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На основу члана 11, члана 32. тачка 1. и
члана 66. Закона о локалној самоуправи
(„Слу жбени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016
– др. закон и 47/2018) и члана 117. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“,број 13/2012 и
6/2018) Скупштина Града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019.го-
дине, по прибављеном мишљењу Мини-
старства за државну управу и локалну само-
управу број 110-00-00449/2018-24 од
04.02.2019. године. д о н е л а ј е

С Т А Т У Т

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим Статутом, у складу са законом, уре -
ђују се нарочито: права и дужности Града
Сремска Митровица (у даљем тексту: Град)
и начин њиховог остваривања, број одбор-
ника Скупштине града Сремска Митровица
(у даљем тексту: Скупштина града), органи-
зација и рад органа и служби, начин управ-
љања грађана пословима из надлежности
Града, услови за остваривање облика непо-

средне самоуправе, спровођење обавезног
поступка јавне расправе приликом припреме
општих аката утврђених овим статутом, ос-
нивање, начин избора органа и рад месне
заједнице и других облика месне само-
управе, услови и облици остваривања са-
радње и удруживања Града, заштита локалне
самоуправе, службена употреба језика и
писма националних мањина у складу са за-
коном и друга питања од значаја за Град.

Сви појмови у овом Статуту употреб-
љени у граматичком мушком роду подра-
зумевају мушки и женски природни род.

Положај Града

Члан 2. 

Град је територијална јединица у којој
грађани остварују право на локалну само-
управу у складу са Уставом, законом и
овим Статутом. 

Грађани који имају бирачко право и пре-
бивалиште на територији Града, управљају
пословима Града у складу са законом и
овим Статутом. 

Грађани учествују у остваривању локалне
самоуправе путем грађанске иницијативе,
збора грађана, референдума, других облика
учешћа грађана у обављању послова Града
и преко својих одборника у Скупштини
града, у складу са Уставом, законом и овим
Статутом. 

Територију Града, утврђену законом, чи -
не насељена места, односно подручја ката-
старских општина које улазе у њен састав,
и то:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
22. март 2019.

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

Година XI
број 3

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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насељено место                         катастарска општина

Редни Насељено место Катастарска
број општина

1 2 3

01 Бешеновачки Прњавор Бешеново Прњавор

02 Бешеново Бешеново село

03 Босут Босут

04 Велики Радинци Велики Радинци

05 Гргуревци Гргуревци

06 Дивош Дивош

07 Засавица I Засавица 

08 Засавица II Засавица 

09 Јарак Јарак

10 Кузмин Кузмин

11 Лаћарак Лаћарак

12 Лежимир Лежимир

13 Манђелос Манђелос

14 Мартинци Мартинци

15 Мачванска Митровица Мачванска Митровица

16 Ноћај Ноћај

17 Равње Равње

18 Раденковић Раденковић

19 Салаш Ноћајски Салаш Ноћајски

20 Сремска Митровица Сремска Митровица

21 Сремска Рача Сремска Рача

22 Стара Бингула Дивош

23 Чалма Чалма

24 Шашинци Шашинци

25 Шишатовац Лежимир

26 Шуљам Шуљам

Називи насељених места и катастарских општина могу се давати у складу са законом.
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Својство правног лица

Члан 4.

Град има својство правног лица.
Седиште Града је у насељеном месту

Сремска Митровица, улица Светог Димит-
рија број 13.

Град има своју званичну интернет пре-
зентацију на адреси www.sremskamitro-
vica.rs

Печат

Члан 5.

Органи Града и градске управе у вршењу
послова из своје надлежности користе пе-
чат.

Печат је округлог облика, пречника 32
мм, у чијој средини стоји грб Републике
Србије са исписаним текстом, на српском
језику, ћириличним писмом.

Текст печата исписује се у концентрич-
ним круговима око грба Републике Србије.
У спољашњем кругу печата исписује се на-
зив: Република Србија, а у следећем кругу
ка унутрашњости печата исписан је назив:
Аутономна Покрајина Војводина, у следе-
ћем кругу ка унутрашњости печата испи-
сан је назив: Град Сремска Митровица и у
последњем четвртом унутрашњем кругу
исписан је назив органа, односно градске
управе.

Седиште органа исписује се у дну печата.
Градске управе могу имати један мањи

печат, пречника 20 мм (мали печат). Садр-
жина малог печата је иста и исписана је на
начин ближе описан ставом 3. овог члана.

На територији Града где је у службеној
употреби и језик националне мањине, на
печату чији је текст прописан ставом 3. и
4. овог члана и који се исписује на српском
језику, ћириличним писмом, текст печата
ће бити исписан и на језику и писму нацио-
налне мањине.

Језик и писмо

Члан 6.

На територији Града у службеној упо-
треби је српски језик и ћирилично писмо.

На подручју насељеног места Стара Бин-
гула, истовремено са српским језиком и ћи-
риличним писмом, у службеној употреби су
хрватски језик и латинично писмо и сло-
вачки и русински језик и писма ових нацио-
налних мањина, на начин утврђен законом.

Симболи Града

Члан 7.

Град има грб и заставу.
Грб Града има за основу штит на коме су

на горњем делу уцртане три хумке од којих
једна са пламеном, а представља симбол
борбе и палих жртава, у средини римска
тврђава испод које стоји римски војник са
штитом и копљем, што значи да Град Срем-
ска Митровица лежи на остацима римског
града Сирмијума, а зелена подлога са пре-
сеченом таласастом линијом представља
поља Срема и реку Саву. У горњем делу
штита је натпис ћирилицом'' Сремска Мит-
ровица'', а у дну натпис латиницом ''CIVI-
TAS SANCTI DEMETRI''.

Застава Града је беле боје, са грбом
Града на средини.

Однос дужине и ширине заставе је два
према један.

Грб на застави заузима 1/3 висине заставе.

Употреба симбола Града

Члан 8.

Застава и грб Града могу се истицати
само уз државне симболе.

У службеним просторијама органа Града
истичу се државни симболи, симболи
Аутономне Покрајине Војводине, грб и за-
става Града, а у насељеном месту у којем
су у службеној употреби језици национал-
них мањина и потврђени симболи нацио-
налних мањина чији су језици у службеној
употреби у том насељеном месту.

Празник Града

Члан 9.

Град има свој празник, Митровдан, који
се прославља осмог новембра.
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Награде и јавна признања

Члан 10.

Скупштина града додељује Новембар-
ску награду, сваке друге године, органи-за-
цијама и грађанима, у знак признања за
значајна остварења у области привреде,
науке, уметности, спорта и другим друшт-
веним областима. 

Град додељује звање „почасни грађа-
нин“ особи чији су рад и достигнућа од по-
себног значаја за Град. 

Скупштина града одлучује о додељи-
вању звања „почасни грађанин“ уз пре-
тходну сагласност министарства надлеж-
ног за послове локалне самоуправе.

Награде и друга јавна признања и звање
„почасни грађанин“ додељују се поводом
празника Града.

Врсте награда и других јавних признања,
поступак, услови и критеријуми за додељи-
вање јавних признања и звања „почасни
грађанин“ уређују се посебном одлу-ком.

Утврђивање назива делова
насељених места

Члан 11.

Град утврђује називе улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места на својој територији по-
себном одлуком, уз претходну сагласност
покрајинског органа надлежног за послове
локалне самоуправе.

У поступку промене назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места прибавља се миш-
љење националног савета националне ма-
њине и савета за међунационалне односе.

Јавност Града

Члан 12.

Рад органа Града је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:

1. путем издавања билтена, информатора,
преко средстава јавног информисања, пре-
зентовањем одлука и других аката јавности
и постављањем интернет презентације;

2. организовањем јавних расправа у
складу са законом, овим Статутом и одлу-
кама органа Града;

3. организовањем јавних слушања у
складу са овим статутом и пословником
Скупштине града, и

4. у другим случајевима утврђеним овим
Статутом и другим актима органа Града.

Имовина Града

Члан 13.

Град има своју имовину.
Имовином Града самостално управљају

и располажу органи Града, у складу са зако-
ном, овим Статутом и другим актима Града.

У јавној својини Града сагласно закону
су:

– добра у општој употреби на терито-
рији Града (општински путеви, некатегори-
сани путеви, улице које нису део аутопута
или државног пута I и II реда, тргови и
јавни паркови и др.);

– комунална мрежа као добро од општег
интереса на територији Града;

– непокретне и покретне ствари и друга
имовинска права које користе органи и ор-
ганизације Града;

– ствари у јавној својини на којима
право коришћења имају месне заједнице на
територији Града, установе, јавне агенције
и друге организације чији је оснивач Град;

– друге непокретне и покретне ствари и
имовинска права, у складу са законом
којим се уређује јавна својина.

II НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

Надлежности Града

Члан 14.

Град врши надлежности општине ут-
врђене Уставом и законом, послове из ок-
вира права и дужности Републике који су јој
законом поверени, као и послове које јој по-
вери Аутономна покрајина својом одлуком.
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Надлежности утврђене Уставом 
и законом

Члан 15.

Град, преко својих органа, у складу с
Уставом и законом: 

1. доноси свој Статут, буџет и завршни ра-
чун, просторни и урбанистички план и про-
грам развоја Града, као и стратешке планове
и програме локалног економског развоја; 

2. уређује и обезбеђује обављање и раз-
вој комуналних делатности, локални пре-
воз, коришћење грађевинског земљишта и
пословног простора; 

3. стара се о изградњи, реконструкцији,
одржавању и коришћењу локалних путева
и улица и других јавних објеката од значаја
за Град; 

4. стара се о задовољавању потреба гра-
ђана у области просвете (предшколско вас-
питање и образовање и основно и средње
образовање и васпитање), научноистражи-
вачке и иновационе делатности, културе,
здравствене и социјалне заштите, дечије
заштите, спорта и физичке културе; 

5. обезбеђује остваривање посебних по-
треба особа са инвалидитетом и заштиту
права осетљивих група; 

6. стара се о развоју и унапређењу ту-
ризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7. доноси и реализује програме за под-
стицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање по-
стојећих и привлачење нових инвестиција
и унапређује опште услове пословања; 

8. стара се о заштити животне средине,
заштити од елементарних и других непо-
года, заштити културних добара од значаја
за Град; 

9. стара се о заштити, унапређењу и ко-
ришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја; 

10. стара се о остваривању, заштити и
унапређењу људских и мањинских права,
родној равноправности, као и о јавном ин-
формисању у Граду; 

11. образује и уређује организацију и рад
органа, организација и служби за потребе
града, организује службу правне помоћи
грађанима и уређује организацију и рад
мировних већа; 

12. утврђује симболе града и њихову
употребу; 

13. управља градском имовином и ут-
врђује стопе изворних прихода, као и ви-
сину локалних такси; 

14. прописује прекршаје за повреде
градских прописа; 

15.образује комуналну полицију, обезбе-
ђује и организује вршење послова кому-
налне полиције;

16. обавља и друге послове од локалног
значаја одређене законом (нпр. у областима
одбране, заштите и спасавања, заштите од
пожара, омладинске политике, зоохигијене
и др.) као и послове од непосредног инте-
реса за грађане, у складу са Уставом, зако-
ном и Статутом.

Послови из надлежности Града ут-
врђени Уставом и законом, ближе су одре-
ђени Јединственим пописом послова једи-
ница локалне самоуправе који обезбеђује
министарство надлежно за локалну само-
управу у складу са законом.

Градске општине

Члан 16.

Ради ефикаснијег и економичнијег оства-
ривања својих надлежности, на територији
Града могу се образовати две или више
градских општина, у складу са законом.

Јавне службе Града

Члан 17.

За остваривање својих права и дужности
и за задовољавање потреба локалног ста-
новништва, Град може оснивати предузећа,
установе и друге организационе облике који
врше јавну службу, у складу са законом и
овим Статутом.

Скупштина града посебном одлуком ос-
нива предузећа, установе и друге органи-
зационе облике који врше јавну службу и
остварује права оснивача, ако законом или
овим Статутом за вршење појединих права
оснивача није утврђена надлежност другог
органа Града.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

5

PDF Compressor Free Version 



Предузећа, установе и други организа-
циони облици чији је оснивач или већин-
ски власник Град дужни су да Скупштини
града достављају на сагласност вишего-
дишње планове рада и развоја, као и го-
дишњи програм пословања.

Поверавање послова правном или
физичком лицу

Члан 18.

Град може уговором, на начелима конку-
ренције, јавности, економичности, ефикас-
ности и заштите животне средине, поверити
правном или физичком лицу обављање
појединих послова из своје надлежности.

Поверавање послова из става 1. овог
члана уређује се одлуком Скупштине града.

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
ГРАДА

Средства за обављање послова 
и извори средстава

Члан 19.

За обављање послова града утврђених
Уставом и законом, за обављање законом
поверених послова из оквира права и дуж-
ности Републике, као и за обављање поједи-
них послова које јој из своје надлежности
одлуком повери аутономна покрајина, Граду
припадају приходи и примања утврђени за-
коном, односно покрајинском одлуком.

Послови Града финансирају се из извор-
них и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других
прихода и примања утврђених законом.

Ненаменски карактер средстава

Члан 20.

Сви приходи Града су општи приход бу-
џета и могу се користити за било коју на-
мену, осим оних прихода чији је наменски
карактер утврђен законом. 

Буџет и завршни рачун

Члан 21.

Скупштина града доноси буџет Града за
сваку календарску годину, у којем се иска-
зују сви приходи и примања, задуживања и
друге финансијске трансакције, расходи и
други издаци, у складу са законом.

По истеку године за коју је буџет донет,
саставља се завршни рачун о извршењу бу-
џета Града. 

Одговорност за извршење буџета 
и извештавање

Члан 22.

За извршење буџета Града, Градоначел-
ник одговара Скупштини града.

Градска управа обавезна је да редовно
прати извршење буџета и по потреби, а
најмање два пута годишње информише
Градоначелника, а обавезно у року од 15
дана по истеку шестомесечног, односно де-
ветомесечног периода.

Градоначелник, у року од 15 дана од дана
достављања, усваја извештаје из става 2.
овог члана и доставља их Скупштини града.

Самодопринос

Члан 23.

За задовољавање потреба грађана у
Граду или њеном делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.

Одлуку о увођењу самодоприноса до-
носе грађани референдумом, у складу са
законом којим је уређено непосредно
изјашњавање грађана и овим Статутом.

Одлука из става 2. овог члана садржи по-
датке који се односе на:

1) потребе, односно намене за које се
средства прикупљају;

2) подручје на коме се средства прику-
пљају;

3) време на које се средства прикупљају;
4) укупан износ средстава која се прику-

пљају;
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5 ) обвезнике, начин и рокове изврша-
вања самодоприноса, као и лица која се ос-
лобађају те обавезе;

6) висину самодоприноса ( основица,
пропорционална стопа и др.);

7) начин вођења евиденције о средствима;
8) износ и јединицу мере прерачунавања

када се самодопринос изражава у раду,
превозничким и другим услугама;

9)начин остваривања надзора грађана у
наменском коришћењу средстава;

10) начин враћања средстава која се
остваре изнад износа који је одлуком одре-
ђен.

Утврђивање предлога одлуке

Члан 24.

Предлог одлуке о увођењу самодопри-
носа утврђује Скупштина града.

Иницијативу за доношење одлуке из
става 1. овог члана може поднети најмање
једна трећина одборника Скупштине града
и грађани путем грађанске иницијативе.

Уз иницијативу се подноси и програм
којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања укупних финансијских сред-
става за реализацију пројекта који је пред-
мет одлуке.

По примљеној уредној иницијативи,
Скупштина града одлучује о покретању
поступка за увођење самодоприноса већи-
ном гласова од укупног броја одборника.

Ако Скупштина града прихвати ини-
цијативу за увођење самодоприноса, до-
носи закључак којим истовремено одређује
рок за припрему нацрта одлуке о увођењу
самодоприноса и рок и начин организо-
вања јавне расправе.

Предлог одлуке о увођењу самодопри-
носа Скупштина града утврђује већином
гласова од укупног броја одборника.

Доношење одлуке о увођењу
самодоприноса

Члан 25.

Одлуку о увођењу самодоприноса до-
носе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на којем се
средства прикупљају.

Одлуку из става 1. овог члана доносе и
грађани који немају изборно право и пре-
бивалиште на подручју на којем се сред-
ства прикупљају, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодо-
приноса се побољшавају услови кориш-
ћења те имовине.

Одлука се сматра донетом када се за њу
изјасни већина од укупног броја грађана из
ст. 1. и 2. овог члана.

Објављивање одлуке о увођењу
самодоприноса

Члан 26.

Одлука о увођењу самодоприноса се
објављује у „Службеном листу Града
Сремскa Митровица“.

Наменски карактер средстава
самодоприноса

Члан 27.

Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу приход су
буџета и строго су наменског карактера.

IV ОРГАНИ ГРАДА

Органи Града

Члан 28.

Органи Града су: Скупштина града, Гра-
доначелник, Градско веће и Градска управа.

У складу са законом којим се уређује
правобранилаштво, орган Града је и Град-
ско правобранилаштво.

Презумпција надлежности

Члан 29. 

Послове Града врше органи Града у ок-
виру своје надлежности утврђене законом
и овим статутом.
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Ако законом или другим прописом није
утврђено који орган је надлежан за обав-
љање послова из надлежности Града, све
послове који се односе на уређивање од-
носа из надлежности Града врши Скуп-
штина града, а послове који су по својој
природи извршни, врши Градоначелник.

Ако се према природи посла не може ут-
врдити надлежност у складу са ставом 2.
овог члана, надлежна је Скупштина града.

1. Скупштина града

Положај Скупштине града

Члан 30.

Скупштина града је највиши орган
Града који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и овим
Статутом.

Састав Скупштине града

Члан 31.

Скупштину града чине одборници које
бирају грађани на непосредним изборима,
тајним гласањем, у складу са законом и
овим Статутом.

Сазивање конститутивне седнице

Члан 32.

Седницу новог сазива Скупштине града
сазива председник Скупштине претходног
сазива, у року од 15 дана од дана објављи-
вања резултата избора. Скупштина се мора
одржати најкасније у року од два месеца од
дана објављивања коначних резултата из-
бора. 

Уколико председник Скупштине из пре-
тходног сазива не сазове седницу новог са-
зива у року из става 1. овог члана, седницу
новог сазива сазваће најстарији одборник
у року од 15 дана од истека рока из става 1.
овог члана. 

Седницом председава најстарији одбор-
ник до избора председника Скупштине
града.

Конституисање Скупштине града

Члан 33.

Скупштина града се сматра конституи-
саном избором председника Скупштине
града и постављењем секретара Скуп-
штине града.

Број одборника

Члан 34.

Скупштина града има 61 одборника.

Мандат

Члан 35.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одбор-

нички мандат под условима и на начин ут-
врђен законом.

Заклетва

Члан 36.

Изабрани одборници полажу заклетву
која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду
Скупштине града Сремска Митровица
придржавати Устава, закона и Статута
Града Сремска Митровица и да ћу часно и
непристрасно вршити дужност одборника,
руководећи се интересима грађана.“

Неспојивост функција

Члан 37.

Одборник не може бити запослени у
градској управи и лице које именује, одно-
сно поставља Скупштина града.
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Ако запослени у градској управи буде
изабран за одборника, права и обавезе по
основу рада мирују му док траје његов од-
борнички мандат.

Даном потврђивања одборничког ман-
дата лицима која је именовала, односно по-
ставила Скупштина града престаје функ-
ција на коју су именована, односно постав-
љена.

Имунитет одорника

Члан 38.

Одборник не може бити позван на кри-
вичну одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на
седници Скупштине града и радних тела.

Права и дужности одборника

Члан 39.

Право је и дужност одборника да уче-
ствује у раду Скупштине града и њених
радних тела, предлаже Скупштини града
расправу о одређеним питањима, подноси
предлоге одлука и других аката из надлеж-
ности Скупштине града и даје амандмане
на предлоге прописа, поставља питања ве-
зана за рад органа Града и учествује у дру-
гим активностима Скупштине града. 

Право је одборника да буде редовно оба-
вештаван о питањима од утицаја на
вршење одборничке дужности, да на лични
захтев добије од органа и служби Града по-
датке који су му потребни за рад, као и
стручну помоћ у припремању предлога за
Скупштину града.

За благовремено достављање обавеш-
тења, тражених података, списа и упут-
става одговоран је секретар Скупштине
града, а начелник управе за одговарајућу
област када се обавештење, тражени пода-
так, спис и упутство односе на делокруг и
рад те управе.

Одборник има право на заштиту ман-
дата, укључујући и судску заштиту, која се
остварује сходном применом закона којим
се уређује заштита изборног права у избор-
ном поступку.

Права и дужности одборника ближе се
одређују пословником Скупштине града. 

Накнада и друга примања одборника

Члан 40.

Право одборника на изгубљену зараду,
путне трошкове за долазак и одлазак на
седницу Скупштине града и њених радних
тела, дневнице и накнаду других трошкова
везаних за вршење одборничке функције
уређује се посебном одлуком Скупштине
града.

Надлежност Скупштине града

Члан 41.

Скупштина града, у складу са законом:
1) доноси Статут града и пословник

Скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун Града;
3) утврђује стопе изворних прихода

Града, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја Града и
појединих делатности;

5)доноси просторни и урбанистички
план Града и програме уређивања грађе-
винског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;
6а) бира и разрешава локалног омбудс-

мана;
7) расписује градски референдум и ре-

ферендум на делу територије Града, изјаш-
њава се о предлозима садржаним у грађан-
ској иницијативи и утврђује предлог од-
луке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, уста-
нове и организације, утврђене Статутом
Града и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и над-
зорни одбор, именује и разрешава дирек-
торе јавних предузећа, установа, организа-
ција и служби, чији је оснивач и даје са-
гласност на њихове статуте, у складу са за-
коном;

10) бира и разрешава председника скуп-
штине и заменика председника скупштине;
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11) поставља и разрешава секретара
скупштине;

12) бира и разрешава Градоначелника и,
на предлог Градоначелника, бира заменика
Градоначелника и чланове градског већа;

13) утврђује градске таксе и друге ло-
калне приходе који Граду припадају по за-
кону;

14) утврђује накнаду за уређивање гра-
ђевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању
Града, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;

16) прописује радно време угоститељ-
ских, трговинских и занатских објеката;

17) даје мишљење о републичком, по-
крајинском и регионалном просторном
плану;

18) даје мишљење о законима којима се
уређују питања од интереса за локалну са-
моуправу;

19) даје сагласност на употребу имена,
грба и другог обележја Града;

20)обавља и друге послове утврђене за-
коном, Статутом и другим важећим пропи-
сима.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 42.

