска управа за пољопривреду
и заштиту животне средине града Сремска
Митровица, расписује јавни позив свим
физичким и правним лицима, којим
обавештава:
- власнике система за наводњавање,
одводњавање, рибњака, пољопривредног
објекта,
стакленика,
пластеника
и
вишегодишњих засада (воћњака и винограда
који су у роду) на пољопривредном
земљишту у државној својини и који су
уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу
најмање три године (у даљем тексту:
пољопривредна инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који

1. Захтев за признавање права
пречег закупа по основу власништва
над пољопривредном инфраструктуром
потписан од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу (доставља
подносилац захтева);
2. Доказ о власништву над
пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције
о непокретности за пољопривредну
инфраструктуру која је укњижена у јавној
евиденцији о непокретности (прибавља
јединица локалне самоуправе) и/или
б) Пописна листа и књиговодствена
документација потписана и оверена у
складу Законом о рачуноводству за правно
лице, за и пољопривредну инфраструктуру
која није укњижена у јавној евиденцији
о непокретности (доставља подносилац
захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства
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инспектора - за животиње које нису
у
систему
уматичења
(доставља
подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски
инспектор записником утврђује
број
условних грла која обрачунава на осносву
затеченог стања, односно исправе лица
о продаји, предаји на клање и извозу
животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног
земљишта закључене са другим лицима
за земљиште које се налази на територији
јединице локалне самоуправе на којој се
подноси захтев, а који су оверени од стране
надлежног органа (доставља подносилац
захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом
даје сагласност да се изврши провера
података код надлежних органа који су
неопходни за реализацију јавног позива;
6. Изјава подносиоца захтева о
тачности података, потписанa од стране
физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу, дату под пуном кривичном,
прекршајном и материјалном одговорношћу,
која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе
који се односе на закуп пољопривредног
земљишта
на
територији
локалне
самоуправе на којој је поднео захтев,
- списак повезаних лица (назив
правног лица са матичним бројем/име
презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)
(Напомена: код физичких лица повезаним
лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац,
деца, супружник, усвојеник, ванбрачни
партнер уколико имају пребивалиште на
истој адреси;
код правних лица повезаним лицима
сматра се: правно лице и/или физичко лице
које има најмање 25% учешћа у капиталу
(акција, удела или гласова)
7. Уверење из јавне евиденције о
непокретности којим се доказује укупна
површина пољопривредног земљишта које
подносилац захтева има у свом власништву

надлежног за послове пољопривреде на
инвестициона улагања за пољопривредну
инфраструктуру која је подигнута након
јула 2006. године, односно купопродајни
уговор физичког лица (подносиоца
захтева) са правним лицем које је подигло
пољопривредну инфраструктуру у складу
са тада важећим прописима (доставља
подносилац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне

инспекције (доставља подносилац захтева);
4. Доказ да је подносилац захтева
носилац
или
члан
Регистрованог
пољопривредног газдинстава у активном
статусу најмање три године (прибавља
јединица локалне самоуправе);
II Потребна документација за остваривање
права пречег закупа по основу сточарства
je:
1. Захтев за признавање права
пречег закупа по основу сточарства
потписан од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу (доставља
подносилац захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева
носилац
или
члан
Регистрованог
пољопривредног газдинстава у активном
статусу најмање једну годину (прибавља
јединица локалне самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко
лице власник домаћих животиња и власник,
односно закупац објекта за гајење тих
животиња са утврђеним бројем условних
грла:
a) Потврду о броју условних
грла коју издаје Институт за сточарство
Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје
Пољопривредни факултет Београд-Земун),
односно за територију АП Војводине
Пољопривредни факултет Нови СадДепартман за сточарство – за животиње
у
систему
уматичења
(доставља
подносилац захтева);
б) Записник Републичког ветеринарског
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на територији јединице локалне самоуправе
на којој се подноси захтев (прибавља
јединица локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о
непокретности којим се доказује укупна
површина пољопривредног земљишта
које је у власништву повезаних лица са
подносиоцем захтева. (прибавља јединица
локалне самоуправе након увида у списак
тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља
подносилац захтева )
Сва ограничења из члана 64а става
17. Закона о пољопривредном земљишту
(уговор са другим лицима, власништво
пољопривредног земљишта, власништво
пољопривредног земљишта повезаних
лица, закуп пољопривредног земљишта у
државној својини) односе се на територију
јединице локалне самоуправе где се налази
објекат, односно животиње.
Напомена: Сва лица која су
заинтересована за остваривање права
пречег закупа по основу пољопривредне
инфраструктуре дужна су да благовремено,
а најкасније до 1. септембра 2019. године,
поднесу Захтев за излазак Републичке
пољопривредне инспекције, односно за
остваривање права пречег закупа по основу
сточарства Захтев за излазак Републичке
ветеринарске инспекције најкасније до 1.
септембра 2019. године.
Записник Републичке пољопривредне
инспекције је саставни део документације
која се доставља до 31. октобра 2019. године
и обавезно садржи тачно наведене све
катастарске парцеле, или делове парцела,
на којима је утврђена функционалност
система за наводњавање, одводњавање,
рибњака,
пољопривредног
објекта,
стакленика, пластеника, као и рода воћњака
и винограда.);
Документацију из дела I тачке 2а и 4,
односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица
локалне самоуправе прибавља најкасније
до 30. новембра 2019. године.
Напомињемо да се код лица која
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испуњавају услове за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства,
у складу са овим Јавним позивом,
опредељивање површине пољопривредног
земљишта у државној својини у Годишњем
програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта се врши на
начин да се површина која им је утврђена
по броју условних грла, умањује за
површину пољопривредног земљишта,у
складу са чланом 64а став 17. Закона о
пољопривредном земљишту.
Сва документација која се доставља
у складу са овим Јавним позивом мора
да гласи на исто правно или физичко
лице, које може бити носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинстава
и мора бити оверена и потписана од стране
надлежног органа који издаје исправу.
Уколико је правно или физичко
лице власник више врста животиња, за
сваку врсту животиња доставља посебну
потврду, односно записник из дела II
тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне
године, поред уплате закупнине за прву
годину закупа, ради закључивања Уговора
о закупу потребно је доставити средство
обезбеђења плаћања, које може да буде:
гаранција пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
уговор о јемству између Министарства
као повериоца и правног лица као јемца
или доказ о уплати депозита у висини
једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине који ће се
у случају редовног плаћања рачунати као
плаћена закупнина за последњу годину
закупа.
Уколико за катастарске парцеле које
су опредељене лицима по основу права
пречег закупа дође до промена површине по
било ком законском основу, даљи поступак
давања пољопривредног земљишта у закуп
по праву пречег закупа ће се спровести само
за тако утврђену површину земљишта.
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Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 8,00 до 14 часова,
у просторијама Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине,
Града Сремска Митровица, Улица Светог
Димитрија, бр.13, II спрат, канцеларија 52
или са сајта Града Сремска Митровица и на
шалтеру услужног центра Града Сремска
Митровица.
Рок за достављање захтева и
потребне документације из овог јавног
позива је 31. октобар 2019. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом
јавним позиву сматраће се неблаговременим
и Комисија ће га вратити подносиоцу
неотворен.
Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници или
поштом, у затвореној коверти са назнаком на
предњој страни: „Захтев за за остваривање
права пречег закупа по основу власништва
пољопривредне инфраструктуре за 2020.
годину“ или „Захтев за остваривање
права пречег закупа по основу сточарства
за 2020. годину“, за Комисију за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, на
адресу: Градска управа за пољопривреду и
заштиту животне средине, Града Сремска
Митровица ул. Светог Димитрија , бр. 13.
На полеђини коверте наводи се назив/име и
презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације
у вези са овим јавним позивом је Десанка
Ступар, телефон: 610-623, email: gu11@
sremskamitrovica.org.rs
или
лично
у просторијама
Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине,
Града Сремска Митровица, Улица Светог
Димитрија, бр.13, II спрат, канцеларија 52
Овај јавни позив објавити у
средствима јавног информисања: дневном
листу „Сремске новине“, „М Новине“
на интернет страници Града Сремска
Митровица, огласној табли града Сремска
Митровица ,огласним таблама месних
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канцеларија и „ Сл. листу Града Сремска
Митровица“.
начелник Владимир Настовић с.р.

195.
Република Србија
Град Сремска Митровица
Градска управа за пољопривреду и
заштиту животне средине
Број: 464-260/2019-XI
Датум: 20.06.2019. године
Сремска Митровица
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА
2020. ГОДИНУ
У
складу
са
Законом
о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон,
41/09, 112/2015,80/2017 и 95/18-др закон) и
Правилником о условима и поступку давања
у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини (“Службени
гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и
18/2019), Градска управа за пољопривреду
и заштиту животне средине града Сремска
Митровица расписује јавни позив којим
обавештава:
- образовнe установe - школe,
стручнe пољопривреднe службe и социјалнe
установe да им се може дати на коришћење
површина пољопривредног земљишта
у државној својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише до 100
263

Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

хектара;
- високообразовнe установe факултетe и научнe институтe чији је
оснивач држава и установe за извршење
кривичних санкција да им се може дати
на коришћење површина пољопривредног
земљишта у државној својини која је
примерена делатности којом се баве, а
највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини
регистрована за послове у области
шумарства;

25. јул 2019

сваког радног дана од 8,00 до 14 часова,
у просторијама Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине,
Града Сремска Митровица, Улица Светог
Димитрија, бр.13, II спрат, канцеларија 52
или са сајта Града Сремска Митровица и на
шалтеру услужног центра Града Сремска
Митровица
Рок за достављање захтева и
потребне документације из овог јавног
позива је 31. октобар 2019. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног
у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
града Сремска Митровица ће га вратити
подносиоцу неотвореног.