Скупштина града одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја од-
борника.

Скупштина града одлучује већином гла-
сова присутних одборника, уколико зако-
ном или овим Статутом није друкчије од-
ређено.

Скупштина града већином гласова од
укупног броја одборника:

1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун

буџета;
3) доноси програм развоја Града и

појединих делатности;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Града;
7) одлучује о сарадњи и удруживању са

другим јединицама локалне самоуправе и
о сарадњи са јединицама локалне само-
управе у другим државама;

8) одлучује о образовању, подручју за
које се образује, промени подручја и уки-
дању месних заједница и других облика
месне самоуправе;

9) одлучује о називима улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места;

10) одлучује и у другим случајевима ут-
врђеним законом и овим Статутом. 

Сазивање

Члан 43.

Седницу Скупштине града сазива пред-
седник Скупштине града, по потреби, а
најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине града је дужан
да седницу закаже на захтев Градоначел-
ника, Градског већа или једне трећине од-
борника, у року од седам дана од дана под-
ношења захтева, тако да дан одржавања
седнице буде најкасније у року од 15 дана
од дана подношења захтева.

У ситуацијама које оправдавају хитност у
сазивању седнице, председник Скупштине
града може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 3.
овог члана мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и образ-
ложење последица које би наступиле ње-
ним несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине града из става 3. овог члана, не
односи се на сазивање седнице Скупштине
града у условима проглашене ванредне си-
туације. 

Ако председник Скупштине града не за-
каже седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац за-
хтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.

Председник Скупштине града може од-
ложити седницу коју је сазвао само у слу-
чају када не постоји кворум потребан за
рад, а у другим случајевима о одлагању
седнице одлучује Скупштина града. 

Јавност рада

Члан 44.

Седнице Скупштине града су јавне.
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За јавност рада Скупштине града одго-
воран је председник Скупштине града. 

Позиви и материјал за седнице Скуп-
штине града достављају се средствима ин-
формисања ради упознавања јавности. 

Седницама Скупштине града могу прису-
ствовати представници средстава јавног ин-
формисања, овлашћени представници пред-
лагача, као и друга заинтересована лица, у
складу с пословником Скупштине града.

У случају да не постоји могућност да
сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, председник Скупштине ће од-
лучити коме ће омогућити присуство сед-
ници полазећи од редоследа пријављивања
и интереса пријављених за тачке на днев-
ном реду. 

Скупштина града може одлучити да сед-
ница Скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених
законом. 

Радна тела Скупштине града

Члан 45.

Скупштина града оснива стална и по-
времена радна тела за разматрање питања
из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге
прописа и одлука које доноси Скупштина
града и обављају друге послове утврђене
овим Статутом и пословником Скупштине
града.

Пословником Скупштине града утврђују
се број и задаци сталних радних тела, из-
бор, права и дужности председника и чла-
нова сталних радних тела, као и друга пи-
тања од значаја за рад сталних радних тела.

Актом о образовању повременог радног
тела утврђују се његов назив и област за
коју се оснива, задаци радног тела, број
чланова радног тела, рок за извршење за-
датака, права и дужности председника и
чланова радног тела и друга питања од зна-
чаја за рад радног тела.

Посебна радна тела Скупштине града

Члан 46.

Поред сталних радних тела предвиђених
Пословником Скупштине града, Скуп-
штина града оснива као стална радна тела
и Комисију за спровођење избора за чла-
нове савета месних заједница (у даљем
тексту: Комисија) и Другостепену комисију
за спровођење избора за чланове савета
месних заједница.

Услове за рад сталних радних тела из ст.
1. овог члана, као и обављање стручних и
административно-техничких послова, обе -
збеђује Градска управа.

Градска изборна комисија 

Члан 47.

Избор, права и дужности председника и
чланова Градске изборне комисије за спро-
вођење избора за одборнике Скупштине
града утврђују се Пословником о раду
Скупштине града.

Комисија за спровођење избора за

чланове савета месних заједница

Члан 48.

Скупштина града именује председника
и чланове Комисије за спровођење избора
за чланове савета месних заједница чији
број ће бити ближе уређен одлуком Скуп-
штине града којом се уређују месне зајед-
нице.

Комисија за спровођење избора за чла-
нове савета месних заједница има секре-
тара кога именује Скупштина града и који
учествује у раду Комисије без права од-
лучивања.

Председник, чланови Комисије и секре-
тар, именују се на четири године, а по ис-
теку мандата могу бити поново именовани.
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Председник, чланови Комисије и њен
секретар имају заменике.

За председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара Комисије
именују се лица која имају стечено високо
образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма-
стер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање три година радног
искуства у струци.

Комисија спроводи изборе за чланове
Савета месне заједнице искључиво у стал-
ном саставу.

Чланови Комисије и њихови заменици
могу бити само грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији
Града.

Задаци и овлашћења Комисије 
за спровођење избора за чланове савета

месних заједница

Члан 49.

Комисија приликом спровођења избора
за Савет месне заједнице: 

1) стара се о законитости спровођења из-
бора за чланове савета месне заједнице;

2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује

њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у

погледу спровођења поступка избора за
чланове савета месне заједнице;

5) прописује обрасце и организује тех-
ничке припреме за спровођење избора;

6) утврђује да ли су изборне листе сачи-
њене и поднете у складу са Упутством за
спровођење избора за чланове савета
месне заједнице;

7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких ли-

стића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким
одборима;

9) одлучује о приговорима поднетим у
поступку избора за чланове савета месне
заједнице;

10) утврђује и објављује резултате из-
бора за чланове савета меснезаједнице;

11) подноси извештај Скупштини града
о спроведеним изборима за чланове савета
месне заједнице.

Задаци и овлашћења Комисије, као и на-
чин рада и одлучивања, ближе се утврђују
одлуком Скупштине града којом се уређују
месне заједнице.

Другостепена комисија за спровођење
избора за чланове савета месних

заједница

Члан 50.

Другостепена комисија за спровођење
избора за чланове савета месних заједница
је орган за спровођење избора који у дру-
гом степену одлучује о приговорима на од-
луке Комисије.

Скупштина града именује председника
и чланове Другостепене комисије чији број
ће бити ближе уређен одлуком Скупштине
града којом се уређују месне заједнице.

Другостепена комисија има секретара
кога именује Скупштина града и који уче-
ствује у раду Комисије без права одлучи-
вања.

Другостепена комисија одлучује већи-
ном гласова од укупног броја чланова.

Председник, најмање један члан и сек-
ретар Другостепене комисије морају да
имају стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, од-
носно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, са најмање пет
година радног искуства у струци.

Председник, чланови Другостепене ко-
мисије и секретар, именују се на четири го-
дине и могу поново да буду именовани.
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Задаци и овлашћења Другостепене ко-
мисије, као и начин рада и одлучивања,
ближе се утврђују одлуком Скупштине
града којом се уређују месне заједнице.

Председник Скупштине

Члан 51.

Скупштина града има председника Скуп -
штине.

Председник Скупштине организује рад
Скупштине града, сазива и председава ње-
ним седницама, остварује сарадњу са Гра-
доначелником и Градским већем, стара се о
остваривању јавности рада, потписује акта
која Скупштина града доноси и обавља
друге послове утврђене законом и овим
Статутом.

Председник Скупштине може бити на
сталном раду у Граду.

Избор председника Скупштине

Члан 52.

Председник Скупштине града се бира из
реда одборника, на предлог најмање тре -
ћине одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укуп-
ног броја одборника Скупштине града.

Одборник може да учествује у предла-
гању само једног кандидата.

Ако у првом кругу гласања ниједан од
предложених кандидата не добије већину,
у другом кругу гласаће се за два кандидата
који су у првом кругу имали највећи број
гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат који
добије већину гласова од укупног броја од-
борника. 

Ако ни у другом кругу ниједан од пред-
ложених кандидата не добије потребну
већину гласова, понавља се поступак кан-
дидовања и избора. 

Разрешење председника Скупштине

Члан 53.

Председник Скупштине може бити раз-
решен пре истека мандата: 

1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одбор-

ника.
Предлог се подноси у писаној форми и

мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по по-

ступку који је предвиђен за његов избор.

Заменик председника Скупштине

Члан 54.

Председник Скупштине има заменика
који га замењује у случају његове одсутно-
сти и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира
се и разрешава на исти начин као и пред-
седник Скупштине.

Ако заменику председника Скупштине
мирују права из радног односа услед из-
бора на ту функцију, заменик председника
Скупштине може бити на сталном раду у
Граду.

Секретар Скупштине

Члан 55.

Скупштина града има секретара који се
стара о обављању стручних послова у вези
са сазивањем и одржавањем седница Скуп-
штине и њених радних тела и руководи ад-
министративним пословима везаним за
њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на че-
тири године, на предлог председника Скуп-
штине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине града може
бити постављено лице које има стечено ви-
соко образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма-
стер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање че-
тири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, са положеним струч-
ним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање три године.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

13

PDF Compressor Free Version 



Скупштина града може, на образложен
предлог председника Скупштине, разре-
шити секретара и пре истека мандата.

Секретар има заменика који га замењује
у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине поставља
се и разрешава на исти начин и под истим
условима као и секретар.

Секретар Скупштине је одговоран за
благовремено достављање података, списа
и исправа, када то захтева надлежни орган
Републике, односно Аутономне покрајине
који врши надзор над радом и актима
Скупштине града.“ 

Пословник Скупштине

Члан 56.

Начин припреме, вођење и рад седнице
Скупштине града и њених радних тела и
друга питања везана за њихов рад уређују
се пословником Скупштине. Пословником
Скупштине града утврђују се број и задаци
сталних радних тела, избор, права и дуж-
ности председника и чланова сталних рад-
них тела, као и друга питања од значаја за
рад сталних радних тела.

Пословник доноси Скупштина града
већином од укупног броја одборника.

2. Извршни органи Града

Извршни органи

Члан 57.

Извршни органи Града су градоначел-
ник и Градско веће.

а) Градоначелник

Избор градоначелника и заменика
градоначелника

Члан 58.

Градоначелника бира Скупштина града,
из реда одборника, на време од четири го-
дине, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине града.

Градоначелник има заменика који га за-
мењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине града предлаже
кандидата за Градоначелника.

Кандидат за Градоначелника предлаже
кандидата за заменика градоначелника из
реда одборника, кога бира Скупштина
града на исти начин као Градоначелника.

Неспојивост функција

Члан 59.

Градоначелнику и заменику градоначел-
ника избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини града.

Градоначелник и заменик градоначел-
ника на сталном су раду у Граду.

Надлежност

Члан 60.

Градоначелник: 
1) представља изаступа Град;
2) предлаже начин решавања питања о

којима одлучује Скупштина града;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) успоставља интерну ревизију Града и

инспекцију коришћења буџетских сред-
става;

5) даје сагласност на опште акте којима
се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета
Града и на број и структуру запослених и
других лица која се ангажују на остварива -
њу програма или дела програма корисника
буџета Града;

6) усмерава и усклађује рад градских
управа образованих за поједине области;

7) представља Градско веће, сазива и
води његове седнице;

8) доноси појединачне акте за које је ов-
лашћен законом, овим Статутом или одлу-
ком Скупштине града;

9) одлучује о давању у закуп, односно на
коришћење непокретности у јавној својини
Града, у складу са законом и прописом
Града;
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10) даје претходну сагласност носио-
цима права коришћења на стварима у јав-
ној својини Града (месним заједницама,
установама и другим организацијама) за
давање у закуп тих ствари, у складу са за-
коном и прописом града;

11) врши распоред пословних просто-
рија у јавној својини Града;

12) закључује уговоре у име Града, на
основу овлашћења из закона, Статута и од-
лука Скупштине града;

13) доноси одлуку о проглашењу и о
укидању ванредне ситуације на предлог
Градског штаба за ванредне ситуације,
командант је Градског штаба за ванредне
ситуације по положају;

14) информише јавност о свом раду;
15) подноси жалбу Уставном суду Репуб-

лике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града
онемогућава вршење надлежности Града;

16) образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје надлеж-
ности;

17) поставља и разрешава помоћнике
градоначелника;

18)  доноси акта из надлежности Скуп-
штине града у случају ратног стања или
елементарних непогода, с тим што је ду-
жан да их поднесе на потврду Скупштини
чим она буде у могућности да се сасатане;

19) одлучује решењем о употреби сред-
става текуће буџетске резерве;

20) врши и друге послове утврђене овим
Статутом и другим актима Града.

Градоначелник је одговоран за благовре-
мено достављање података, списа и ис-
права, када то захтева надлежни орган Ре-
публике, односно Аутономне покрајине
који врши надзор над радом и актима из-
вршних органа Града.

Помоћници градоначелника

Члан 61.

Градоначелник може да има 3 помоћ-
ника који обављају послове из појединих
области које су од значаја за развој и функ-
ционисање Града.

Помоћници градоначелника покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и дају ми -
шљења у вези са питањима која су од зна-
чаја за развој Града у областима за које су
постављени и врше и друге послове по на-
логу Градоначелника.

Градоначелник поставља и разрешава
помоћнике, који обављају послове најдуже
док траје дужност Градоначелника.

Помоћници градоначелника постављају
се у Кабинету градоначелника.

б) Градско веће

Састав и избор

Члан 62.

Градско веће чине Градоначелник, заме-
ник градоначелника, као и 9 чланова Град-
ског већа.

Градоначелник је председник Градског
већа.

Заменик градоначелника је члан Град-
ског већа по функцији.

Чланове Градског већа бира Скупштина
града, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одбор-
ника.

Кандидате за чланове Градског већа
предлаже кандидат за Градоначелника.

Када одлучује о избору Градоначелника,
Скупштина града истовремено и обједи-
њено одлучује о избору заменика градона-
челник и чланова Градског већа.

Чланови Градског већа могу бити на
сталном раду у Граду. 

Неспојивост функција

Члан 63.

Чланови Градског већа не могу истовре-
мено бити и одборници, а могу бити заду-
жени за једно или више одређених под-
ручја из надлежности Града.

Одборнику који буде изабран за члана
Градског већа престаје одборнички мандат.
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Надлежност

Члан 64.

Градско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге од-

луке и акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о из-

вршавању одлука и других аката Скуп-
штине града;

3) оснива буџетски фонд и утврђује про-
грам коришћења средстава буџетског
фонда, у складу са законом;

4) доноси одлуку о привременом финан-
сирању у случају да Скупштина града не
донесе буџет пре почетка фискалне године,
већином гласова од укупног броја чланова
Градског већа;

5) доноси решење о располагању грађе-
винским земљиштем у јавној својини града
у складу са законом, другим прописима и
програмом коришћења грађевинског зем-
љишта;

6) врши надзор над радом градских
управа образованих за поједине области,
поништава или укида акте градске управе
образоване за поједину област који нису у
сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси
Скупштина града;

7) решава у управном поступку у другом
степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација
у управним стварима из надлежности Града;

8) прописује посебне елементе процене
ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из из-
ворне надлежности Града, као и посебне
елементе плана одређеног инспекцијског
надзора из изворне надлежности Града;

9) прати реализацију програма посло-
вања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је оснивач Град;

10) подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа Скупштини града, ради
даљег извештавања у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа;

11) предлаже акта које доноси Скупшти -
на града ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији
је оснивач Град;

12) одлучује решењем о употреби сред-
става сталне буџетске резерве;

13) стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине;

14) поставља и разрешава нечелнике
градских управа;

13) доноси План одбране Града који је
саставни део Плана одбране Републике
Србије, усклађује припреме за одбрану
правних лица у делатностима из надлеж-
ности Града са одбрамбеним припремама
аутономне покрајине и Планом одбране Ре-
публике Србије;

14) доноси Процену угрожености и
План заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама и План заштите од удеса;

15) образује жалбену комисију;
16) образује стручна саветодавна радна

тела за поједине послове из своје надлеж-
ности;

17) информише јавност о свом раду;
18) доноси пословник о раду на предлог

Градоначелника;
19) врши и друге послове,у складу са за-

коном, као и послове које утврди Скуп-
штина града.

Одлуку из тачке 4. овог члана, Градско
веће доноси већином гласова од укупног
броја чланова Градског већа

Положај градоначелника
у Градском већу

Члан 65.

Градоначелник представља Градско ве -
ће, сазива и води његове седнице. 

Градоначелник је одговоран за закони-
тост рада Градског већа. 

Градоначелник је дужан да обустави од
примене одлуку Градског већа за коју сма -
тра да није сагласна закону.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 66.

Градско веће може да одлучује ако сед-
ници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
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Градско веће одлучује већином гласова
присутних чланова ако законом или овим
Статутом за поједина питања није предви-
ђена друга већина.

Пословник Градског већа

Члан 67.

Организација, начин рада и одлучивања
Градског већа, детаљније се уређују њего-
вим пословником, у складу са законом и
овим статутом.

Подношење извештаја Скупштини
града

Члан 68.

Градоначелник и Градско веће дужни су
да редовно извештавају Скупштину града,
по сопственој иницијативи или на њен за-
хтев, а најмање једном годишње, о изврша-
вању одлука и других аката Скупштине
града.

Разрешење и оставка градоначелника

Члан 69.

Градоначелник може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на образ-
ложен предлог најмање трећине одбор-
ника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење Градоначел-
ника мора се расправљати и одлучивати у
року од 15 дана од дана достављања пред-
лога председнику Скупштине града, уз
примену минималног рока за сазивање сед-
нице из члана 43. ст. 3. и 5. овог Статута.

Ако Скупштина не разреши Градоначел-
ника, одборници који су поднели предлог
за разрешење не могу поново предложити
разрешење Градоначелника пре истека
рока од шест месеци од одбијања претход-
ног предлога.

Градоначелник може поднети оставку.
О поднетој оставци Градоначелника,

председник Скупштине града обавештава
одборнике на почетку прве наредне сед-
нице Скупштине.

Дејство разрешења и оставке
градоначелника

Члан 70.

Разрешењем, односно оставком Градо-
начелника престаје мандат заменика градо-
начелника и Градског већа.

Разрешење и оставка заменика
градоначелника, односно члана

Градског већа

Члан 71.

Заменик градоначелника, односно члан
Градског већа, може бити разрешен пре ис-
тека времена на које је биран, на предлог
Градоначелника или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран.

Градоначелник је дужан да истовремено
са предлогом за разрешење заменика гра-
доначелника или члана Градског већа,
Скупштини града поднесе предлог за из-
бор новог заменика градоначелника или
члана Градског већа, која истовремено до-
носи одлуку о разрешењу и о избору.

У случају да Скупштина града разреши
заменика градоначелника или члана Град-
ског већа на предлог једне трећине одбор-
ника, Градоначелник је дужан да на првој
наредној седници Скупштине града под-
несе предлог за избор новог заменика гра-
доначелника, односно члана Градског већа.

О поднетој оставци заменика градона-
челника или члана Градског већа, председ-
ник Скупштине града обавештава одбор-
нике на почетку прве наредне седнице
Скупштине града.

У случају из става 4. овог члана, градо-
начелник је дужан да на наредној седници
Скупштине града поднесе предлог за избор
новог заменика градоначелника, односно
члана Градског већа.

Вршење текућих послова по престанку
мандата због разрешења или оставке

Члан 72.

Градоначелник, заменик градоначелника
или члан Градског већа који су разрешени
или су поднели оставку, остају на дужно-
сти и врше текуће послове, до избора новог
Градоначелника,заменика градоначелника
или члана Градског већа.
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Престанак мандата извршних органа
Града због престанка мандата

Скупштине

Члан 73.

Престанком мандата Скупштине града
престаје мандат градоначелнику и Град-
ском већу, с тим да они врше текуће по-
слове из своје надлежности до ступања на
дужност новог Градоначелника и Градског
већа, односно председника и чланова при-
временог органа ако је Скупштини мандат
престао због распуштања Скупштине.

3. Градска управа 

Организација Градске управе

Члан 74.

За вршење управних послова у оквиру
права и дужности Града и одређених струч-
них иадминистративно-техничких послова
за потребе Скупштине града, Градоначел-
ника и Градског већа,образују се градске
управе за поједине области, односно по-
слове (у даљем тексту: градске управе).

Број, назив и делокруг послова за које се
образују градске управе, утврђује се одлу-
ком о организацији градских управа.

Начела деловања градских управа

Члан 75.

Градске управе поступају према прави-
лима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужне су да сваком омогуће
једнаку правну заштиту у остваривању
права, обавеза и правних интереса.

Градске управе дужне су да грађанима
омогуће брзо и делотворно остваривање
њихових права и правних интереса.

Градске управе дужне су да грађанима
дају потребне податке и обавештења и пру-
жају правну помоћ.

Градске управе дужне су да сарађују са
грађанима и да поштују личност и до-
стојанство грађана.

Када органи Града решавају о правима,
обавезама или правним интересима физич-
ког или правног лица, односно друге
странке, градске управе по службеној дуж-
ности врше увид, прибављају и обрађују по-
датке из евиденција, односно регистара које
у складу са посебним прописима воде
државни органи, органи територијалне ауто-
номије, јединица локалне самоуправе и има-
оци јавних овлашћења, у складу са законом.

Увид, прибављање и обрада података из
евиденција, односно регистара који се воде
у електронском облику у поступку из става
5. овог члана, врши се путем информацио-
ног система који обезбеђује сигурност и за-
штиту података о личности.

У поступку из става 5. овог члана градска
управа може вршити увид, прибављати и об-
рађивати само оне податке који су законом
или посебним прописом утврђени као не-
опходни за решавање о одређеном праву,оба-
вези или правном интересу странке.

Надлежност

Члан 76.

Градске управе, у оквиру свог дело-
круга:

1) припремају прописе и друге акте које
доноси Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће;

2) извршавају одлуке и друге акте Скуп-
штине града, Градоначелника и Градског
већа;

3) решавају у управном поступку у
првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других ор-
ганизација у управним стварима из над-
лежности Града;

4) обављају послове управног надзора
над извршавањем прописа и других оп-
штих аката Скупштине града;

5) извршавају законе и друге прописе
чије је извршавање поверено Граду;

6) воде законом прописане евиденције и
старају се о њиховом одржавању;

7) обављају стручне и административно-
техничке послове за потребе рада Скуп-
штине града, Градоначелника и Градског
већа;
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8) пружају помоћ месној заједници у
обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова;

9) достављају извештај о свом раду на
извршењу послова из надлежности Града
и поверених послова, Градоначелнику,
Градском већу и Скупштини града, по по-
треби, а најмање једном годишње.

Руковођење 

Члан 77.

Градским управама руководе начелници
градских управа (у даљем тексту: начелник).

За начелника може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће области у односу на делокруг
управе, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма-
стер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање пет година радног искуства у
струци и положен државни стру чни испит
за рад у органима државне управе.

Начелника поставља Градско веће, на
основу јавног огласа, на пет година.

Одлука о постављењу доноси се већи-
ном гласова од укупног броја чланова Град-
ског већа.

Начелник може имати заменика који га
замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника се поставља на исти
начин и под истим условима као и начел-
ник.

Одговорност начелника

Члан 78.

Начелник за свој рад и рад градске
управе којом руководи одговара Градском
већу у складу са овим Статутом и одлуком
о организацији градских управа.

Уређење градских управа

Члан 79.

Одлуку о организацији градских управа
доноси Скупштина града на предлог Град-
ског већа.

Правилник о унутрашњем уређењу и си-
стематизацији градских управа, посебних
органа, служби и организација обједињује
начелник управе надлежне за опште и
заједничке послове и доставља га Градском
већу на усвајање.

Унутрашње организационе јединице

Члан 80.

У градским управама, за вршење срод-
них послова, образују се унутрашње орга-
низационе јединице.

Руководиоце унутрашњих организацио-
них јединица у градским управама распо-
ређује начелник.

Овлашћења у вршењу управног
надзора

Члан 81.

Градске управе у обављању управног
надзора могу:

1) наложити решењем извршење мера и
радњи у одређеном року;

2) изрећи новчану казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за

учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање
пре кршајног поступка;

4) издати привремено наређење, одно-
сно забрану;

5) обавестити други орган, ако постоје
разлози, за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;

6) предузети и друге мере за које су ов-
лашћене законом, прописом или општим
актом.
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Овлашћења и организација за обављање
послова из става 1. овог члана ближе се
уређују одлуком Скупштине града. 

Примена прописа о управном поступку

Члан 82.

У поступку пред Градском управом, у
коме се решава о правима, обавезама и ин-
тересима грађана и правних лица, приме-
њују се прописи о управном поступку.

Сукоб надлежности

Члан 83.

Градско веће решава сукоб надлежности
између градских управа, као и између град-
ске управе и других предузећа, организа-
ција и установа кад на основу одлуке Скуп-
штине града одлучују о појединим правима
грађана, правних лица или других странака.

Начелник решава сукоб надлежности из-
међу унутрашњих организационих једи-
ница у оквиру градске управе.

Услови за обављање управних послова

Члан 84.

Послове градских управа, који се односе
на остваривање права, обавеза и интереса
грађана и правних лица, могу обављати
лица која имају прописану школску
спрему, положен стручни испит за рад у ор-
ганима државне управе и одговарајуће
радно искуство, у складу са законом и дру-
гим прописом.

Изузеће

Члан 85.

О изузећу начелника решава Градско
веће.

О изузећу службеног лица у градској
управи решава начелник.

4. Градско правобранилаштво

Члан 86.

Послове правне заштите имовинских
права и интереса Града обавља Градско
правобранилаштво.

Образовање, уређење и организација,
као и друга питања од значаја за рад Град-
ског правобранилаштва, утврђују се одлу-
ком Скупштине града у складу са основама
за уређење и организацију правобрани-
лаштва прописаних законом.

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Облици непосредног учешћа грађана

Члан 87.

Грађани Града непосредно учествују у
остваривању послова Града путем гра-ђан-
ске иницијативе, збора грађана и референ-
думом.

Грађанска иницијатива

Члан 88.

Грађани путем грађанске иницијативе
предлажу Скупштини града доношење
акта којим ће се уредити одређено питање
из надлежности Града, промену Статута
или других аката и расписивање референ-
дума у складу са законом и Статутом

Градска управа има обавезу да пружи
стручну помоћ грађанима приликом фор-
мулисања предлога садржаног у грађанској
иницијативи.

Грађанска иницијатива пуноважно је по-
кренута а које листа потписника грађан-ске
иницијативе састављена у складу са зако-
ном и ако је исту потписало 5% од укупног
броја грађана са бирачким правом.

О предлогу из става 1. овога члана,
Скупштина града је дужна да одржи рас-
праву и да достави образложен одговор
грађанима у року од 60 дана од дана до-
бијања предлога.
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Збор грађана

Члан 89.

Збор грађана расправља и даје предлоге
о питањима из надлежности органа Града.

Сазивање збора

Члан 90.

Збор грађана сазива се за насељено ме-
сто или део насељеног места, који може
бити: заселак, улица, део градског насеља,
подручје месне заједнице или другог
облика месне самоуправе. 

Збор грађана сазива Градоначелник,
председник Скупштине града, овлашћени
представник месне заједнице или другог
облика месне самоуправе, најмање 50 гра-
ђана са пребивалиштем на подручју за које
се збор сазива и најмање једна четвртина
одборника, најкасније осам дана пре дана
одржавања.

Градска управа је дужна да пружи помоћ
сазивачу у сазивању и припремању одржа-
вања збора грађана.

Предлог за сазивање збора може упу-
тити орган Града надлежан за одлучивање
о питању које се разматра на збору.

О сазваном збору, грађани се обавешта-
вају истицањем акта о сазивању збора на
интернет презентацији Града, на огласној
табли Града, преко средстава информи-
сања или на други уобичајен начин.

Сазивач је обавезан да обавести Градску
управу о одржавању збора.

Рад збора и утврђивање ставова збора

Члан 91.

Збором грађана председава сазивач или
лице које он овласти. 

Збор грађана се може одржати и на њему
се могу доносити пуноважни закључци,
давати предлози о питањима из надлежно-
сти органа града, ако збору присуствује 5
одсто бирача уписаних у бирачки списак за
подручје за које је се збор сазива.

Право одлучивања на збору грађана
имају грађани чије је пребивалиште на
подручју за које је збор сазван. 

Одлуке на збору грађана доносе се већи-
ном гласова присутних грађана са правом
одлучивања. 

Збор грађана јавним гласањем, већином
гласова присутних грађана са правом од-
лучивања усваја захтеве и предлог и упу-
ћује их Скупштини града или другим над-
лежним службама и органима Града.

Градска управа дужна је да пружи
стручну помоћ грађанима приликом фор-
мулисања предлога, односно захтева збора
грађана, а пре њиховог упућивања надлеж-
ним органима Града.

Начин рада и начин утврђивања ставова
збора уређују се одлуком Скупштине града.

Поступање надлежног органа Града 
по одржаном збору

Члан 92.

Органи Града дужни су да у року од 60
дана од дана одржавања збора грађана, раз-
мотре захтеве и предлоге грађана, заузму
став о њима, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Референдум

Члан 93.

Скупштина града може на сопствену
иницијативу, већином гласова од укупног
броја одборника, да распише референдум
о питањима из своје надлежности.

Скупштина града дужна је да распише
референдум о питању из своје надлежно-
сти на захтев грађана.

Захтев грађана из става 2. овог члана пу-
новажан је ако је листа потписника зах-
тева састављена у складу са законом и ако
је исту потписало најмање 10% грађана са
бирачким правом на територији Града.

Одлука путем референдума донета је ако
се за њу изјаснила већина грађана са би-
рачким правом на територији Града која је
гласала, под условом да је гласало више од
половине укупног броја грађана са бирач-
ким правом на територији Града.
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Одлука донета на референдуму је оба-
везна, а Скупштина града је не може ста-
вити ван снаге, нити изменама и допунама
мењати њену суштину у периоду од годину
дана од дана доношења одлуке.

Референдум на делу територије Града

Члан 94.

Скупштина града дужна је да распише
референдум на делу територије Града о пи-
тању које се односи на потребе, односно
интересе становништва тог дела територи-
је, ако је листа потписника захтева за рас-
писивање референдума састављена у
складу са законом и ако је исту потписало
најмање 10 % бирача са дела територије
града, за који се тражи расписивање рефе-
рендума, а који су уписани у бирачки спи-
сак на дан предаје захтева грађана. 

Петиција грађана

Члан 95.

Петиција је писано обраћање појединца
или групе грађана са пребивалиштем на те-
риторији Града, којим се од одређеног ор-
гана Града тражи да покрене поступак или
предузме меру или радњу из своје надлеж-
ности.

Петиција обавезно садржи:
1) Назив органа коме се упућује,
2) Правни основ за подношење петиције

са захтевом да се на петицију одговори,
3) Јасно формулисан захтев, односно

предлог подносиоца, са образложењем,
4) Име, презиме и пребивалиште подно-

сиоца петиције и
5) Потпис подносиоца петиције
Орган Града коме је упућена петиција је

дужан да у року од 30 дана од дана достав-
љања, обавести подносиоца петиције о
свом ставу поводом захтева, односно пред-
лога садржаних у петицији.

Градска управа је дужна да грађанима
пружи стручну помоћ у формулисању пе-
тиције, као и да им пружи потребне по-
датке и обавештења од значаја за формули-
сање образложеног захтева, односно пред-
лога садржаних у петицији.

Притужбе грађана

Члан 96.

Органи Града дужни су да свима омо-
гуће подношење притужби на свој рад и на
неправилан рад запослених у Градској
управи и њихов однос према грађанима. 

Органи Града дужни су да испитају на-
воде истакнуте у притужби, који указују на
пропусте и неправилности у њиховом раду
и да у складу са законом покрену одгова-
рајући поступак за санкционисање и откла-
њање пропуста и неправилности.

Органи Града дужни су да дају подно-
сиоцу притужбе, одговоре и информације
о томе да ли је и како по притужби поступ-
љено у року од 30 дана, ако подносилац
притужбе то захтева.

VI ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА
ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ГРАДА

Јавна анкета

Члан 97.

Органи Града могу консултовати гра-
ђане о питањима из своје надлежности. 

Консултације из става 1. овог члана врше
се путем јавне анкете.

Јавна расправа

Члан 98.

Јавна расправа, у смислу овог Статута,
подразумева отворени састанак представ-
ника надлежних органа Града, односно јав-
них служби са заинтересованим грађанима
и представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања.

Организатор јавне расправе је дужан да
грађанима из свих делова Града омогући
учешће у јавној расправи.

О времену, начину и месту организо-
вања јавне расправе одлучује Градоначел-
ник.
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Организовање јавне расправе спроводи
надлежна градска управа, која Градоначел-
нику доставља извештај о поднетим пред-
лозима, примедбама и сугестијама грађана
изнетим на јавној расправи.

Градоначелник утврђује нацрт акта по-
водом кога је била организована јавна рас-
права и доставља га Градском већу, ради
утврђивања предлога акта.

Време трајања јавне расправе

Члан 99.

Јавна расправа траје најмање 15 дана,
уколико посебним прописима није друга-
чије регулисано.

Објављивање отпочињања рада на
припреми прописа

Члан 100.

Надлежни орган Града је дужан да на
интернет презентацији Града, односно на
други примерен начин обавести јавност да
је отпочео рад на припреми прописа које
доноси Скупштина.

Обавезна јавна расправа

Члан 101.

Органи Града дужни су да одрже јавну
расправу: 

1) у поступку припреме Статута;
2) у поступку припреме буџета Града (у

делу планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких пла-

нова развоја;
4) у поступку утврђивања стопа извор-

них прихода Града;
5) у поступку припреме просторних и

урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним

законом и Статутом Града.

Јавна расправа на основу предлога,
односно захтева

Члан 102.

Јавна расправа може се спровести у по-
ступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине града, на основу
захтева предлагача општег акта, једне тре -
ћине одборника или предлога 100 грађана.

Ради спровођења јавне расправе, пред-
лог грађана је потребно да својим потпи-
сима подржи најмање 100 грађана са би-
рачким правом на територији Града.

Прикупљање потписа грађана за спрово-
ђење јавне расправе из става 1. овог члана,
спроводи се у складу са прописима који
уређују грађанску иницијативу.

Надлежно радно тело Скупштине града
одлучује по примљеном предлогу, односно
захтеву из става 1. овог члана.

Уколико надлежно радно тело Скупшти -
не града прихвати предлог, односно захтев
из става 1. овог члана, надлежни орган орга-
низује јавну расправу, по правилу, на начин
и у време које је у тим поднесцима предло-
жено.

VII МЕСНА САМОУПРАВА

Облици месне самоуправе

Члан 103.

Ради задовољавања потреба и интереса од
непосредног значаја за грађане са одређеног
подручја, у Граду се оснивају месне зајед-
нице и други облици месне самоуправе. 

Месна заједница се оснива за једно или
више села. 

Месна заједница, односно други облик
месне самоуправе (у даљем тексту: месна
заједница) оснива се за: насељено место,
два или више насељених места, део насе-
љеног места, градску четврт, рејон, стам-
бени блок, улицу, део једне или више
улица, који представља просторну, функ-
ционалну и урбанистичку целину и где по-
стоји међусобна интересна повезаност гра-
ђана и могућност њиховог организовања. 
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Правни статус месне заједнице

Члан 104.

Месна заједница има својство правног
лица, у оквиру права и дужности утврђе-
них овим Статутом и одлуком о оснивању. 

Месна заједница има свој печат и рачун. 

Имовина месних заједница

Члан 105.

Месна заједница има своју имовину коју
могу чинити: покретне ствари, новчана
средства, као и права и обавезе.

Месна заједница има право коришћења
на непокретностима које су у јавној сво ји -
ни Града.

Предлог за образовање, односно
укидање месне заједнице

Члан 106.

Предлог за образовање, односно уки-
дање месне заједнице могу поднети нај -
мање 10% бирача са пребивалиштем на
подручју на које се предлог односи, нај ма -
ње једна трећина одборника и Градско веће.

Скупштина града дужна је да пре доно-
шења одлуке о оснивању нове месне зајед-
нице, промени подручја и укидању месне
заједнице, прибави мишљење грађана са
дела територије Града на који се предлог
односи. Скупштина града дужна је да пре
доношења одлуке о промени подручја, од-
носно укидању месне заједнице, прибави и
мишљење Савета месне заједнице, на који
се предлог односи. 

Нова месна заједница се образује спаја -
њем две или више постојећих месних заје -
дница или издвајањем дела подручја из
једне или више постојећих месних зајед-
ница у нову месну заједницу.

Месна заједница се може укинути и
њено подручје припојити једној или више
постојећих месних заједница.

Променом подручја месне заједнице
сматра се и измена граница подручја уко-
лико се извршеном изменом део подручја
једне месне заједнице припаја подручју
друге месне заједнице.

Одлука из става 2. члана доноси се већи-
ном гласова од укупног броја одборника.

Одлука о месним заједницама

Члан 107.

Одлуком о оснивању месне заједнице, у
складу са овим Статутом, утврђују се по-
слови које врши месна заједница, органи и
организација рада органа, начин одлучи-
вања као и поступак избора савета и дру-
гих органа месне самоуправе, заштита пра -
ва у току избора и друга питања од значаја
за рад месне заједнице.

Савет месне заједнице

Члан 108.

Савет месне заједнице је основни пред-
ставнички орган грађана на подручју месне
самоуправе.

Избори за савет месне заједнице спро-
воде се по правилима непосредног и тајног
гласања на основу општег и једнаког из бор -
ног права, у складу са актом о оснива њу.

Мандат чланова савета месне заједнице
траје 4 године.

Изборе за савет месне заједнице распи-
сује председник Скупштине града.

Председника савета месне заједнице
бира савет из реда својих чланова, тајним
гласањем, већином гласова од укупног
броја чланова савета месне заједнице. 

Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне зајед-

нице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета

месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење

комуналних и других делатности на под-
ручју месне заједнице;

5) доноси пословник о раду савета
месне заједнице и друге акте из надлежно-
сти месне заједнице;

6) покреће иницијативу за доношење но-
вих или измену постојећих прописа Града;
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7) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене Статутом Града,
актом о оснивању месне заједнице или
другим градским прописима.

Савет месне заједнице је дужан да имо-
вином месне заједнице, као и непокретно-
стима у јавној својини Града на којима има
право коришћења, управља, користи и рас-
полаже у складу са законом, одлукама Скуп -
штине града и статутом месне заједнице.

Ангажовање председника и чланова са-
вета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додат-
них финансијских обавеза месној зајед-
ници.

Распуштање савета месне заједнице

Члан 109.

Савет месне заједнице може се распу-
стити ако:

1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року

од месец дана од дана одржавања избора за
чланове савета месне заједнице или од
дана његовог разрешења, односно под но -
ше ња оставке;

3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине града.

Одлуку о распуштању савета месне заје -
днице доноси Скупштина града на предлог
Градског већа.

Председник Скупштине града расписује
изборе за савет месне заједнице, у року од
15 дана од ступањана снагу одлуке о рас-
пуштању савета месне заједнице, с тим да
од датума расписивања избора до датума
одржавања избора не може протећи више
од 45 дана. 

До конституисања савета месне зајед-
нице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник Града кога
именује Скупштина града истовремено са
доношењем одлуке о распуштању савета
месне заједнице.

Финансирање месне заједнице

Члан 110.

Средства за рад месне заједнице обезбе-
ђују се из: 

1) средстава утврђених одлуком о буџету
Града, укључујући и самодопринос, 

2) донација и 
3) прихода које месна заједница оствари

својом активношћу. 
Месна заједница доноси финансијски

план на који сагласност даје Градска упра -
ва надлежна за послове буџета и финан-
сија, у складу са одлуком о буџету Града.

Поверавање послова месној заједници
и организовање рада управе у месним

заједницама

Члан 111.

Одлуком Скупштине града може се свим
или појединим месним заједницама пове-
рити вршење одређених послова из над-
лежности Града, уз обезбеђивање за то по-
требних средстава. 

Приликом одлучивања о поверавању по-
слова из става 1. овог члана полази се од
значаја тих послова за задовољавање сва-
кодневних и непосредних потреба грађана
са одређеног подручја.

За обављање одређених послова из над-
лежности Градске управе, посебно у вези са
остваривањем права грађана, може се орга-
низовати рад управе у месним заједницама. 

Послове из става 3. овог члана, начин и
место њиховог вршења, одређује Градона-
челних, на предлог начелника надлежне
градске управе.

Стручна помоћ у обављању послова
месне заједнице

Члан 112.

Градска управа надлежна за послове бу-
џета и финансија дужна је да месној зајед-
ници пружа помоћ у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-мате-
ријалних послова.

Поступак за оцену уставности и
законитости општег акта месне

заједнице

Члан 113.

Градско веће покренуће поступак за
оцену уставности и законитости општег
акта месне заједнице пред Уставним судом,
ако сматра да тај акт није у сагласности са
Уставом или законом.
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Градоначелник је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или за-
кону, решењем које ступа на снагу објав-
љивањем у „Службеном листу града Срем-
ска Митровица“.

Решење о обустави од извршења пре-
стаје да важи ако Градско веће у року од
пет дана од објављивања решења не по-
крене поступак за оцену уставности и за-
конитости општег акта.

Указивање савету месне заједнице
на предузимање одговарајућих мера

Члан 114.

Када Градско веће сматра да општи акт
месне заједнице није у сагласности са Ста-
тутом Града, актом о оснивању месне
заједнице или другим градским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради
предузимања одговарајућих мера.

Ако савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
Градоначелник ће поништити општи акт
месне заједнице решењем које ступа на
снагу објављивањем у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

Градско веће, предлаже Градоначелнику
обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска
средства не користе у складу са финан-
сијским планом месне заједнице, одлуком
о буџету или законом.

VIII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ
ГРАДА

Сарадња и удруживање Града са
општинама и градовима у земљи

Члан 115. 

Град, органии службе Града, као и пред-
узећа, установе и друге организације чији
је оснивач, удружују се и остварују са-
радњу са другим општинама и градовима
и њиховим органима и службама у обла-
стима од заједничког интереса и ради њи-
хово остваривања могу удруживати сред-
ства и образовати заједничке органе, пред-
узећа, установе и друге организације и
установе, у складу са законом и Статутом.

Сарадња из става 1. овог члана подразу-
мева и уступање обављања појединих по-
слова из надлежности Града другој једи-
ници локалне самоуправе или предузећу,
установи и другој организацији чији је она
оснивач.

Ако Град закључи споразум о сарадњи
са другим општинама или са градом ради
заједничког обављања послова из области
комуналних делатности, ти послови зајед-
нички се обављају у складу са законом који
уређује комуналне делатности.

Споразум о сарадњи

Члан 116.