да доставе потребну документацију
ради остваривања коришћења без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини на територији града
Сремска Митровица за 2020. годину, до
дана 31.октобра 2019. године.

Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници
општине/града или поштом, у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни:
„Право
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања
накнаде за 2020. годину“ за Комисију
за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2020. годину, на адресу:
Градска управа за пољопривреду и
заштиту животне средине, Града Сремска
Митровица ул. Светог Димитрија, бр. 13.
На полеђини коверте наводи се назив и
адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације
у вези са овим јавним позивом је Десанка
Ступар, телефон: 610-623, email: gu11@
sremskamitrovica.org.rs
или
лично
у просторијама
Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине,
Града Сремска Митровица, Улица Светог
Димитрија, бр.13, II спрат, канцеларија 52.

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног
коришћења без плаћања накнаде потписан
од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно
извод из привредног регистра за правно
лице (не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју
површину пољопривредног земљишта у
државној својини већ користи без плаћања
накнаде (у складу са чланом 61. Закона о
пољопривредном земљишту) на територији
Републике Србије.
Подносиоци захтева достављају
потребну документацију из овог јавног
позива, у неовереним копијама које морају
бити читљиве, при чему Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
града Сремска Митровица задржава право
да у случају потребе затражи достављање
оригинала или оверене копије достављене
документације.

Овај јавни позив објавити у
средствима јавног информисања: дневном
листу „Сремске новине“, „М Новине“

Образац захтева може се преузети
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на интернет страници Града
Митровица, огласној табли града
Митровица ,огласним таблама
канцеларија и „ Сл. листу Града
Митровица“.

Сремска
Сремска
месних
Сремска

начелник Владимир Настовић с.р.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
173.

Одлука о ребалансу Буџета Града Сремска Митровица за 2019. годину

174.

Закључак о прихватању извештаја о извршењу Одлуке О буџету
Града Сремска Митровица за период 01.01.-30.06.2019. године

45

175.

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између
Улица Јованке Габошац, Јовице Трајковића и Стевана Сремца Град
Сремска Митровица

45

176.

Одлука о доношењу плана детаљне регулације археолошког парка
„Глац“ У К.О.Сремска Митровица Град Сремска Митровица,

98

177.

Одлука о изради Пдр комплекса Ртц „Лука Легет“ са лучким
подручјем у Сремској Митровици

148

178.

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању назива улица и заселака у
насељеним местима Града Сремска Митровица и Граду Сремска
Митровица

153

Одлука о усвајању пројекта јавног приватног партнерства за
Пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију
и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији Града
Сремска Митровица са јавним плаћањем

154

180.

Решење о давању сагласности на прве измене програма пословања
ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2019. годину

202

181.

Решење о давању сагласности на прве измене и допуне програма
пословања ЈП „Срем Гас“ Сремска Митровица За 2019. годину

202

182.

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма
пословања ЈКП Регионална Депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2019.
годину

203

Одлука о доношењу измена програма пословања „Агенције за
рурални развој Града Сремска Митровица“ Доо Сремска Митровица
за 2019. годину

203

Решење о давању сагласности на Статут Јавно комуналног предузећа
Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

219

179.

183.

184.
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Решење о утврђивању престанка права коришћења Јавног предузећа
Дирекција за изградњу Општине Сремска Митровица на пословном
простору саграђеном на парцели 4168 К.О.Сремска Митровица

219

Решење о утврђивању престанка права коришћења Месне заједнице
Гргуревци на породичним стамбеним зградама саграђеним на
катастарским парцелама број 885, 2544, 2618 К.О.Гргуревци

220

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора о
расподели добити ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица
за 2018. годину

221

188.

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора о
расподели добити ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2018. годину

221

189.

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора о
расподели добити ЈП „Срем Гас“ Сремска Митровица за 2018. годину

222

190.

Одлука надзорног одбора о расподели добити „Градско становање“
доо Сремска Митровица за 2018. годину

222

191.

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја о
раду предузећа за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ доо
Сремска Митровица за 2018. годину

223

Одлука надзорног одбора о покрићу губитка по редовном годишњем
финансијском извештају за 2018. годину, предузећа за одржавање
улица и путева „Сирмијум пут“ доо Сремска Митровица

258

Решење о разрешењу Александра Милошевића дужности члана
Школског одбора и именовању Ненада Пајића за члана школског
Одбора Прехрамбено хемијске и шумарске школе у Сремској
Митровици

259

186.

187.

192.

193.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
194.

195.

И

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Сремска Митровица
за 2020. годину

260

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Сремска Митровица
за 2020. годину
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