Споразумом о сарадњи Града са другим
јединицама локалне самоуправе уређују се:
назив и седиште заједничког органа, пред-
узећа, установе или друге организације,
врста, обим и начин обављања послова, на-
чин финансирања, управљање и надзор над
радом, приступање споразуму других једи-
ница локалне самоуправе, поступак исту-
пања односно одустајања од споразума
јединице локалне самоуправе, права и оба-
везе запослених, као и друга питања од зна-
чаја за оснивање, рад и престанак рада, у
складу са законом.

Скупштина града одлучује о закључи-
вању споразума из става 1. овог члана ве -
ћином гласова од укупног броја одборника
и дужна је да га достави министар ству над-
лежном за локалну самоуправу у року од
30 дана од дана закључења споразума.

Заједничко извршавање поверених
послова

Члан 117.

Град може, заједно са једном или више
општина, односно градова, предложити
министарству надлежном за локалну само-
управу заједничко извршавање одређених
поверених послова, у складу са законом
којим се уређује државна управа и уредбом
Владе Републике Србије којом се уређују
ближи услови и начин заједничког изврша-
вања поверених послова.
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Град може прихватити предлог надлеж-
ног органа државне управе да са једном
или више општина, односно градова, зајед-
нички обезбеди извршавање одређених по-
верених послова, у складу са законом
којим се уређује државна управа и уредбом
Владе Републике Србије којом се уређују
ближи услови и начин заједничког изврша-
вања поверених послова.

Скупштина града одлучује о предлогу из
става 2. овог члана у року од 30 дана од
дана достављања предлога.

Уколико прихвати предлог из става 2.
овог члана, Скупштина града закључује са
једном, односно више општина, односно
градова, споразум о сарадњи којим се уре-
ђује заједничко извршавање поверених по-
слова и доставља га министарству надлеж-
ном за локалну самоуправу.

Споразум о сарадњи из става 4. овог
члана објављује се после прибављања са-
гласности Владе Републике Србије.

Оснивање заједничког органа, службе,
предузећа или друге организације

Члан 118.

Споразумом о сарадњи Града са другим
општинама, односно градовима, може се
предвидети оснивање заједничког органа,
службе, предузећа или друге организаације.

У случају из става 1. овог члана, над-
лежни орган Града заједно са надлежним
органом другог, односно других оснивача,
одлучује о постављењу, односно имено-
вању руководиоца заједничког органа,
службе, предузећа или друге организације,
разрешењу и њиховој одговорности и пре-
станку дужности, у складу са законом.

Кад је споразумом о сарадњи предви-
ђено да заједнички орган одлучује о пра-
вима и обавезама грађана са пребивалиш-
тем на територији Града у управном по-
ступку, о правима и обавезама тих грађана
у другостепеном поступку одлучује Град-
ско веће, у складу са законом.

Средства за рад заједничког органа обез-
беђују се у буџету Града, сразмерно обиму
послова које за Град обавља заједнички ор-
ган.

Уступање послова другој општини,
односно граду

Члан 119.

Споразумом о сарадњи Град може усту-
пити одређене послове из своје надлежно-
сти другој општини, односно граду.

Средства за рад органа општине, одно-
сно града који обавља уступљене послове,
обезбеђују се у буџету Града, сразмерно
обиму уступљених послова.

Кад је споразумом о сарадњи предви-
ђено да уступљени послови обухватају од-
лучивање о правима и обавезама грађана
са пребивалиштем на територији Града у
управном поступку, о правима и обавезама
тих грађана у другостепеном поступку од-
лучује Градско веће, у складу са законом.

Уступљени послови обављају се у име и
за рачун Града, а за њихово обављање од-
говоран је Град.

Престанак важења споразума 
о сарадњи

Члан 120.

Споразум о сарадњи престаје да важи на
захтев Града или друге јединице локалне
самоуправе учеснице споразума.

Скупштина града упућује писани захтев
другој учесници споразума најкасније
шест месеци пре дана са којим споразум о
сарадњи престаје да важи и истовремено о
томе обавештава министарство надлежно
за локалну самоуправу.

Споразум о сарадњи који је закључило
више јединица локалне самоуправе, на за-
хтев Града престаје да важи само у делу
који се односи на Град.

Сарадња са јединицама локалне
самоуправе других држава

Члан 121.

Град може да остварује сарадњу у обла-
стима од заједничког интереса са једини-
цама локалне самоуправе у другим држа-
вама, у оквиру спољне политике Републике
Србије, уз поштовање територијалног
јединства и правног поретка Републике
Србије, у складу са Уставом и законом.
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Одлуку о сарадњи са одговарајућим те-
риторијалним заједницама, општинама и
градо-вима доноси Скупштина града, уз
сагласност Владе Републике Србије.

Споразум или други акт о успостављању
сарадње потписује Градоначелник или
лице које он овласти.

Акт из става 3. овог члана објављује се
и ступа на снагу после прибављања саглас-
ности Владе Републике Србије.

Удруживање у асоцијације градова

и општина

Члан 122.

Град може бити оснивач или приступати
асоцијацијама градова и општина, ради
унапређења развоја локалне самоуправе,
њене заштите и остваривања заједничких
интереса.

Градо снива или приступа асоцијацијама
градова и општина које заступају интересе
свог чланства пред државним органима, а
посебно у поступку доношења закона и
других аката од значаја за остваривање по-
слова јединица локалне самоуправе.

Сарадња са удружењима и другим

организацијама

Члан 123.

Органи Града могу сарађивати са удру-
жењима, хуманитарним и другим органи-
зацијама, у интересу Града и њених гра-
ђана.

Учешће у европским интеграцијама

Члан 124.

Град у оквиру својих надлежности,
преко својих органа, прати процес европ-
ских интеграција Републике Србије и раз-
вија за то потребне административне капа-
цитете, у складу са законом и утврђеном
политиком Републике Србије.

IX ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Заштита права Града

Члан 125.

Заштита права Града обезбеђује се на на-
чин и по поступку утврђеном законом.

Покретање поступка за оцену
уставности и законитости

Члан 126.

Скупштина града покреће поступак за
оцену уставности и законитости закона
или другог општег акта Републике Србије
или Аутономне покрајине, којим се повре-
ђује право на локалну самоуправу.

Право жалбе Уставном суду

Члан 127.

Градоначелник има право жалбе Устав-
ном суду ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града
онемогућава вршење надлежности Града.

Локални омбудсман

Члан 128.

У Граду се може установити локални
омбудсман.

Локални омбудсман независно и само-
стално штити права грађана од повреда учи-
њених од стране Градске управе као и уста-
нова, органа и организација који врше јавна
овлашћења, а чији оснивач је Град; контро-
лише рад Градске управе и штити право гра-
ђана на локалну самоуправу, ако је реч о по-
вреди прописа и општих аката Града.
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Самосталност и независност

Члан 129.

Локални омбудсман поступа и делује на
основу и у оквиру Устава, закона, потврђе-
них међународних уговора и општепри-
хваћених правила међународног права као
и Статута Града.

У свом деловању локални омбудсман се
руководи принципима законитости, непри-
страсности, независности и правичности.

Одлуком Скупштине града ближе се
уређују начин обраћања локалном омбудс-
ману и правила поступања и рада локалног
омбудсмана.

Поступање локалног омбудсмана

Члан 130.

О појавама незаконитог и неправилног
рада Градске управе и јавних служби које
врше јавна овлашћења, а чији је оснивач
Град, којима се крше права или интереси
грађана, локални омбудсман упозорава ове
органе и службе, упућује им критике, даје
препоруке за рад, иницира покретање по-
ступака за отклањање повреда права и о
томе обавештава јавност.

У домену заштите људских и мањин-
ских права, локални омбудсман:

1) прати остваривање људских и мањин-
ских права и даје препоруке за унапређење
остваривања људских и мањинских права;

2) прикупља информације о примени за-
кона и других прописа из области људских
права и права на локалну самоуправу;

3) саставља годишњи извештај о оства-
ривању људских и мањинских права;

4) обавештава ширу јавност о кршењу
људских и мањинских права;

5) прима и испитује представке које се
односе на повреду људских и мањинских
права;

6) посредује у мирном решавању спо-
рова везаних за кршење људских права;

7) иницира покретање одговарајућих по-
ступака пред надлежним органима у слу-
чају кршења људских права;

8) организује и учествује у организо-
вању стручних састанака, саветовања и
кампања информисања јавности о пита-
њима значајним за остваривање људских и
мањинских права;

9) иницира и подстиче образовање о
људским и мањинским правима;

10) обавља и друге послове утврђене за-
коном, Статутом и одлуком Скупштине
града.

У обављању својих надлежности ло-
кални омбудсман сарађује са локалним ом-
будсманима у другим јединицама локалне
самоуправе, као и са Заштитником грађана
у Републици и са Покрајинским омбудсма-
ном и његовим канцеларијама.

Локалног омбудсмана бира и разрешава
Скупштина града већином од укупног
броја одборника.

Предлог за избор локалног омбудсмана
подноси одборничка група или најмање
једна трећина одборника. 

Локални омбудсман се бира на период
од пет година и може поново бити биран.

За локалног омбудсмана може бити би-
рано лице које, поред општих услова за
стицање бирачког права (држављанство,
пунолетство, пословна способност), има
стечено високо образовање из научне обла-
сти правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, од-
носно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, има најмање
пет година радног искуства у струци, про-
фесионално искуство на пословима у обла-
сти заштите људских и мањинских права,
ужива морални интегритет и није кри-
вично осуђивано нити се против њега води
кривични поступак.

Локални омбудсман не може бити члан
политичке странке и не може обављати
ниједну јавну функцију нити било коју
професионалну делатност.
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Разрешење локалног омбудсмана

Члан 132.

Локални омбудсман се разрешава дужно-
сти пре истека мандата ако буде осуђен за
кривично дело на казну затвора, ако не
обавља послове из своје надлежности на
стручан, непристрасан, независан и савестан
начин или се налази на положајима (функ-
цијама), односно обавља послове који су не-
спојиви са положајем локалног омбудсмана. 

Образложени предлог за разрешење ло-
калног омбудсмана може поднети одбор-
ничка група или најмање једна трећина од-
борника.

О разрешењу локалног омбудсмана од-
лучује Скупштина града већином од укуп-
ног броја одборника.

Подношење извештаја Скупштини

града

Члан 133.

Локални омбудсман доставља годишњи
извештај Скупштини града.

Ако процени да је то потребно због раз-
матрања одређених питања, локални ом-
будсман може Скупштини града достав-
љати и ванредне извештаје.

Скупштина града разматра извештаје
локалног омбудсмана на првој наредној
седници.

Право присуствовања седницама

Скупштине града и њенихрадних тела

Члан 134.

Локални омбудсман има право да прису-
ствује седницама Скупштине града и рад-
них тела Скупштине града, као и да уче-
ствује у расправи када се разматра извештај
о раду Градске управе, односно расправља
о питањима из његове надлежности.

Средства за рад локалног омбудсмана

Члан 135.

Средства за рад локалног омбудсмана
обезбеђују се у буџету Града, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу
са законом.

Савет за међунационалне односе

Члан 136.

Савет за међунационалне односе је са-
мостално радно тело које чине представ-
ници српског народа и националних ма-
њина, у складу са законом..

Савет за међунационалне односе (у да-
љем тексту: Савет) разматра питања оства-
ривања, заштите и унапређивања нацио-
налне равноправности у Граду, а посебно
у областима културе, образовања, инфор-
мисања и службене употребе језика и
писма; учествује у утврђивању градских
планова и програма који су од значаја за
остваривање националне равноправности
и предлаже мере за постизање националне
равноправности; предлаже изворе, обим и
намену буџетских средстава за оствари-
вање националне равноправности.

Савет промовише међусобно разуме-
вање и добре односе међу свим заједни-
цама које живе у Граду.

Избор и састав Савета 

Члан 137.

Скупштина града бира чланове Савета
међу истакнутим припадницима српског
народа и националних мањина. 

Члан Савета не може бити одборник
Скупштине града.

Представнике у Савету могу имати при-
падници српског народа и националних ма-
њина са више од 1% учешћа у укупном
броју становника у Граду. 
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Чланове Савета који су припадници на-
ционалних мањина предлажу национални
савети националне мањине, а чланове Са-
вета који су припадници националних ма-
њина који немају национални савет нацио-
налне мањине и чланове српске национал-
ности, предлаже радно тело Скупштине
града које обавља послове у вези с кадров-
ским питањима.

Начин предлагања и избора чланова Са-
вета треба да обезбеди равномерну заступ-
љеност припадника српског народа и на-
ционалних мањина, с тим да ни српски на-
род, нити једна национална мањина не
може имати већину чланова Савета.

Листа кандидата садржи најмање дво-
струко више кандидата од броја који се бира. 

Мандат чланова Савета траје три године
и тече од тренутка избора у Скупштини
града.

Делокруг, састав, избор чланова и начин
рада Савета уређују се одлуком Скупштине
града, која се доноси већином гласова од
укупног броја одборника.

Начин одлучивања Савета 

Члан 138.

Одлуке Савета доносе се консензусом
чланова Савета.

Савет о својим ставовима и предлозима
обавештава Скупштину града, која је
дужна да се о њима изјасни на првој наред-
ној седници, а најкасније у року од 30 дана.

Скупштина града и извршни органи
Града дужни су да предлоге свих одлука
који се тичу националне равноправности
претходно доставе на мишљење Савету. 

Надлежни орган Града дужан је да обез-
беди да ставови и мишљења Савета буду
доступни јавности, најкасније 30 дана од
дана заузимања става или давања миш-
љења од стране Савета.

Пословником Скупштине града ближе
се уређује положај Савета у поступку до-
ношења општинских одлука и других
правних аката.

Подношење извештаја Скупштини
града

Члан 139.

Савет подноси Скупштини града шесто-
месечни извештај о свом раду и о стању у
области националне равноправности, ме-
ђунационалних односа и остваривању ма-
њинских права на територији Града. Са-
ставни део извештаја су и предлози мера и
одлука за остваривање и унапређење на-
ционалне равноправности.

Савет може да поднесе и посебан извеш-
тај Скупштини града ако оцени да то захте-
вају нарочито важни разлози или ако Скуп-
штина града тражи такав извештај од њега.

Заштита права припадника српског
народа и националних мањина

Члан 140.

Савет има право да пред Уставним судом
покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке или другог општег
акта Скупштине града ако сматра да су
њиме непосредно повређена права припад-
ника српског народа и националних ма-
њина представљених у Савету и право да
под истим условима пред Управним судом
покрене поступак за оцену сагласности од-
луке или другог општег акта Скупштине
града са статутом Града. 

Пословник о раду Савета 

Члан 141.

Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке

послове за потребе Савета врши Градска
управа у чијој су надежности послови ве-
зани за националне мањине.
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Средства за рад Савета 

Члан 142.

Средства за рад Савета обезбеђују се у
буџету Града, а могу се обезбеђивати и из
других извора, у складу са законом.

X АКТИ ГРАДА 

Акти Града

Члан 143.

У вршењу послова из своје надлежности
Град доноси одлуке, правилнике, на-редбе,
упутства, решења, закључке, препоруке и
друге потребне акте.

Одлуке доноси само Скупштина града,
осим када је законом предвиђено да одлуку
доноси други орган Града.

Хијерархија аката Града

Члан 144.

Одлуке и општи акти Скупштине града
морају бити сагласни са законом и овим
Статутом.

Акти Градоначелника и Градског већа
морају бити сагласни са законом, овим
Статутом, одлукама и општим актима
Скупштине града.

Акти Градске управе морају бити са-
гласни са законом, овим Статутом, одлука-
ма и општим актима органа Града.

Предлагање прописа и других општих
аката Скупштине града

Члан 145.

Право предлагања прописа и других оп-
штих аката из надлежности Скупштине
града имају: сваки одборник Скупштине
града, радно тело Скупштине града, Град-
ско веће и грађани путем грађанске ини-
цијативе.

Објављивање и ступање на снагу
општих аката

Члан 146.

Општи акти органа Града објављују се у
„Службеном листу града Сремска Митро-
вица“.

Акти из става 1. овог члана ступају на
снагу осмог дана од дана објављивања,
осим ако доносилац у поступку доношења
не утврди да постоје нарочито оправдани
разло-зи да исти ступи на снагу и раније.

Остали акти Града објављују се у
„Службеном листу града Сремска Митро-
вица“ када је то тим актима предвиђено.

XI ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ 
И ПРОМЕНА СТАТУТА

Аутентично тумачење Статута

Члан 147.

Аутентично тумачење Статута Града до-
носи Скупштина града на предлог надлеж-
ног радног тела Скупштине града.

Поступак за промену или доношење
статута

Члан 148.

Предлог за доношење или промену Ста-
тута Града може поднети најмање 5% гра-
ђана са бирачким правом на територији
Града, трећина одборника, градоначелник
и надлежно радно тело Скупштине града.

Предлог се подноси у писаном облику са
образложењем.

О предлогу из става 1. овог члана Скуп-
штина града одлучује већином гласова од
укупног броја одборника.

Ако Скупштина града одлучи да се при-
ступи доношењу или промени Статута
Града, истим актом одређује Комисију за
израду нацрта Статута, односно одлуке о
промени Статута Града, одређује њене за-
датке и рок за израду нацрта.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

32

PDF Compressor Free Version 



Нацрт Статута, односно одлуке о про-
мени Статута утврђује Градско веће већи-
ном гласова од укупног броја чланова Град-
ског већа.

О нацрту Статута, односно одлуке о про-
мени Статута спроводи се јавна расправа
на начин и у року који одреди Градоначел-
ник.

Градско веће, након спроведене јавне
расправе, утврђује предлог Статута, одно-
сно одлуке о промени Статута, већином
гласова од укупног броја чланова Градског
већа. Приликом утврђивања предлога Ста-
тута, односно одлуке о промени Статута,
Градско веће водиће рачуна о предлозима
и сугестијама датим у јавној расправи.

Скупштина града усваја Статут, односно
одлуку о промени Статута већином гласова
од укупног броја одборника.

Члан 149. 

Изузетно, када се доношење и промена
статута врши ради усаглашавања са зако-
ном, предлог статута утврђује Градско
веће, без примене поступка из претходног
члана. 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Усклађивање прописа Града 
са овим Статутом

Члан 150.

Прописи Града ускладиће се са одред-
бама овог Статута у року од девет месеци
од дана ступања на снагу Закона о локалној
самоуправи.

Прописи Града остају на снази до њихо-
вог усклађивања са овим Статутом.

Образовање Комисије за спровођење
избора за чланове савета месних

заједница и Другостепене комисије за
спровођење избора за чланове савета

месних заједница

Члан 151.

Скупштина града именоваће председ-
ника, чланове и секретара Комисије за
спровођење избора за чланове савета мес-
них заједница и њихове заменике, у року
од 90 дана од дана ступања на снагу овог
Статута.

Истовремено са именовањем из става 1.
овог члана, Скупштина града именоваће
председника, чланове и секретара Друго-
степене комисије за спровођење избора за
чланове савета месних заједница.

Доношење планских докумената
у складу са овим Статутом

Члан 152.

Скупштина града донеће План развоја
Града у складу са посебним законом.

Скупштина града донеће Средњорочни
план у складу са законом који уређује
плански систем Републике Србије, почев
од средњорочног плана за 2021. годину.

Важећи документи јавних политика уск-
ладиће се са законом из става 2. овог члана,
приликом првих измена и допуна тих до-
кумената

Одложена примена појединих одредаба
овог Статута

Члан 153.

Члан 60. у делу који се односи на по-
стављење помоћника градоначелника, при-
мењиваће се након спроведених избора за
одборнике Скупштине града одржаних
после ступања на снагу овог Статута.
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Члан 61. став 1. у делу који се односи на
број чланова Градског већа, примењиваће
се након спроведених избора за одборнике
Скупштине града одржаних после ступања
на снагу овог Статута.

Престанак важења Статута

Члан 154.

Даном ступања на снагу овог Статута,
престаје да важи Статут града Сремска
Митровица („Службени лист града Срем-
ска Митровица“, број 13/2012 и 6/2018)
осим члана 56. став 1. и члана 81. став 1.
који остају на снази до спроведених избора
за одборнике Скупштине града одржаних
после ступања на снагу овог Статута.

Ступање на снагу

Члан 155. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број:110-2 /2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

70.

На основу члана 35. став 1. тачка 23. Ста-
тута Града Сремске Митровице („Сл. лист
града Сремска Митровица“, бр. 13/2012 и
6/2018) Скупштина града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019. го-
дине, донела је

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Пројекат јавно – приватног
партнетрства – реконструкција дела си-
стема јавне расвете у граду Сремска Мит-
ровица.

II

Саставни део ове Одлуке чини Пројекат
јавно – приватног партнетрства – рекон-
струкција дела система јавне расвете у
граду Сремска Митровица.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 352-360/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Na   70 W 2681 233,247 

Na 100W 128 14,976 

Na 125W 26 3,744 

Na 150W  187 32,538 

Na 150W/360  399 69,426 

Na 250W 775 218,550 

Hg   70W 28 2,408 

Hg 125W 1461 201,618 

Mh 70W 25  2,200 

Mh 150w 148 26,048 

Mh 250W 10 2,840 

Mh 400W 121 53,482 

Led 75W 19 1,425 

UKUPNO 6008 862,502 
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Na 100 128 
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Na 150 177 
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Na 250 673 
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Hg   70 28 
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Mh 400 12 
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Mh 400 5 
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(W) 

 

 

 

 

 

 Na 11 250W 1 9m 

 Hg 3 125W 1 4m 

 Na 2 70W 1 5m 

 Hg 7 125W 1 7m 

 Na 6 250 W 1 9m 

 

 

Na 14 70 W 2 8m 

Na 14 150 W 2 8m 

Mh 17 150 W 1 5m 

Na 13 70 W 1 5m 

Na 6 150 W 1 5m 

Na 4 70 W 1 4m 

Na 3 150 W 1 4m 

 

 

Na 26 150 W 1 5m 

Na 6 250 W 3 9m 

Na 4 150 W 1 9m 

Na 18 150 W 1 6m 

Na 4 70 W 1 6m 

Na 4 250 W 1 6m 

 

 

Na 11 150 W 1 5m 

Na 6 250 W 3 9m 

Na 3 150 W 1 9m 

 

 

Na 5 70 W 1 6m 

Na 3 150 W 1 6m 
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Na 18 100 W 1 5m 

Na 1 150 W 1 8m 

 
 

Na 9 100 W 1 5m 

Na 6 70 W 1 6m 

Na 1 150 W 1 9m 

 
 

Na 10 70 W 2 9m 

Na 10 150 W 2 9m 

Na 4 150 W 2 8m 

Na 4 150 W 1 8m 

Na 11 100 W 1 5m 

 
 

Na 1 250 W 1 6m 

Na 2 250 W 2 9m 

Na 1 250 W 1 4m 

 
Na 4 250 W 4 12m 

 
Na 3 150 W 1 5m 

 Na 16 150 W 1 5m 

 
 

Na 12 100 W 1 5m 

Na 8 70 W 2 9m 

Na 8 150 W 2 9m 

Na 2 150 W 1 8m 

 Na 29 70 W 1 5m 

 Na 6 250 W 6 12m 

 Na 4 250 W 2 9m 

 Na 6 250 W 6 12m 

 Na 4 250 W 4 12m 

 Na 4 250 W 4 12m 

 Na 5 250 W 5 9m 

 Na 5 250 W 5 12m 

      

 
 

Na 1 250 W 1 5m 

 Mh 25 70 W 1 5m 

 
 

Na 35 250 W 2 9m 

Na 3 250 W 3 9m 

Na 10 250 W 1 9m 

 Hg 22 125 W 2 5m 

 Na 4 250 W 4 9m 

 Na 2 250 W 2 9m 

 Na 17 70 W 1 6m 

 Hg 6 125 W 1 6m 

 Na 3 250 W 3 9m 

 Na 8 250 W 2 9m 

 Na 2 70 W 1 4m 

 Na 6 150 W 1 5m 

 
 

Na 16 150 W 1 5m 

Na 2 250 W 1 9m 
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 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 57 150 W 1 5m 

 Na 4 250 W 2 6m 

 Na 29 250 W 1 9m 

 Na 10 70 W 1 5m 

      

  19 75 W 1 6,7 

 Na 8 250 W 2 9m 

 Na 8 150 W 1 5m 

 Na 4 150 W 1 5m 

 Na 70 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 1 100 W 1 8m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 11 150 W 1 5m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 1 150 W 1 5m 

 Na 7 70 W 1 5m 

 Na 1 70 W 2 5m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 5m 

 Hg 1 125 W 1 5m 

 Na 2 150 W 1 5m 

 Na 13 70 W 1 5m 

 Na 2 150 W 1 5m 

 
Hg 1 125 W 1 6m 

 
Na 21 250 W 1 9m 

 
Na 116 250 W 2 9m 

 
Na 6 250 W 3 9m 

 
Na 48 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 5m 

 
Na 4 150 W 1 5m 

 Na 3 250 W 1 8m 

 Hg 10 125 W 1 6m 

 Na 17 250 W 1 11m 

 
Na 1 150 W 1 11m 
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Na 26 70 W 1 6m 

 
Na 12 70 W 2 6m 

 
Na 7 70 W 1 6m 

 
Hg 15 125 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 14 70 W 1 6m 

 Na 10 70 W 1 5m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 3 150 W 1 6m 

 Na 1 70 W 1 5m 

 Na 1 150 W 1 8m 

 Na 10 70 W 1 5m 

 Na 13 70 W 1 6m 

 Na 23 70 W 1 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Hg 2 125 W 2 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 10 70 W 1 6m 

 Na 9 70 W 1 6m 

 Na 33 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 1 70 W 1 6m 

 Hg 8 125 W 1 6m 

 Na 24 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 8m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 15 70 W 1 6m 

 Na 18 70 W 1 5m 

 
Hg 2 125 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 19 70 W 1 6m 

 Na 17 70 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 5m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 29 70 W 1 6m 

 Hg 6 125 W 1 6m 

 Na 3 150 W 1 5m 

 Na 17 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 
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 Na 3 70 W 1 6m 

 Hg 3 125 W 1 6m 

 
Hg 15 125 W 1 6m 

 Na 12 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Hg 8 125 W 1 6m 

 Hg 2 125 W 2 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 29 70 W 1 6m 

 Na 50 250 W 1 11m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Hg 5 125 W 1 6m 

 Na 13 70 W 1 6m 

 
Na 27 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 
Na 5 70 W 1 6m 

 Na 89 70 W 1 5m 

 Na 10 70W 2 7m 

 Na 10 150W 2 7m 

 Na 28 70 W 2 5m 

 Na 28 150 W 2 5m 

 Na 1 250 W 1 9m 

 Mh 30 150 W 1 2m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 11 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 13 250 W 1 11m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 32 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Hg 2 125 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 10 70 W 1 6m 

 Na 12 70 W 1 5m 

 Na 4 150 W 1 11m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 20 70 W 1 6m 

 Na 24 70 W 1 6m 

 Hg 1 125 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 15 70 W 1 6m 
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 Na 8 70 W 1 5m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Hg 2 125 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 5m 

 Hg 7 125 W 1 5m 

 Hg 4 125 W 1 4m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 8 150 W 1 5m 

 Na 7 150 W 1 9m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 1 250 W 1 11m 

 Na 1 150 W 1 5m 

 Na 2 250 W 1 9m 

 Na 1 125 W 1 9m 

 Na 12 150 W 1 5m 

 Na 5 70 W 1 4m 

 Na 23 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 
Hg 8 125 W 1 6m 

 Hg 12 125 W 1 6m 

 Na 1 70 W 1 6m 

 Hg 2 125 W 2 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Na 1 150 W 3 9m 

 Na 17 70 W 1 6m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 1 250 W 6 11m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Mh 8 150 W 1 5m 

 Na 23 70 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Hg 6 125 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Hg 4 125 W 1 6m 

 Na 25 70 W 1 6m 

 Na 9 70 W 1 6m 

 Na 34 250 W 1 9m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Hg 15 125 W 1 6m 

 Na 14 70 W 1 4m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 10 70 W 1 5m 

 Na 9 70 W 1 5m 

 Na 12 70 W 1 5m 
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 Na 8 150 W 1 5m 

 Na 1 150 W 1 5m 

-

 

Na 2 70 W 1 5m 

- 

 

Na 1 70 W 1 5m 

-

 

Na 2 150 W 1 5m 

-

 

Hg 9 125 W 1 6m 

 Hg 4 125 W 1 6m 

 Hg 5 125 W 1 6m 

 Hg 28 125 W 1 6m 

 Na 9 70 W 1 6m 

 Na 25 70 W 1 6m 

 Na 2 250 W 2 9m 

 Na 4 70 W 2 9m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 6 150 W 1 5m 

 Na 19 70 W 1 6m 

 Hg 2 125 W 1 6m 

 Na 16 70 W 1 4m 

 Hg 4 125 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 1 150 W 1 5m 

 Na 2 150 W 2 7m 

 Na 18 70 W 1 5m 

 Na 4 70 W 1 5m 

 Na 57 70 W 1 6m 

 Hg 1 125 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 10 70 W 1 5m 

 Hg 10 125 W 1 6m 

 Na 20 100 W 1 6m 

 Na 4 70 W 2 5m 

 Na 2 250 W 4 11m 

 Na 1 250 W 2 9m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 2 6m 

 Na 30 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 1 150 W 1 6m 

 Na 14 70 W 1 6m 

 Na 18 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 13 70 W 1 6m 

 Na 25 150 W 1 5m 
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 Hg 25 125 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 26 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 2 6m 

 Na 1 70 W 1 5m 

 Na 1 150 W 1 11m 

 Na 32 250 W 1 11m 

 Na 2 70 W 1 6 

 Hg 7 125 W 1 4m 

 Na 5 70 W 1 5m 

 Na 7 150 W 1 5m 

 Na 10 250 W 2 9m 

 Na 11 150 W 1 8m 

 Na 1 70 W 1 5m 

 Na 4 70 W 1 5m 

 Mh 28 150 W 4 8m 

 Mh 35 150 W 1 5m 

 Na 4 150 W 1 5m 

 Na 19 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 2 6m 

 Na 34 70 W 1 6m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 10 70 W 1 6m 

 Na 2 250 W 2 9m 

 Na 20 150 W 1 5m 

 Na 2 150 W 1 5m 

 Na 9 150 W 1 5m 

 Hg 4 125 W 1 4m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 5m 

 Na 2 100 W 2 5m 

 Na 58 70 W 1 5m 

 Hg 4 125 W 2 6m 

 Hg 2 125 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 13 150 W 1 7m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 1 250 W 1 9m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 10 70 W 1 6m 

 Na 7 70 W 1 5m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 8m 

 Na 3 150 W 1 5m 

 Hg 5 125 W 1 6m 

 Na 4 150 W 1 8m 

 Na 1 70 W 2 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 
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 Na 5 70 W 1 6m 

 Hg 4 125 W 1 4m 

 Na 6 150 W 1 5m 

 Na 1 250 W 1 5m 

 Na 31 250 W 1 9m 

 Na 6 70 W 1 5m 

 Na 80 70 W 1 6m 

 Na 1 100 W 1 6m 

 Na 10 70 W 2 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Hg 2 125 W 2 6m 

 Hg 2 125 W 2 6m 

 Hg 1 125 W 1 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Na 15 70 W 1 6m 

 Na 13 70 W 1 6m 

 Na 11 250 W 1 9m 

 Na 2 250 W 2 9m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 5m 

 
Na 11 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 14 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 
Na 2 150 W 1 6m 

 Na 2 125 W 1 5m 

 Na 2 125 W 1 5m 

 Na 16 70 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 5m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Hg 1 125 W 1 6m 

 Hg 13 125 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 14 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 5m 

 Na 2 250 W 1 8m 

 Na 10 150 W 1 5m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 23 70 W 1 6m 

 Na 44 250 W 1 8m 

 Mh 4 150 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 4m 
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 Hg 1 125 W 1 5m 

 Hg 1 125 W 1 5m 

 Na 5 250 W 1 8m 

 Na 7 70 W 1 5m 

 Na 22 70 W 1 6m 

 Hg 1 125 W 1 6m 

 Na 22 70 W 1 6m 

 
Na 1 150 W 1 6m 

 Na 5 125 W 1 5m 

 Na 5 125 W 1 5m 

 Na 44 150 W 1 5m 

 Na 4 70 W 2 5m 

 Na 4 150 W 2 5m 

 Na 29 250 W 1 11m 

 Na 12 70 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 
Hg 2 125 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 6m 

 Na 20 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Hg 1 125 W 1 6m 

 Na 18 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Na 11 70 W 1 6m 

 Na 13 70 W 1 6m 

 Na 24 70 W 1 6m 

 Na 3 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 54 100 W 1 6m 

 Na 16 70 W 1 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 4m 

 Na 4 70 W 2 4m 

 Na 11 150 W 1 5m 

 Na 1 250 W 1 5m 

 Hg 1 125 W 1 5m 

 Hg 6 125 W 1 5m 

 Hg 6 125 W 1 5m 

 Na 14 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 Na 6 150 W 1 5m 

 Na 3 250 W 1 8m 

 Na 4 70 W 1 4m 

 Hg 5 125 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 5m 
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 Na 8 150 W 1 5m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 12 70 W 1 6m 

 Na 12 70 W 1 6m 

 Hg 21 125 W 1 6m 

-

 

Na 1 70 W 1 6m 

-

 

Hg 8 125 W 1 6m 

 Na 4 70 W 1 6m 

 Hg 7 125 W 1 6m 

 Na 6 70 W 1 5m 

 Na 27 70 W 1 6m 

 

Na 15 70 W 1 6m 

 Na 2 150 W 2 6m 

 Na 4 70 W 1 5m 

 Na 27 250 W 1 9m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 2 70 W 1 6m 

 

Na 8 70 W 1 6m 

 Na 6 250 W 1 9m 

 Hg 8 125 W 1 6m 

 Na 9 70 W 1 6m 

 Na 14 70 W 2 6m 

 Na 8 250 W 1 11m 

 Na 2 70 W 2 6m 

 Na 16 70 W 1 6m 

 Na 4 250 W 1 8m 

 Na 5 150 W 1 5m 

 Na 20 70 W 1 5m 

 Na 6 70 W 1 6m 

 Na 14 70 W 1 6m 

 Na 7 70 W 1 6m 

 Na 5 70 W 1 6m 

 Na 8 70 W 1 4m 

 Mh 56 150 W 1 5m 

 Na 1 70 W 1 6m 

  1 70W 1 6m 

 

 

 

 

 

Na   

Hg   

Mh   
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 6kom po 400w 2,4KW 

 8 kom po 250 w 2 KW 

 37kom po 400w 14.8KW 

 8 kom po 400w 3,2 kw 

 1 x400 w 0,4kw 

-  1 x400 w 0,4kw 

-  1x400 w 0,4 kw 

-  1x400w 0,4kw 

-  1x400w 0,4kw 

-  1x400w 0,4kw 

-  3x400w 1,2kw 

 3x400w 1,2 kw 

-  8x400w 3,2 kw 

 8x400w 3,2 kw 

 4x400 1,6kw 

-  2x400 0,8kw 

 : 36 KW                                                      

 
 

 

 

 

  

(W) 

 

-

 

 

 

                                 Hg 125 10 1 6 

 Hg 125 15 1 6 

 Hg 125 17 1 6 

 Hg 125 12 1 6 

 Hg 125 9 1 6 

              400 1 1 6 

 Na 70 7 1 6 

Na 125 2 1 6 

  400 4 1 6 

 Hg 125 9 1 6 

 Na 125 6 1 6 

 Hg 125 13 1 6 

 Hg 125 8 1 6 

 Hg 125 11 1 6 

 Hg 125 6 1 6 

-  Hg 125 5 1 6 

 Hg 125 10 1 6 

 Hg 125 39 1 6 

 Hg 125 39 1 6 

 Hg 125 38 1 6 
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 Hg 125 32 1 6 

 Hg 125 36 1 6 

 Hg 125 21 1 6 

 Hg 125 6 1 6 

 Hg 125 22 1 6 

 Hg 125 19 1 6 

 Hg 125 4 1 6 

 Hg 125 37 1 6 

 Hg 125 41 1 6 

 Hg 125 12 1 6 

 Hg 125 74 1 6 

                                  Hg 125 73 1 6 

 Hg 125 22 1 6 

 Hg 125 23 1 6 

 Hg 125 15 1 6 

                                            Hg 125 21 1 6 

 Hg 125 23 1 6 

 Hg 125 43 1 6 

 Hg 125 12 1 6 

 Hg 125 8 1 6 

 Hg 125 11 1 6 

 Hg 125 4 1 6 

 Hg 125 47 1 6 

 867  

 

 

Na   

Hg   

 

 

  

 

-  10x400w 4 kw 

 2x400 0,8kw 

 400w 0,4kw 

-  400w 0,4kw 

-

 

2 x400w 0,8kw 

  400w 0,4 kw 

-  400w 0,4kw 

 400w 0,4kw 

: 7,6 KW                                                           
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(W) 

 

-

 

 

 

 Hg 125 1 1 8 

 Hg 125 3 1 8 

 Hg 125 2 1 8 

 Na 70 11 1 8 

 Hg 125 4 1 8 

Na 70 4 1 8 

 Hg 125 3 1 8 

 Hg 125 11 1 8 

Na 70 2 1 8 

 Na 250 1x2 2 9 

Na 70 2 1 8 

Na 250 3 1 9 

                          Na 70 24 1 8 

Na 70 1 1 4 

Na 150 1 1 8 

 Hg 125 2 1 8 

 Na 70 9 1 8 

 Na 250 1 1 5 

                            Na 70 1 1 8 

 Na 70 13 1 8 

Hg 125 1 1 8 

 Hg 125 7 1 8 

 Na 250 26 1 9 

 Hg 125 4 1 8 

                            Hg 125 3 1 8 

 Na 250 4 1 9 

 Hg 125 4 1 8 

 Hg 125 7 1 8 

 Hg 125 2 1 8 

 Hg 125 4 1 8 

Na 70 6 1 8 

 Hg 70 28 1 5,5 

 Na 70 3 1 8 

 Hg 125 16 1 8 

 Hg 125 10 1 8 

 Na 250 1x3 3 9 

Na 250 1x2 2 7 

Na 250 1 1 9 

Na 250 49 1 8 

Na 250 4x2 1 8 

 Na 125 3 1 8 

Na 70 3 1 8 

 Na 125 10 1 8 

Na 70 3 1 8 

 Na 70 2 1 8 

Hg 125 5 1 8 
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 Hg 125 5 1 8 

Na 70 1 1 8 

 Na 70 5 1 8 

Hg 125 4 1 8 

 Hg 125 1 1 8 

 

 

Hg 125 3 1 8 

Na 70 1 1 8 

 Na 70 1 1 8 

Hg 125 1 1 8 

 Hg 125 4 1 8 

 Hg 125 9 1 8 

 Hg 125 2 1 8 

 Hg 125 7 1 8 

                  Na 70 1 1 8 

 Na 70 19 1 8 

 

 

Hg 125 8 1 8 

Na 70 9 1 8 

 Na 250 1x3 3 9 

Na 150 9 1 5 

 Na 70 11 1 8 

 Hg 125 16 1 8 

 Hg 125 15 1 8 

 Hg 125 2 1 8 

 Na 70 14 1 8 

Na 70 1 1 5 

Hg 125 3 1 8 

 Hg 125 6 1 8 

Ukupno 475  

 

 

Na   

Hg   

 

 

  

 

-  1x400w 0,4kw 

 1 x 400w 0,4kw 

 6x400 2,4 kw 

 2x250w 0,5kw 

 1x400 0,4kw 

 2x400w 0,8kw 

-  400w 0,4kw 

 : 5,3 kw                                                      
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71.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018 ), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде доку-
мената просторног и урбанистичког плани-
рања („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 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скуп-
штина града Сремска Митровица, по при-
бављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 22.03.2019. године, до-
нела је

О Д Л У К У

О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДО 2028.

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се усклађивању
Просторног плана територије Града Срем-
ска Митровица до 2028. са Законом и пла-
новима вишег реда. 

Члан 2. 

Просторним планом обухваћен је укупни
простор територије Града Сремска Митро-
вица до 2028. Територија Града заузима по-
вршину од 761,58 км², а чине је 23 катастар-
ске општине и 26 насељених места:

Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Бо-
сут, Велики Радинци, Гргуревци, Дивош,
Засавица 1, Засавица 2, Јарак, Кузмин, Ла -
ћа рак, Лежимир, Манђелос, Мартинци,
Мач ванска Митровица, Ноћај, Равње, Ра-
денковић, Салаш Ноћајски, град Сремска
Митровица, Сремска Рача, Стара Бингула,
Чалма, Шашинци, Шишатовац и Шуљам.

На простору територије Града живи 79
773 становника са густином насељености
105 ст/ км².

Граница Општине утврђена је одгова-
рајућим спољним границама следећих ка-
татарских општина:

Стара Бингула, лежимир, Манђелос, Гргу -
ревци, Бешеновачки Прњавор, Бешеново,
Велики Радинци, Сремска Митрови ца, Ша-
шинци, Јарак, Салаш Ноћајски, Но ћај, Ра-
денковић, Равње, Босут, Сремска Ра ча, Куз-
мин и Чалма.

Члан 3. 

Услови и смернице планских докуме-
ната вишег реда и списак подлога: 

2.1. Просторни план Републике
Србије до 2025. године

(Закон о ППРС, „Службени 
гласник РС“, бр. 88/2010)

ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ РЕПУБЛИ -
КЕ СРБИЈЕ се сагледава перспектива ду-
горочног просторног развоја Републике
Србије.

Град Сремска Митровица својим поло-
жајем у односу на простор Аутономне по-
крајине Војводине, са градским насељима
као што су Суботица, Сомбор, Панчево,
Вршац, Зрењанин и Кикинда, имаће улогу
„мотора развоја” односно фокусних тачака
око којих ће се груписати мање општине
формирајући развојне регионе на читавој
територији покрајине. 

У мрежи центара Град има значај као гу-
сто несељено подручје са просечном густи-
ном насељености од 105 ст/км2. Налази се
у развојном дунавском појасу, на који се на-
слања појас дуж реке Саве. Простор који је
нераскидиво везан са Подунављем на за-
паду, у правцу Мађарске, Хрватске, Сло-
вачке, Аустрије и Немачке, и на истоку, у
правцу Бугарске, Румуније, Украјине и Мол-
давије, представља кључну развојну осо-
вину за просторну интеграцију Републике
Србије са Европом.
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У просторно-функционалној организа-
цији мреже насеља Град Сремска Митро-
вица има статус центра националног значаја.

Према карти просторни услови кориш-
ћења пољопривредног земљишта терито-
рија Града Сремска Митровица спада у
подручја где је заступљена интензивна по-
љопривреда.

Према карти заштита и унапређење жи-
вотне средине на подручју Града Сремска
Митровица налазе се: подручја веома ква-
литетне животне средине – заштићена при-
родна добра; подручја квалитетне животне
средине углавном под шумама; подручја
квалитетне животне средине – воћњаци;
виногради, ливаде, пашњаци; главни саоб-
раћајни коридор; важнија магистрална са-
обраћајница, а у близини је и једно од
најугрженијих подручја (“hot spot”). Под-
ручје Града Сремска Митровица спада у
урбана подручја загађене и деградиране
животне средине.

2.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ
ПЛАН АП ВПЈВОДИНЕ

(„Службени гласник РС“, 
бр. 66/2011)

Визија просторног развоја АП Војво-
дине је да буде јасно артикулисана као
један од региона Републике Србије и у ок-
виру мреже европских региона, динамич-
ног економског развоја и конкурентна, уре-
ђеног и заштићеног природног и културног
наслеђа, квалитетније животне средине,
истакнутих вредности мултикултурне заје -
днице и социјално кохерентна.

Простор АП Војводине треба да буде ин-
ституционално дефинисан и у развојном
смислу компатибилан са стандардима ЕУ,
визијом, принципима, концептом и стан-
дардима развоја Републике Србије, са те-
риторијално усклађеним демографским,
урбаним и руралним развојем, животном
средином која се штити и унапређује и пре-
познатљивом културном и природном баш-
тином, регион у којем се развија парт-
нерство јавног, приватног и цивилног сек-
тора и који пружа једнаке могућности за
све грађане. 

Решења и смернице за реализацију ова -
ко конципираног простора АП Војводине
морају се развијати на више нивоа како би
били употребљиви за регионалне, локалне
или секторске планове, акције и програме.
Такође, потребна су решења која се односе
на свеукупан урбани простор Војводине,
као и она која ће бити примерена групацији
градова и насеља. Неопходно је утврдити
решења од значаја за локални ниво, као и
основе, мере и смернице за даљу и детаљ-
нију разраду стратешких решења на нивоу
политика, планирања (различитих нивоа) и
осталих регулаторних механизама. 

Основни циљ развоја градова и осталих
урбаних насеља је просторно, функцио-
нално, економски, социјално и еколошки
уравнотежен урбани развој уз развијање
територијалне повезаности на принципима
одрживог развоја, активирање свих капа-
цитета (природних и створених) градова и
осталих урбаних насеља, повезивање са
окружењем, интензивирање урбано-рурал -
не сарадње каo и умрежавање и груписање
мањих територијалних јединица, транс -
граничну и интеррегионалну сарадњу. 

Основни циљ руралног развоја је очу-
вање биолошке виталности руралних под-
ручја, кроз повећање квалитета живота, об-
нову и развој њиховог економског и со-
цијалног нивоа, као резултат децентрали-
зације градова и општина. 

Основни циљ ангажовања грађевинског
земљишта је рационално коришћење и ус-
постављање одрживог, економски ефикас-
ног и социјално праведног система управ-
љања грађевинским земљиштем. 

У ППРС је изршена просторна диферен-
цијација животне средине према стадар-
дима и искуствина ЕУ, а узимајући у обзир
постојеће стање квалитета животне сре-
дине и тренд у наредном периоду терито-
рија АП Војводине је просторно издифе-
ренцирана на категорије.

Град Сремска Митровица спада у катего-
рију подручја са локалитетима деградиране
животне средине (локалитети са прекораче-
њем граничних вредности загађења, урбана
подручја, подручја отворених копова лиг-
нита, јаловишта, регионалне депоније, тер-
моелектране, коридори аутопутева, водо-
тоци IV „ван класе“) са негативним ути-
цајима на човека, биљни и животињски свет
и квалитет живота.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

131

PDF Compressor Free Version 



2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУ ЧЈА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ГРАНИЦА 
ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД 
(ДОБАНОВЦИ)
(„Службени гласник РС“, бр. 69/2003)

На трећој паневропској конференцији,
која је одржана 1997. године у Хелсинкију,
усвојен је предлог за нов Коридор „Х“ чији
је правац пружања Салцбург – Љубљана –
Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Солун
са крацима: крак „Б“ (Будимпешта – Нови
Сад – Београд) и крак „Ц“ (Ниш – Софија
– Димитровград – Инстанбул, веза преко
коридора IV).

У подручју инфраструктурног коридора
аутопута Е-70, на деоници од Београда до
границе са Храватском, Просторним пла-
ном Републике Србије утврђени су магист-
рални инфраструктурни системи међу
којима је: Аутопут Е-70 односно правац
магистралног пута М-1 (Загреб – Београд);
Магистрални пут (Нови Сад – Рума – Ша-
бац) и веза са аутопутем Е-75; Постојећи
гасовод РГ 05-06 (РГ 04-17-ГМРС Рума).

Инфрастуктурни коридор аутопута Е-70
је у контакту са значајним пловним путем
какав је река Сава. Предвиђен је пловни ка-
нал Дрина – Сава – Дунав како би се оства-
рила повољна попречна веза између Саве
и Дунава.

2.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРА-
СТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ
РЕДА БР. 21 НОВИ САД–РУМА–
–ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА
ПРВОГ РЕДА БР. 19 
ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА 
(„Сл. гласник РС“, бр. 40/2011)

Развојна стратегија Републике Србије,
као и Регионална развојна стратегија АП
Војводине (формулисана кроз Програм
привредног развоја АПВ и секторске смер-
нице, при чему програмска опредељења
Покрајине), утврђена је у складу са европ-
ским и националним смерницама, при чему
главни просторни приоритет (поред одржи-
вог развоја, формирања равномерног и по-
лицентричног урбаног система и јачања ре-
лација између села и града) представља
обезбеђивање приступа инфраструктури. 

У том смислу повећање мобилности и
приступачности представља један од ос-
новних предуслова бржег економског раз-
воја Републике Србије, како кроз развој
примарних, тако и кроз развој њених се-
кундарних саобраћајница. 

Путни потез III: Фрушка гора (подножје)
– Јарак и Путни потез IV Јарак – Шабац се
налази на територији града Сремска Мит-
ровица.

Предмет Просторног плана је коридор
путне инфраструктуре државног пута I
реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19,
са пратећим садржајима. Остале намене
површина у обухвату Просторног плана
дефинисане су важећим просторним и ур-
банистичким плановима. 

Просторни планови посебне намене18
чији делови се преклапају са Просторним
планом, као и делови планова јединица ло-
калне самоуправе19, који су у обухвату
Просторног плана, усклађују се с овим
Просторним планом у делу путног кори-
дора, а у осталим деловима остају на снази. 

Просторним планом посебно се утвр ђу -
ју услови и мере заштите, коришћења и
уређења простора који се опредељује за
посебну намену (коридор пута), док се пре-
остали простор у границама 

Просторног плана решава оквирно по
питању коришћења земљишта остављајући
могућност надлежним државним органима
да доношењем планова прецизирају начин
коришћења простора, његове заштите и из-
градње. 

Спровођење Просторног плана, односно
његова реализација одвијаће се: 

– уграђивањем планских решења у раз-
војне планове и програме, 

– разрадом планских решења одгова-
рајућим урбанистичким плановима,

– директним путем, (за делове терито-
рије за које није предвиђена израда урба-
нистичког плана). 

Просторни план спроводиће се обавез-
ним уграђивањем његових одредби у: 

– планове и програме јавних предузећа
у области инфраструктуре (саобраћај, во-
допривреда, електропривреда, телекомуни-
кације, енергетике и др.), 
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– посебне планове, програме, пројекте и
основе за поједине области (пољопривред-
ног, водног и шумског земљишта, рекулти-
вацију деградираног земљишта, заштиту
животне средине, зоне заштићених при-
родних и културних добара и др.) .

2.5. Просторни план подручја 
посебне намене Фрушке горе 
до 2022. године
(План у фази доношења)

Просторни план подручја посебне на-
мене Фрушке горе обухвата подручје од
139,43 ха, са

општинама Сремски Карловци, Петрова-
радин и Беочин у целости, и деловима оп-
штина Ириг, Инђија, Сремска Митровица,
Шид, Бачка Паланка и Рума, што чини
39,28% од њихових укупних територија.

Сва насеља обухваћена овим Планом на-
лазе се изван утврђених граница Нацио-
налног парка „Фрушка гора“.

Просторни план подручја посебне на-
мене НП Фрушка гора обухвата део тери-
торије Града Сремска Митровица у по-
вршини од 23.596,64 ха (око 30%). 

Простор у обухвату овог ПП подељен је
на три зоне:

1. ЗОНА – зона заштићених природних
добара

2. ЗОНА – заштитна зона НП
3. ЗОНА – зона активне заштите.
У режиму I степена заштите животне

средине у обухвату ППО се налази:
– локалитет Равне на к.о. Манђелос, к.о.

Гргуревци (и к.о.Грабово – Општина Бео-
чин)укупне површине 107.74 ха, 

– локалитет Краљевац на к.о. Бешено-
вачки Прњавор на 6,55 ха, 

– локалитет Биклав на к.о. Лежимир (и
к.о. Свилош- Општина Беочин) укупне по-
вршине 10,90 ха.

– геолошки и геоморфолошки локалитет
Гргуревачка пећина на Поповом чоту к.о.
Гргуревци парц.бр. 28, 29 и 30) површине
0,85ха,

– значајна станишта угрожених врста
инсеката – станиште осоликих мува ''Ле-
жимир'' к.о. Лежимир (парц.бр. 443, 435,
434 и 446) површине 29,35 ха,

– значајна станишта угрожених врста
птица – ''Шуљам'' к.о. Гргуревци (парц. бр.
20) површине 16,32 ха и ''Ђурђин гроб'' к.о.
Шуљам (парц. бр. 3570) површине 59,26 ха.

У режиму II степена заштите животне
средине у обухвату ППО се налази:

– значајна станишта угрожених врста
птица – ''Кречанске јаме'' к.о. Лежимир
(опис границе парц.бр. 460, 5307, 454, 455,
456, 1078, 458, 459, 461, 457, 448, 3294,
440, 450, 451, 452, 453, 3286, 3282) по-
вршине 89,77 ха и ''Гложањ'' пашњаци
изнад Гргуреваца, к.о. Гргуревци (опис гра-
нице парц.бр. 330, 382, 390, 4075, 4074,
383, 384, 385 и 386) површине 48,28 ха и
''Мала Санча'' к.о. Гргуревци ( опис гра-
нице парц.бр.33 и 153) површине 46,00 ха. 

У режиму III степена заштите животне
средине у обухвату ППО се налази :

– Површински коп ''Лежимир'' к.о. Ле-
жимир и

– локалитети Летенка, Рохаљ базе, Ци-
гански логор и манастири.

У заштити непокретних културних до-
бара у ужој зони заштите налазе се мана-
стирски комплекси који подлежу највишем
степену заштите кроз примену конзерва-
торских рестаураторских радова. 

У широј зони заштите се налазе про-
стори око манастирског комплекса и у њој
је потребно посебно контролисање градње
за потребе привређивања манастирског
братства и потребе туристичке презента-
ције манастира (паркинзи, санитарни чво-
рови, продаја сувенира, приступне саобра-
ћајнице). На простору обухвата су :

– остаци манастира Светог Гргура у
Гргуревцима (сп.култ.бр.117/73), 

– сакрални објекти – комплекс манастира
Бешеновао к.о. Бешеновачки Прњавор, пре-
тходна заштита, комплекс манастира

– сакрални објекти – комплекс мана-
стира Шишатовац к.о. Лежимир, нкд од
изузетног значаја,

– сакрални објекти – комплекс мана-
стира Петковица к.о. Дивош, нкд од изузет-
ног значаја,

– сакрални објекти – комплекс мана-
стира Кувеждин к.о. Дивош, нкд од изузет-
ног значаја.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

133

PDF Compressor Free Version 



Грађење објеката, уређење и коришћење
простора опредељено је по степену за-
штите од I – III у Националном парку
Фрушка гора и у заштитној зони Нацио-
налног парка.

2.6. ПРОСТОРНИ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ СРП „ЗАСАВИЦА”
(„Сл. гласник РС“, бр. 66/2011)

Уредбом о заштити Специјалног резер-
вата природе ''Засавица'', подручје водотока
Засавице је стављено под заштиту, као при-
родно добро од изузетног значаја. Сврстан
је у I категорију заштите као специјални
резерват природе, који са својом заштит-
ном зоном чини јединствену целину. 

Специјални резерват природе ''Засавица''
(у даљем тексту Резерват) се налази под за-
штитом у циљу очувања природног водо-
тока Засавица, карактеристичног за равни-
чарске пределе и влажних станишта који се
одликују значајном разноврсношћу врста и
природних реткости (бели и жути локвањ,
језичасти љутић, подунавски мрмољак,
шумска жаба, барска корњача, чиков, гав-
чица, бела сеница, чапљица, а посебно
рибе Umbra krameri). 

Површина Резервата обухвата површину
од 670,99 ха на којој је установљен режим
II степена заштите, а његова заштитна зона
је на 1150 ха.

Основну специфичност предметног под-
ручја представља СРП „Засавица“, као
јединствен екосистем, који захтева успо-
стављање трајно одрживог начина кориш-
ћења и управљања простором. ППППН је
потребно омогућити заштиту, развој, орга-
низацију и уређење Резервата, али и осталог
подручја обухваћеног израдом ППППН,
који заједно са Резерватом одликују при-
родна и створена обележја која условља-
вају предеону разноврсност. 

ППППН је обухваћено подручје од
18.179,8614 ха које обухвата део простора
града Сремска Митровица и општине Бо-
гатић. Град Сремска Митровица на про-
стору обухвата ППППН обухвата катастар-
ске општине Засавица 1 и 2, Мачванска
Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Ра-
денковић и Равње.

2.7. ППППН система за наводња-
вање Срема 
(„Службени лист АПВ“, бр. 57/2017)

Oквирна граница обухвата Просторног
плана je утврђена Покрајинском скупштин-
ском одлуком о изради Просторног плана
подручја посебне намене система за навод-
њавање Срема („Службени лист АПВ“,
број 14/15), што представља и коначну гра-
ницу обухвата Просторног плана која је де-
финисана Нацртом Просторног плана.

Подручје обухваћено границом обухвата
у целости територије јединица локалних
самоуправа: Ириг, Инђија, Стара Пазова,
Пећинци, Рума, Шид и територију града
Сремска Митровица, као и део територије
општине Бачка Паланка (катастарске оп-
штине Нештин и Визић).

Површина подручја обухваћеног грани-
цом Просторног плана износи 3528 км².
Простире се на површинама између пла-
нинског гребена Фрушке Горе на северу до
Дунава на североистоку, Саве на југу и гра-
нице према Републици Хрватској на западу.
Ову територију чине јединице локалне са-
моуправе Шид, Сремска Митровица, Рума,
Пећинци, Ириг, Инђија, Стара Пазова и део
територије општине Бачка Паланка, у
којима је, по Попису становништва 2011.
године живело 313.342 становника.

2.8. ППППН система за 
водоснабдевање „Источни Срем“ 
(„Службени лист АПВ“, бр. 57/2017);

Подручје обухваћено границом Про-
сторног плана обухвата у целости терито-
рије пет јединица локалних самоуправа ис-
точног Срема: Инђија, Ириг, Рума, Пе-
ћинци и Стара Пазова, као и к.о. Јарак (на
подручју града Сремска Митровица),
укупне површине 2071,93 км².

Оперативни циљеви изградње и унапре-
ђења подручја посебне намене (очување
водних ресурса у спрези са одрживим раз-
војем водопривреде) су:
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– развој система за снабдевање водом
насеља на подручју обухвата Просторног
плана (у општинама Инђија, Ириг, Пе-
ћинци, Рума и Стара Пазова, као и насеља
Јарак на територији града Сремска Митро-
вица), која ће користити воду и са локалних
изворишта (природни извори и подземне
воде) и ван подручја Просторног плана
(овим планом оставља се могућност везе
са београдским системом, али се не дефи-
нишу потребе потрошача, нити насеља која
ће бити прикључена на систем);

– успостављање зона заштите изво-
ришта водоснабдевања (односно простора
на коме се захвата вода), појаса санитарне
и техничке заштите око водозахватних
објеката, пратећих објеката и око цевовода
(главног довода) сирове воде и дефини-
сање режима организације, уређења и ко-
ришћења тих зона и појаса;

– успостављање зона заштите изво-
ришта „Хртковачка Драга” и дефинисање
режима организације, уређења и кориш-
ћења простора у тим зонама;

– унапређење заштите од поплава, еро-
зије и бујица и других видова штетног
дејства вода и заустављање и спречавање
даље деградације пољопривредног земљи -
шта, било плављењем било спирањем гор-
њег слоја са пољопривредних површина.

2.9. ППППН слива реке Саве
( План у изради);

Подручје обухваћено оквирном грани-
цом обухвата у целости општине: Рума,
Пећинци, Сремска Митровица - град, Шид
и Ириг.

Површна подручја обухваћеног оквир-
ном грaницом обухвата Просторног плана
износи 2748,49 км² (подаци о површинама-
општина преузети од Републичког геодет-
ског завода – портал НИГП).

Визија уређења Планског подручја, при-
купљање, одвођење и пречишћавање от-
падних вода у сливу реке Саве у региону
Срема је заштита слива реке Саве, заштита
изворишта за водоснабдевање, као и за-
штита животне средине.

Циљеви планирања, коришћења, уре-
ђења и заштите планског подручја су:

– заштита слива реке Саве у региону
Срема,

– обезбеђивање одрживог коришћења
природних ресурса, одржавање квалитета
воде реке у I и II класи,

– заштита изворишта за водоснабдевање
становништва,

– сагледавање ресурсних и просторних
могућности и ограничења,

– планирање регионалних и међумесних
канализационих система отпадних/упо-
требљених вода,

– планирање постројења за пречишћа-
вање отпадних вода у складу са принципом
отклањања загађења на самим изворима,

– успостављање интегралног приступа и
стварање јединственог и функционалног
плана реализације комуналне функције са-
купљања, одвођења, транспорта и трет-
мана отпадних вода на територији региона
Срем у сливу реке Саве.

2.10. Просторни план подручја 
посебне намене ИК ГАСОВОДА
РИВИЦА – ЈАЗАК – ЛЕТЕНКА
(План у изради)

Побољшање енергетске ефикасности и
коришћење еколошки прихватљивих ре-
сурса - извора енергије, представља визију
и дугорочни циљ просторног развоја Ре-
публике Србије. Изградња предметног га-
совода допринела би просторној и енергет-
ској интеграцији општине Ириг у енергет-
ски систем Републике Србије, редовним,
стабилним, безбедним и еколошки оправ-
даним снабдевањем гасом потрошача, као
и снабдевање туристичког локалитета „Ле-
тенка“ природним гасом, чиме се у енер-
гетском смислу подиже стандард функцио-
нисања туристичког локалитета у грејној
сезони. Потреба за изградњом дистрибути -
вниг гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“,
представља и чињеница да је природни гас
еколошки најчистије (спречава се загађење
ваздуха) и најекономичније фосилно го-
риво, које се једноставно и лако транспор-
тује до потрошача и којим се обезбеђује
континуирано снабдевање потрошача при-
родним гасом.
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2.11. ПЛАНОВИ СУСЕДНИХ
ПОДРУЧЈА

Суседне општине са којима се граничи
Град Сремска Митровица су углавном до-
неле ППО чија су планска решења уважа-
вана и међусобно усаглашавани заједнички
интереси и заједнички макроинфраструк-
турни и привредни подухвати, с обзиром да
су планови израђивани у истом периоду.
Усаглашавање планова такође се ради уз ме-
ђуопштинску сарадњу. На тај начин се обез-
беђује најбоља могућа међуопштинска са-
радња. 

Однос Града Сремска Митровица са оп-
штинама Беочин, Бачка Паланка и Ириг
оптерећен је слабим комуникацијама и не-
довољном функционалном повезаношћу.
Ограничење у функционисању веза између
ових општина је гребен Фрушке горе.

Члан 4. 

Принципи планирања: 
Просторни план јединице локалне само-

управе доноси се за територију јединице ло-
калне самоуправе и одређује смернице за
развој делатности и намену површина, као
и услове за одрживи и равномерни развој на
територији јединице локалне самоуправе.

Члан 5. 

Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског простора:

У завршним одредбама као и у поглављу
спровођења ПП ТГ Сремска Митровица до
2028. предвиђено је да се у складу са Зако-
ном планска решења из ПП ТГ Сремска
Митровица до 2028. преиспитају након ис-
тека Уговора о имплементацији, изменама и
допунама или уради ревизија Плана у коор-
динацији са планским документима вишег
реда.

У периоду након усвајања преметног
Плана до данас ступиле су на снагу Измене
и допуне Закона 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 – одлука УС и 54/2013. и
132/2014.и 145/2014 и 83/2018), као и до-
нети Планови вишег реда који су од великог
значаја за израду Плана:

1. ППППН система за наводњавање
Срема („Службени лист АПВ“, бр.
57/2017);

2. ППППН система за водоснабдевање
„Источни Срем“ („Службени лист
АПВ“, бр. 57/2017);

3. ППППН НП Фрушка гора (у фази до-
ношења);

4. ППППН слива реке Саве (у фази из-
раде);

5. Просторни план подручја посебне на-
мене ИК ГАСОВОДА РИВИЦА –
ЈАЗАК – ЛЕТЕНКА (у фази израде).

Планом се дефинишу визије и циљеви
планираља, коришћење, уређење и за-
штита Планског подручја. 

Дефинисањем визије и циљева истовре-
мено се указује на стратешка решења и
правце активног усмеравања одређеним
политикама, односно смерницама, мерама
и инструментима, који ће имати спољни
карактер утицаја али и унутрашњих репер-
кусија. 

Природа тих циљева који морају бити
реално оствариви и конкретно јасно дефи-
нисани је економска, друштвена, социјална
и просторно-организациона. Утврђивање и
дефинисање предлога циљева развоја је
критични моменат израде Просторног
плана са становишта његове остваривости. 

Сваки плански документ мора полазити
од кључних развојних циљева: а) економ-
ске ефикасности, б) социјалне једнакости,
в) територијалне равномерности и г) еко-
лошке заштићености („одрживости“). 

Општа концепција просторног развоја

Опште формулисани циљеви развоја за-
хтевају ближу конкретизацију и дефини-
сање, да би се стратешка решења и правци
практично могли остваривати, али и
условно контролисали током времена, па
тиме кориговали овисно од процеса које ће
време доносити и наметати.

Претходни циљеви треба да утичу на
смањење до сада испољених (у најнагла-
шенијем обиму) тенденција емиграције
становништва и његово евентуално
враћање, посебно млађег становништва,
што истовремено захтева, и да се:
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– побољша и плански осмисли техно-
економско, инфраструктурно и комунално
опремање да би се постигла већа мобил-
ност објективних и субјективних фактора
привређивања,

– подручје јаче просторно интегрише и
уреди да би се смањио степен периферно-
сти, изолованости и аутохтоности,

– извршити реорганизовања друштвених
и управљачких институција и служби да би
се и са друштвено-социјалног аспекта по-
већао квалитет живота и просперитет на-
сељеног становништва и на тај начин ство-
рили услови једнакости.

Планска решења просторног развоја оп-
штине одређена су дефинисањем намене
простора и планским решењима развоја,
уређења и коришћења простора по обла-
стима и чиниоцима просторног развоја.
Пропозиције просторног развоја одређене
су правилима уређења и грађења на про-
стору плана и начином и мерама импле-
ментације плана.

Просторни план се односи, пре свега на:
просторни развој и пропозиције развоја;
коришћење и заштиту природних ресурса;
демографски развој и развој насеља и јав-
них служби, економски развој кроз при-
вредне делатности и туризам; развој ин-
фраструктурних система; заштиту и ко-
ришћење животне средине, предела, при-
родног и културног наслеђа.

Позитиван ефекат 
Просторни план територије Града Срем-

ска Митровица је стратешки плански доку-
менат који је основ за просторно уређење
територије Града Сремска Митровица. По-
ставке овог Плана се могу и директно при-
мењивати у организацији и уређењу про-
стора, за изградњу објеката на оним про-
сторима територије Града за које није
нужна израда Урбанистичког плана. 

Просторни план је истовремено основ за
привлачење и реализацију инвестиција из
европских и националних фондова. 

Негативан ефекат реализације план-
ских поставки плана је минимални утицај
планиране намене на измену пољопри-
вредног у грађевинско земљиште, кориш-
ћења водног земљишта и измену предела и
пејсажа у заштитној зони подручја посебне
намене СРП ''Засавица'', као и синергијски
утицај у утицајном подручју.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, кориш-
ћења, уређења и заштите планског под-
ручја са структуром основних намена про-
стора: 

Просторни план општине представља
плански основ за израду урбанистичких
планова ужих територијалних целина и на-
сеља. 

У правилима за уређење и коришћење
простора датим ПП ТГ Сремска Митро-
вица уграђена су и правила из планова ви-
шег реда:

– Просторни план Републике Србије до
2025. године (Закон о ППРС, „Службени
гласник РС“, бр. 88/2010);

– РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН
АП ВПЈВОДИНЕ („Службени гласник
РС“, бр. 66/2011);

– ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ИН-
ФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИ -
ЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНО -
ВЦИ)(„Службени гласник РС“, бр. 69/2003);

– ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПО-
СЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ
РЕДА БР. 21 НОВИ САД-РУМА-ШАБАЦ
И ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ РЕДА БР. 19
ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА („Сл.гласник РС“,
бр. 40/2011);

– Просторни план подручја посебне на-
мене Фрушке горе до 2022. Године (План у
фази доношења);

– ПРОСТОРНИ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП ''ЗАСАВИЦА''
(„Сл.гласник РС“, бр. 66/2011);

– ППППН система за наводњавање
Срема („Службени лист АПВ“, бр.
57/2017);

– ППППН слива реке Саве ( План у из-
ради);

– ППППН система за водоснабдевање
„Источни Срем“ („Службени лист АПВ“,
бр. 57/2017);

– Просторни план подручја посебне на-
мене ИК ГАСОВОДА РИВИЦА – ЈАЗАК –
ЛЕТЕНКА (План у изради).

Приликом израде урбанистичке доку-
ментације, обавезно се примењују решења
утврђена овим Планом, као и плановима
вишег реда и то:
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– граница територије Града;
– граница грађевинских подручја на-

сеља утврђених урбанистичким плано-
вима и градском одлуком;

– граница СРП и заштитне зоне „Заса-
вица“;

– граница режима заштите (I, II и III сте-
пена);

– граница ''IBA'' подручја – међународна
заштита;

– граница ''RAMSAR'' подручја – међу-
народна заштита; и

– граница зона забране и ограничене из-
градње.

Просторни план јединице локалне са-
моуправе садржи нарочито: 

1) обухват грађевинског подручја; 
2) планиране намене простора; 
3) мрежу насеља и дистрибуцију служби

и делатности; 
4) просторни развој саобраћаја и инфра-

структурних система; 
5) делове територије за које је предви-

ђена израда урбанистичког плана или ур-
банистичког пројекта; 

6) уређајне основе за села; 
7) планирану заштиту, уређење, кориш-

ћење и развој природних и културних до-
бара и животне средине; 

8) правила уређења и правила грађења
за делове територије за које није предви-
ђена израда урбанистичког плана; 

9) мере и инструменте за спровођење
плана; 

10) мере за равномерни територијални
развој јединице локалне самоуправе. 

Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину је саставни део доку-
ментационе основе планског документа. 

Уређајна основа за село се израђује оба-
везно за села која немају донет плански до-
кумент са детаљношћу која je потребна за
издавање локацијских услова и саставни je
део просторног плана јединице локалне са-
моуправе, односно доноси се за села за која
није предвиђена израда планског документа. 

Кад се уређајна основа за село израђује
пре или након донетог просторног плана њи-
хова израда и доношење се врши у складу са
одредбама овог закона које се односе на из-
раду и доношење урбанистичког плана. 

Уређајна основа за село спроводи се ди-
ректно издавањем локацијских услова, a
садржи нарочито: 

1) границу просторног обухвата; 
2) детаљну поделу подручја на просторне

целине у односу на њихову намену; 
3) приказ грађевинског подручја (ката-

старских парцела); 
4) приказ површина јавне намене; 
5) регулацију и нивелацију; 
6) правила уређења и грађења пo про-

сторним целинама; 
7) друге детаљне услове коришћења, уре -

ђења и заштите простора и објеката.

Уређајна основа за село се израђује у
сврху просторног развоја села и подсти-
цања његовог одрживог развоја, уважа-
вајући типолошке и морфолошке различи-
тости, a нарочито: 

1) геоморфолошке (равничарска, долин-
ска, брдска, планинска и др. села), 

2) регионалне и традиционалне (збијен,
разбијен тип села, повремено и стално
насељена села, напуштена села), као и 

3) друге различитости. 

Изузетно до доношења уређајне основе
за село из става 1. овог члана, локацијски
услови се могу издати на основу општих
правила уређења и грађења, и то за објекте
који пo својој намени, величини и капаци-
тетима не мењају намену и изглед про-
стора и који немају негативни утицај на
околно подручје, a нарочито за: 

1) изградњу нових објеката у непосред-
ној близини постојећих или срушених
објеката, 

2) реконструкцију постојећих објеката
или нове изградње на истој катастарској
парцели.

Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне регу-
лације обезбеђују се у буџету, или из дру-
гих извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 6.500.000,00 динара на дан
28.01.2019.
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Израда Плана детаљне регулације пове-
рава се ЈП за послове урбанизма „Урбани-
зам“ из Сремске Митровице. 

Рок за израду Ревизије просторног плана
је 18 месеци од дана приспећа свих реле-
вантних услова и сагласности.

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 инфор-
мисања и на званичном порталу Града.

Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димит-
рија бр.13 у Сремској Митровици и на зва-
ничном порталу Града. 

Нацрт усклађеног Просторног плана, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и из-
лаже се на јавни увид у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.

Излагање предлога усклађеног Простор-
ног плана на јавни увид оглашава се у
дневном и локалном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту изла-
гања предлога Плана детаљне регулације
на јавни увид, начин на који заинтересо-
вана правна и физичка лица могу доста-
вити примедбе на предлог Плана детаљне
регулације, као и друге информације које
су од значаја за јавни увид.

Члан 9. 

Ускладити и Извештај о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину Простор-
ног плана територије Града Сремска Мит-
ровица до 2028., број: 501-133/2014 – VI од
јула 2014. године.

Члан 10.

ППТГ Сремска Митровица је потребно
израдити у три истоветна примерка у ана-
логном и пет примерка у дигиталном облику.

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-84/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

72.

На основу члана 35 став 7 Закона о пла-
нирању 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 и
83/2018) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и
6/2018), Скупштина Града Сремска Митро-
вица на седници одржаној 22.03.2019. го-
дине донела је

О Д Л У К У

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР“

У К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације радне зоне „Север 3“ у к.о. Срем-
ска Митровица, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).
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Члан 2.

План детаљне регулације саставни је део
Одлуке и састоји се из текстуалног и гра-
фичког дела.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ОПШТИ ДЕО 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУ -

ЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
ВИШЕГ РЕДА

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

4.1. Природне карактеристике простора
4.2. Створене вредности у подручју плана
4.2.1. Постојећа намена површина и урба-

нистичке карактеристике простора
4.2.2. Постојеће стање инфраструктуре
4.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти
4.2.2.2. Водна инфраструктра
4.2.2.3. Енергетска инфраструктура
4.2.2.4. Телекомуникациона мрежа
4.2.2.5. Зеленило
4.2.2.6. Евиндентирана 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 објекат у гра-

ницама блока
1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена

– врста и намена
1.3. Јавне површине, садржаји и објекти
1.3.1. План регулације
1.3.2. Одређивање површина у јавној на-

мени 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 капацитези јавне

инфраструктуре
1.5.1. Саобраћајна инфраструктура
1.5.2. Зелене површине
1.5.3. Водна инфраструктура
1.5.3.1.Снабдевање водом
1.5.3.2. Одвођење вода
1.5.4. Енергетска инфраструктура

1.5.4.1. електроенергетски систе.
1.5.4.2. Гасоводни систем
1.5.4.3.Обновљиви извори енергије
1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура
1.5.6. Комунална инфраструктура
1.5.7. Степен комуналне опремљености

грађевинског земљишта потребан за
издавање локацијске и грађевинске
дозволе

1.6. Услови и мере заштите простора у
обухвату плана

1.6.1. Заштита непокретних културних 
добара

1.6.2. Услови и мере заштите природних
добара

1.6.3. Услови и мере заштите од еле мен -
тар них непогода, несрећа и ратних
дејстава

1.6.3.1. Заштита од поплава
1.6.3.2. Заштита од земљотреса
1.6.3.3. Заштита од пожара
1.6.3.4. Заштита од удара граома
1.6.3.5. Заштита од пренапона
1.6.3.6. Заштита од ратних дејстава
1.6.4. Услови приступачности особсма са

ин валидитетом, 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. Урбанистички параметри и посебна

правила грађења по урбанистичким
блоковима

2.2.1. Сви блокови у обухвату плана
2.3. Услови и начин обезбеђењаприступа

пар цели и простора за паркирање возила
2.4. Услови прикључења објекта на кому-

налну инфраструктуру
2.4.1. Услови прикључења објеката на водо-

водну мрежу и фекалну канализацију
2.4.2. Услови прикључења објеката на

електроенергетску мрежу
2.4.3. Услови прикључења објеката на те-

лекомуникациону мрежу
2.4.4. Правила за изградњу мреже и

објеката гасоводне инфраструктуре
2.5. Услови за озелењавање
2.5.1. Избор биљних врста за уређење

слободних површина
2.6. Локације за које је обавезна израда

пројекта парцелације односно препар-
целације и урбанистичког пројекта

2.7. Фазе реализације 
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Члан 3.

Елаборат Плана детаљне регулације ура-
ђен је у три истоветна примерка у аналог-
ном 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 ре-
гулације у аналогном облику оверава обра-
ђивач плана, одговорни урбаниста и Скуп-
штина Града Сремска Митроваца.

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у ана-
логном облику и један примерак у дигитал-
ном облику чувају се у архиви Скупштине
Града.

Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у ана-
логном облику и два примерка у дигитал-
ном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.

Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне регула-
ције стараће се Градска управа за урбани-
зам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-82/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

01 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – шира локација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 10 000
02 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – намена површина – постојећи начин 

коришћења земљишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
03 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – својинска структура земљишта у обухвату плана . . 1 : 2 500

04 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – намена површина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
05 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – подела на просторне целине и блокове . . . . . . . . . . 1 : 2 500
06 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – подела на јавно и остало земљиште . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
07 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – хоризонтална регулација са предлогом 

парцелације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
08 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – саобраћајнице са уређењем слободних 

површина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
09 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – мреже и објекти инфраструктуре. . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
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73.

На основу члана 35 став 7  Закона о пла-
нирању 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 и
83/2018 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Ста-
тута Града Сремска Митровица  („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“, број
13/2012 и 6/2018), Скупштина Града Срем-
ска Митровица на седници одржаној
22.03.2019. године донела је

О Д Л У К У

О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ

ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
„ПОПОВА БАРА“ К.О. МАРТИНЦИ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације за изградњу подсистема за навод-
њавање „Попова бара“  к.о. Мартинци (у да-
љем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.

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

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО

УВОД
ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ ОСНОВ

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

3. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПО-
ПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ПЛАНСКИ ДЕО

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ
НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
ИЛИ ЗОНЕ

1. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА МОГУЋИХ КОМПАТИ-
БИЛНИХ НАМЕНА

1.1. ПОВРШИНЕ ПЛАНИРАНЕ ЗА
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ ПОДСИ-
СТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗАЛИВНИМ СИСТЕМОМ

1.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

1.5. БИЛАНС ПОВРШИНА

2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКА-
ЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДР-
ЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИН-
СКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ
ПОДЛОЗИ

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

3.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

3.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕ-
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3.4. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА-
ШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕ-
ПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

4.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

4.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛ-
ТУРНИХ ДОБАРА
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5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛО -
ВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИН -
ФРА СТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.1. Услови за изградњу саобраћајне
инфраструктуре

5.1.2. Услови за прикључење саобраћај -
не инфраструктуре

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

5.2.1. Услови за уређење водне и кому-
налне инфраструктуре

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

5.3.1. Услови за уређење електроенер-
гетске инфраструктуре

5.3.2. Услови за изградњу електроенер-
гетске инфраструктуре

5.3.3. Услови за прикључење електро-
енергетске инфраструктуре

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРА СТРУ КТУРА

5.4.1. Услови за уређење термоенергет-
ске инфраструктуре

5.4.2. Услови за изградњу термоенергет-
ске инфраструктуре

5.4.3. Услови за прикључење термоенер-
гетске инфраструктуре

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИ -
ОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА

5.5.1. Услови за изградњу електронске
комуникационе инфраструктуре

5.5.2. Услови за прикључење електро-
нске комуникационе инфраструк-
туре

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ
И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ

7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТ-
НИХ ДЕЈСТАВА

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕ-
НОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИ -
ШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛО-
КАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИН-
СКЕ ДОЗВОЛЕ

10. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ
ЧВРСТОГ ОТПАДА

I I ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

1.1. ЗОНА А-ПОДСИСТЕМ ЗА НА-
ВОДЊАВАЊЕ „ПОПОВА БАРА“
(ОБЈЕКТИ И ЦЕВОВОДИ)

1.1.1. Општа правила грађења

1.1.2. Правила грађења за објектеб под-
система „Попова Бара“

1.2. ЗОНА Б-ЗЕМЉИШТЕ ЗА НАВОД-
ЊАВАЊЕ

1.3. РАДНА ЗОНА

2. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

3. ПРИЛОЗИ

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

– ИЗВОД ИЗ ППППН СИСТЕМА ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА: ПОСЕБНА
НАМЕНА ПРОСТОРА – РЕФЕРАЛНА
КАР ТА БРОЈ 1

– ИЗВОД ИЗ ППППН СИСТЕМА ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА: ВОДОПРИ-
ВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА – РЕФЕ-
РАЛНА КАРТА БРОЈ 3

– ИЗВОД ИЗ ПП ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА НАМЕНА
ПРО СТОРА, РЕФЕРАЛНА КАРТА
БРОЈ 1

– ИЗВОД ИЗ ПП ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРИРОДНИ
РЕСУРСИ И РУРАЛНА ПОДРУЧЈА,
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА, РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 3
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Члан 3.

Елаборат Плана детаљне регулације ура-
ђен је у три истоветна примерка у аналог-
ном 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 ре-
гулације у аналогном облику оверава обра-
ђивач плана, одговорни урбаниста и Скуп-
штина Града Сремска Митроваца.

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у ана-
логном облику и један примерак у дигитал-
ном облику чувају се у архиви  Скупштине
Града.

Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у ана-
логном облику и два примерка у дигитал-
ном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог  Плана детаљне
регулације у дигиталном облику  чува се у
Покрајинском секретаријату  надлежном за
послове урбанизма.

Један примерак донетог  Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне регула-
ције стараће се Градска управа за урбани-
зам, просторно планирање и изградњу
објеката  Града Сремска Митровица.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-83/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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74.

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 и 83/2018 ), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде доку-
мената просторног и урбанистичког плани-
рања („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 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скуп-
штина града Сремска Митровица, по при-
бављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 22.03.2019 године, донела
је

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕЛИНЕ 2 – ИСТОЧНИ ДЕО ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Из-
мена и допуна Плана генералне регулације
Целине 2 – источног дела града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Измене и до-
пуне План генералне регулације). 

Члан 2. 

Оквирна граница обухвата планског под-
ручја:

У обухвату Измена и допуна плана гене-
ралне регулације целине 2 – Источни део
града Сремска Митровица је простор по-
вршине од око 356,1 ha, који се протеже
правцем север – југ од железничког кори-
дора Београд – Загреб до реке Саве (око 2,4
km), и правцем запад – исток од Улице Петра
Прерадовића до Улице Марка Аурелија -
приступни пут од Аутопута (око 1,0 km) (ви-
дети графички прилог са обухватом плана).

Граница обухвата Плана полази од тачке
1 на источној страни регулационог појаса
Улице Марка Аурелија у висини укрштања
са железничким коридором пруге Београд
– Загреб, иде на југ до кружне раскрснице
путева на источном улаз у Сремску Митро-
вицу до тачака 2 и 3. Тачке 2 и 3 се налазе
на источној страни кружне раскрснице на
почетку Улице Румски друм, и од тачке 3
граница иде правцем југ према тачки 4.
Тачка 4 се налази на савској обалоутврди
на почетку теретног моста. Тачке 4, 5, 6 се
налазе на источној страни регулационог
појаса приступног пута теретном мосту на
Сави. Тачке 4, 5, 6, 7, 8 уоквирују део фор-
ланда и акваторије реке Саве које се налазе
у обухвату плана од теретног моста до
тачке 8. Тачка 8 се налази на савском на-
сипу у висини укрштања улица Стевана
Сремца и Саве Согића и овом улицом, за-
падном страном њене регулације граница
иде на север до тачке 9. Тачка 9 се налази
на укрштању улица Саве Согића и Прве
јалијске и западном страном регулације
улице иде до тачке 10. Тачке 10 се налази
на укрштању улица Прве Јалијске и Куз-
минске и иде правцем североистока са за-
падне стране регулационог појаса до тачке
11. Тачке 11 се налази на западној страни
раскрснице улица Кузминске и Арсенија
Чарнојевића. Обухват иде у правцу запада
до тачке 12. Тачка 12 се налази у зони укр-
штања улица Арсенија Чарнојевића и
Петра Прерадовића, граница иде западном
страном регулационог појаса Улице Петра
Прерадовића до тачке 13. Тачка 13 се на-
лази на пресеку регулационих појасева
Улице Петра Прерадовића и железничког
коридора пруге Београд – Загреб и јужном
границом железничког коридора стиже до
тачке 1 затварајући прелиминарну границу
обухвата Плана.
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Члан 3. 

Услови и смернице планских докуме-
ната вишег реда и списак подлога: Изради
Измена и допуна плана генералне регула-
ције целине 2 – источни део града Сремска
Митровица приступа се из разлога прила-
гођавања и допуњавања текста и графике
тренутно важећег Плана ради олакшавање
његове практичне примене и имплемента-
ције. Истовремено се врши и усклађивање
овог Плана са осталим у међувремену ус-
војеним Плановима.

Услови и смернице за израду Измена и
допуна плана генералне регулације дати су
у текстуалном делу ГУП-а где се наводи:
„Грађевинско подручје у обухвату Плана је
подељено на седам великих урбанистичких
целина (погледати графички приказ бр.
2.2.), за које су дати услови, у виду смер-
ница за даљу планску разраду. Ови услови
и смернице заправо представљају планска
опредељења за детаљније и конкретније
дефинисање кроз израду 7 планова гене-
ралне регулације.“

Такође, у текстуалном делу ГУП-а се на-
води: „На овом простору преовлађујуће на-
мене су: стамбено-пословна зона (поро-
дично и вишепородично становање и ком-
патибилно пословање), у јужном делу, и
зона породичног становања урбаног типа,
у северном делу. Поред уличних коридора,
у обухвату су још два секундарна градска
центра, зона пословања (у источном делу),
гробље и површине за спорт, рекреацију,
јавно и заштитно зеленило.“

Поред одредница из ГУП-а, за израду
Измена и допуна овог Плана, из важећег
ПГР-a града Сремска Митровица, Лаћарак
и Мачванска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 11/2009) преузи-
мају се намене простора као и саобраћајна
и инфраструктурна решења уколико нису
у супротности са ГУП-ом.

План генералне регулације израђује се
на овереној копији плана са изводима из
листа непокретности, уз коришћење карата
из постојећих информационих система и уз
парцијално ажурирање - допуну подлоге
топографским елементим (раскрснице
главних путева и сл.).

Према Правилнику о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл. гласник
РС“, бр. 64/2015) графички прилози плана
генералне регулације раде се у размери од
1 : 1 000 до 1 : 2 500 за обележавање пла-
нираних површина за јавне намене, од 1 :
2 500 до 1 : 5 000 за грађевинско подручје.
Графички део планског документа израђује
се у дигиталном облику, а за потребе јавног
увида презентује се и у аналогном облику.

Члан 4. 

Принципи планирања: Измене и допуне
плана генералне регулације целине 2 – ис-
точни део града Сремска Митровица пред-
стављају даљу планска разрада Генералног
урбанистичког плана Града Сремска Мит-
ровица („Сл. лист Града Сремска Митро-
вица“ бр.4/2015) који подразумева израду
седам оваквих ПГР-ова са већ одређеним
обухватом (графички приказ бр. 2.2.).

Овај План генералне регулације је, пре
свега, план постојећег града односно ис-
точног (стамбеног) дела Сремске Митро-
вице, простора површине од око 356,1 ha,
и његових укупних потенцијала. Реална
процена материјалних и просторних мо-
гућности урбаног подручја у обухвату
плана, као и афирмација његових главних
вредности, је основ за планирање извесне
будућности у средњорочном периоду.
Најважнији програмски циљеви Плана ге-
нералне регулације проистичу из мотива за
израду плана као и претпоставки везаних
за околности у којима се доноси План и у
којима ће План бити примењиван. Про-
грамски циљеви Плана генералне регула-
ције су од општег значаја за Град и имају,
како оперативни, тако и дугорочни карак-
тер. Опредељења грађанства и друштвене
заједнице у погледу наведених циљева и
решења за План генералне регулације биће
проверавана током израде овог Плана.

Члан 5. 

Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

265

PDF Compressor Free Version 



Одрживи развој је предуслов квалитет-
ног живота у граду. То подразумева иден-
тификацију, санацију и очување необнов-
љивих природних ресурса чиме се стичу
услови за стварање квалитетног животног
окружења кроз дугорочна сагледавања раз-
воја града као целине и планираних гради-
тељских подухвата посебно.

План се углавном оријентише на кориш-
ћење постојећих потенцијала урбаних про-
стора града у обухвату овог плана, са ци-
љем ефикаснијег и уравнотеженијег оства-
ривања улоге и значаја постојећег грађе-
винског фонда у планирању, коришћењу и
развоју града.

Успостављање мултифункционалне струк -
туре простора овог дела града и сваког ње-
говог дела (зоне и просторне целине), која
носи у себи способност прилагођавања на
промене, омогућава развој у етапама, и има
социјалну функцију.

Флексибилно коришћење, односно про-
мена намене простора и објеката, као и
отворен повратни процес.

Еколошка ревитализација, као колектив-
ног добра које се мора штитити, због
тежњи да дође до преискоришћавања гра-
ђевинског земљишта и погоршања живот-
них услова.

Витална подршка основним циљевима
Плана је унапређивање функционисања по-
стојеће примарне саобраћајне мреже и пла-
нирање нове у измењеним околностима, те
теоретско и практично решавања саобра-
ћаја, као и усклађено инфраструктурно
опремање простора града техничким и ко-
муналним системима.

Један од важних циљева који треба да
буде остварен је и дефинисање просторних
критеријума, стандарда и норматива за стам-
бену и пословну изградњу, за објекте друшт-
веног стандарда, слободних површина и јав-
ног зеленила.

Подела планом обухваћеног простора на
зоне и просторне целине са истим прави-
лима градње.

Обезбеђивање задовољавајућих услова
живота у свим деловима простора у обу-
хвату овог Плана, као потребе за социјалним
уједначавањем, што се односи на становање,
рад, одмор, рекреацију, јавне службе, саоб-
раћајну и комуналну инфраструктуру, снаб-
девање и услуге.

Афирмација јавних простора и амбијен-
талних целина, чување и афирмација за-
штићених споменика културе као и квали-
тетних визура и силуета града, треба да
унапреде идентитет овог дела града и
Сремске Митровице у целини.

План генералне регулације треба да де-
финише планске оквире и мере за очување
водних, пољопривредних, шумских и сло-
бодних површина, постојећих зелених ком-
плекса, у оквиру обухвата Плана.

Већи удео конкретних регулационих ре-
шења у планском документу, акценат на
реализацији плана, као и елементи за од-
лучивање о непосредној изградњи на дело-
вима града за која није неопходна израда
Детаљних регулационих планова.

Уграђене инструменте за праћење ефе-
ката спровођења Плана и критеријуме за
текуће измене и допуне у складу са акту-
елним потребама и новим условима.

Анализе, смернице и општи услови за
обликовне елементе, мале урбане интервен-
ције, урбану опрему као и остале чиниоце
визуелног идентитета града, чија реализа-
ција није у зависности од општих планских
решења.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, кориш-
ћења, уређења и заштите планског подручја
са структуром основних намена простора:
Основна корист од доношења ових Измена
и допуна плана је то што ће на великом про-
стору у источном делу града бити дефини-
сане регулационе линије постојећих и пла-
нираних улица, прецизирана намена свих
простора са опширним и јасним грађевин-
ским правилником као и одређени простори
за које ће бити обавезна израда Планова де-
таљне регулације са задатим роком реализа-
ције, те ће под овим околностима из Измена
и допуна плана генералне регулације целине
2 – источни део града Сремска Митровица
моћи да се издају информације о локацији и
остала документа у вези са градњом.

Садржина урбанистичког плана „Измена
и допуна плана генералне регулације це-
лине 2 – источни део града Сремска Митро-
вица“ прописана је Законом, Правилником
и детерминисана планом вишег реда као
планска разрада Генералног урбанистичког
плана Града Сремска Митровица („Сл. лист
Града Сремска Митровица“, бр. 4/2015).
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Члан 7. 

Средства за израду Измена у допуна
плана генералне регулације обезбеђују се
у буџету, или из других извора, у складу са
законом. Стварна цена израде ПГР-а је
8.899.430,40 динара са урачунатим ПДВ-
ом по Методологији за одређивање цена
(ценовнику). Како се раде измене и допуне,
ово Предузеће предлаже умањење цене за
50%, тако да цена израде Измена и допуна
ПГР-а износи 4.449.715,20 динара са ура -
чунатим ПДВ-ом.

Израда Измена и допуна Плана детаљне
регулације поверава се ЈП за послове урба-
низма „Урбанизам“ из Сремске Митровице. 

Рок за израду плана је 12 месеци од до-
ношења ове Одлуке. 

Члан 8. 

После доношења ове одлуке организоваће
се рани јавни увид у трајању од 15 дана. 

Oглас о излагању материјала на рани јав -
ни увид оглашава се у средствима јавног
ин формисања и на званичном порталу Гра -
да.

Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димит-
рија бр. 13. у Сремској Митровици и на зва -
ничном порталу Града. 

Нацрт Измена и допуна Плана генералне
регулације, пре подношења органу надлеж-
ном за његово доношење, подлеже струч-
ној контроли и излаже се на јавни увид у
згради градске куће Града Сремска Митро-
вица, улица Светог Димитрија бр. 13. у
Сремској Митровици.

Излагање нацрта Измена и допуна Плана
генералне регулације на јавни увид огла-
шава се у дневном и локалном листу, при
чему се оглашавају подаци о времену и ме-
сту излагања предлога Плана генералне ре-
гулације на јавни увид, начин на који за-
интересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе на предлог Плана ге-
нералне регулације, као и друге информа-
ције које су од значаја за јавни увид.

Члан 9. 

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за Измене и допуне Плана генералне регула-
ције Целине 2 – источног дела града Срем-
ска Митровица, не израђује Извештај о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину,
донето од стране Градске управе за урбани-
зам, просторно планирање и изградњу обје -
ката Града Сремска Митровица.

Члан 10.

Измене и допуне Плана генералне регу-
лације је потребно израдити у три исто-
ветна примерка у аналогном и пет при-
мерка у дигиталном облику.

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-85/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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75.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018), члана 31. Правилника о
садржини, начину и поступку израде доку-
мената просторног и урбанистичког плани-
рања („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 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скуп-
штина града Сремска Митровица, по при-
бављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 22.03.2019. године, до-
нела је

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ  ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА 

НАСЕЉА ЛАЋАРАК
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације централног дела
насеља Лаћарак, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регула-
ције).

Члан 2. 

Граница обухвата планског подручја
овог ПДР-а је одређена као прелиминарна
граница и коинцидира са обухватом Секун-
дарног градског центра Лаћарак, дефини-
саног ГУП-ом града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.04/2015).

Граница обухвата плана на северозападу
креће од тачке 1. у улици Фрушкогорска
(парц.бр.626 к.о.Лаћарак) и јужном међом
парцеле бр.699, кроз унутарблоковски про-
стор, иде до (парцеле бр.1021) улица
Школска, затим наставља правцем севе-
роисток кроз блок до парцеле бр.1503/2 и
улице Сремска до тачке 2. Из тачке 2. гра-
ница скреће на југозапад и улицом Срем-
ском иде до главне улице 1.новембра и рас-
крснице  са улицом Радничком. Граница
даље иде улицом Радничка до тачке 3. Из
тачке 3 граница мења правац и улази у
улицу 22.јула, иде до (границом парцеле
бр.2210/1 и школске парцеле бр.2180) тачке
бр.4 и тачке бр.5 и дуж границе ових пар-
цела стиже до улице Железничке. Граница
прелази улицу и улази у блок ( међном ли-
нијом парцела бр.2441 и бр. 2443/1 ) до
тачке бр.6 и тачке бр.7. Из тачке 7 граница
скреће ка краку улице Кикина и иде до
тачке бр.8. Из тачке број 8 граница мења
смер према североистоку и дуж улице Цер-
ске и преко раскрснице са улицом 1.новем-
бра, улицом Фрушкогорском стиже у по-
четну тачку 1. 

Обухват плана има прелиминарну по-
вршину од око 41,0ха.

Члан 3. 

Услови и смернице планских докуме-
ната вишег реда и списак подлога:  

Лаћарак је приградско насеље, сеоског
типа. Насеље Лаћарак - Месна заједница
има око 11.000 становника, а грађевинско
пдручје захвата простор од око 811ха  ( це-
лина 7 према ГУП-у Града Сремска Мит-
ровица из 2015. ). Доминантна намена про-
стора  је породично становањe руралног
типа, мале густине, на великим парцелама,
са окућницама и пољопривредним по-
вршинама – баштама у залеђу. Насеље има
формиран центар (зона секундарног град-
ског центра). Поред уличних и саобра-
ћајних коридора, у обухвату ГУП-а, су по-
вршине за спорт и рекреацију, јавно и за-
штитно зеленило, два гробља, као и кори-
дор обилазнице Лаћарак – Сремска Мотро-
вица са радним зонама.
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Простор у обухвату плана централне
зоне Лаћарка садржи јавно грађевинско
зем љи ште са централним насељским
функцијама простора и објеката, док већи
део простора заузимају приватне парцеле
урбаног и руралног породичног становања
са  њивама у средишњим деловим блокова. 

Приступ парцелама у обухвату плана је
са постојеће насељске строго ортогоналне
саобраћајне мреже, правца северозапад –
југозапад (улица 1.новембра) и североисток
– југозапад (улица Школска – Железнчка).

Простор у обухвату плана је правоуга-
онoг облика димензија 530м х 770м и за-
узима простор  око 41ха. Простор обухвата
подразумева  средишњу  зону  насеља
Лаћарак којом доминира централно по-
стављена главна раскрсница насеља :
улица 1.новембар (државни пут бр.120
према Шиду и Р.Хрватска) и улица Школ -
ска, односно улица Железничка.

Основни циљ израде и доношења ПДР-а
централне зоне насеља Лаћарак је планска
разрада на нивоу детаљњне разраде елеме-
ната плана вишег реда ГУП-а града Срем-
ска Митровица која подразумева да се у за-
датом обухвату овог плана урбанистички и
саобраћајно уреди постојећи секундарни
градски центар, односно центар насеља
Лаћарак у контексту ГУП-ом дефинисаних
просторних и функционалних садржаја у
затеченим месним условима и достигнутом
степену урбаног развоја овог дела града као
и планирани, а недостајући садржаји. 

Концепција уређења простора у обухвату
плана се заснива на одређивању план ских
решења која ће омогућити утврђивање јав-
ног интереса за регулацију и изградњу пла-
нираних унутарблоковских - секундарних
саобраћајница и уређење насељских бло-
кова.

Доминантна централно постављена глав -
на раскрсница насеља Лаћарак формира че-
тири урбанистичка блока. Улица 1.новембар
(државни пут бр.120 према Шиду и Р.Хрват-
ска) и улица Школска - улица Железничка
дели правоугаони простор обухвата овог
ПДР-а на четири карактеристична блока које
је потребно просторно – плански  интегри-
сати (нпр. пешачке улице - зоне и сл.) или у
складу са својим постојећим и планираним
садржајем  добити посебне  урбане и амби -
јенталне карактеристике :

• БЛОК А (8,5 ха) – северозападни блок
: у постојећем стању у овом блоку су лоци-
рани слободностојећи објекти јавних функ-
ција - месне заједнице, биоскопска дворана,
у окружењу јавних и парковских површина,
меморијала, објекта старе Основне школе
(ван функције и девастиран), те комплекс
предшколске установе  ''Чуперак'' и  објекат
Православне цркве Св.Архангела Гаврила
са портом (улица Школ ска). 

У БЛОКУ А планирају се два секун-
дарна крака саобраћајница интерног карак-
тера са циљем унапређења укупне урбане
ситуације у овом блоку који је практично
''урбано језгро'' Лаћарка са највећом кон-
центрацијом централних садржаја.  

• БЛОК Б (10,5 ха)- североисточни
блок: у постојећем стању у унутарблоков-
ском простору реализована су два намен-
ски грађена стамбена објекта спратности
П+1 (један за просветне раднике и један за
ратне војне инвалиде). У овом блоку  пла-
нирају се  и два секундарна крака саобра-
ћајница интерног карактера са циљем уна-
пређења укупне урбане ситуације у овом
блоку и стварање могућности за нову
градњу стамбених објеката

• БЛОК В (9,6 ха) – југоисточни блок: у
постојећем стању овим блоком доминира
простор постојећег школског комплекса
ОШ „Трива Витасовић Лебарник'' по-
вршине 3,5 ha. Планира се урбано „про-
чишћавање'' (трансформација) блока и уса-
глашавање облика са наменом парцела. У
овом блоку  планира се продужетак - се-
кундарни крак саобраћајнице – улице 22.
јула интерног карактера са циљем унапре-
ђења укупне урбане ситуације у овом
блоку – обезбеђена је парцела за  пут од
улице 22.јул до улице Кикине, односно до
улице Церске.

• БЛОК Г (8,0 ха) - југозападни блок: у
постојећем стању у овом блоку се налази
објекат здавствене станице, у урбанистич-
ком смислу изузено лоше лоциран, без пар-
кинга и незадововољавајућег капацитета,
те се планира њена дислокација, односно
градња објекта дома здравља одговарајућег
капацитета. 

• Посебан део обухвата ПДР-а чине ре-
гулациони појасеви (габарити) улица по-
вршине 12,7 ха и то 
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o Улица 1.новембар; 
o Улица Школска; 
o Улица Железничка; 
o Улица Фрушкогорска;
o Улица Церска;
o Улица Кикина;  
o Улица Сремска;
o Улица Радничка и
o Улица 20.јула .

Циљ доношења ПДР-а централне зоне
насеља Лаћарак је стварање услова за ур-
бану реконструкцију и реализацију недо-
стајућих садржаја у постојећем окружењу
Центра Лаћарка – Секундарног градског
центра и то:  

• Урбано прочишћавање функција по-
стојећег стања и усаглашавање намене са
обликом парцеле;

• Дефинисање потреба за заменом лока-
ције и објекта здравствене станице  и старе
основне школе, формирање паркиг про-
стора и објеката услужних делатности;

• Дефинисање парцела фудбалског игра-
лишта  и главног улаза на фудбалско игра-
лиште са пратећим садржајима свлачио-
ница, трибине, те односа према суседним
просторима  предшколске установе, парка,
цркве и др.;

• Реализација планиране мреже унутар-
блоковских улица и тиме доступност не-
изграђених површина средишње зоне на-
сеља Лаћарак у сва четир просторна блока,
а све у складу са опредељењем планова ви-
шег реда о повећању гудтине становања и
привођењу намени површина планираних
за урбане функције централних делова на-
сеља. 

Члан 4. 

Принципи  планирања: 
Уређење простора у обухвату плана за-

снива се на начелима одрживог развоја и ра-
ционалним коришћењем грађевинског зем-
љишта унутар граница грађевинског под-
ручја за изградњу објеката ниско и високо-
градње на јавном грађевинском земљишту
и у приватном поседу, а све у циљу конти-
нуиране реализације планираних нових
садржаја централне зоне насеља Лаћарак.

Члан 5. 

Визија и циљеви планирања, коришће -
ња, уређења и заштите планског простора:

Општи циљ израде овог ПДР-а је реали-
зација планираних садржаја уз усклађи-
вање свих релевантних параметара про-
стора, услова надлежних институција, како
у обухвату плана тако и у утицајном под-
ручју са основним принципима одрживог
развоја, односно усклађивање активности
у простору и заштите животне средине.

Овим планом се у оквиру подручја обу-
хвата одређују и разграничавају јавне по-
вршине од површина других намена, одре-
ђује намена и начин  коришћења зем-
љишта, мрежа комуналног система и ин-
сталација, техничка и нивелациона решења
и правила регулације и парцелације.

Циљеви израде плана су:
• дефинисање јавног интереса;
• реконструкција постојећих и изградња

нових инфраструктурних мрежа и њихових
капацитета у складу са планираном изград-
њом;

• преиспитивање капацитета изградње и
подизање стандарда становања;

• увођење нових атрактивних садржаја
компатибилно стамбеном окружењу;

• редефинисање решења паркирања и га-
ражирања возила;

• заштита животне средине;
• диференцирање простора који се могу

директно спроводити на основу овог плана
и простора за које је потребна даља урба-
нистичка разрада урбанистичко-архитек-
тонским конкурсом или урбанистичким
пројектом.

Негативан ефекат реализације планских
поставки је незнатан и огледа се у по-
већању заузетости слободних површина
урбаним садржајима.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, кориш-
ћења, уређења и заштите планског под-
ручја са структуром основних намена про-
стора: 
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План детаљне регулације централне
зоне насеља Лаћарак са површином од око
41,0ха израђује се на основу:  потреба жи-
теља насеља Лаћарак у смислу задовоља-
вања потребе за укупним сређивањем ур-
банистичког и саобраћајног стања у складу
са законом, правилима урбанистичке
струке и исказаним потребама за недо-
стајућим наменама простора (секундарне
улице и мирујући саобраћај) и заинтересо-
ваности потенцијалних инвеститора за
градњу вишеспратница пословно – стамбе-
них објеката. 

Реализацијом планских поставки поди-
гао би се урбани идентитет насеља, пости-
зање градског изгледа централне зоне, кав-
литативних садржаја који за резултат имају
бољи квалитет живљења и веће могућно-
сти изградње простора. Са повећаним мо-
гућностима градње повећава се и могућ-
ност запошљавања становника насеља у
секундарним делатностима. Атрактивно-
сти простора допринеће опремање јавних
простора урбаним мобилијаром и зеленим
површинама.

Реализацијом планских поставки оче-
кује се и реализација објеката пословања,
комерцијалне и услужне делатности у при-
земљима стамбених објеката, као претпо-
ставке за развој приватног предузет-
ништва, услуга, трговине и других садр-
жаја, имајући у виду изразити недостатак
јавних функција и простора у стамбеним
блоковима урбаног и руралног становања.

Стамбени и стамбено-пословни објекти
могу садржати и више функционално од-
војених простора (до 3 стана или локала).
Препоручени индекс заузетости је до 40%,
односно 60%, за радно-пословну зону, а ви-
сина објеката до П+1+Пк. У зони центра и
на угловима блокова су могућа одступања
у висини до макс. П+2+Пк. Паркирање во-
зила треба обезбедити на сопственој пар-
цели. Грађевинска линија нових објеката се
поставља као код већине објеката у улици.
Кровови објекта су обавезно коси, дво-
водни, односно сложени кровови.

Омогућиће се :
• изградња, регулисање и унапређење

унутарблоковске саобраћајне мреже и по-
већање капацитета површина за кретање
возила и мирујући саобраћај – паркинг ме-
ста унутар блока, 

• разграничење јавног од осталог грађе-
винског земљишта и стварања правног ос-
нова за прибављање земљишта за потребе
изградње објеката и формирање простора
са јавном наменом.

• формирати регулациони појасеви но-
вих улица, и 

• створити услови за проширење јавних
зелених површина.

Доношењем  ПДР  створили би  се  усло -
ви за много бољу комуникацију унутар
блчокова -унутарблоковском простору, из-
градњу неопходне инфраструктуре, пре
свега саобраћајница и мирујућег саобра-
ћаја.

Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне регу-
лације обезбеђују се у буџету, или из дру-
гих извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 2.800.000,00 динара.

Израда Плана детаљне регулације пове-
рава се ЈП за послове урбанизма „Урбани-
зам“ из Сремске Митровице. 

Рок за израду плана је крај 2019. одно-
сно 6 месеци од дана прибављања подлога
и свих релевантних података надлежних
установа и институција.

Члан 8. 

После доношења ове одлуке организова -
ће 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 Димит-
рија бр.13 у Сремској Митровици и на зва-
ничном порталу Града. 

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

Члан 9. 

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације централног
дела насеља Лаћарак, Град Сремска Мит-
ровица   не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину,  донето од
стране Градске управе за урбанизам, про-
сторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.

Члан 10.

План детаљне регулације је потребно из-
радити у три истоветна примерка у аналог-
ном и пет примерка у дигиталном облику.

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-81/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

76.

На основу члана 20. став 4. и члана 209.
Закона о социјалној заштити („Сл.гласник
РС“ бр.24/11),  и члана 35. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица  („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/18)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној  22.03.2019. године, до-
нела је 

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ГРАЂАНА

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

У Одлуци о правима грађана у области
социјалне заштите на територији Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр 12/18),  у члану 2.
иза алинеје 1. додаје се нова алинеја 2. која
гласи:

– „помоћ у кући за децу са сметњама у
развоју и њиховим породицама,“

Алинеје од 2. до 11. постају алинеје од
3. до 12.

Члан 2.

У члану 4. став 1. речи „ Служба помоћи
у кући при Центру“ бришу се и замењују
речима „Служба за локалне услуге Центра“

Члан 3.

Иза главе I, додаје се нова глава  II, која
гласи: – „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИМ
ПОРОДИЦАМА“

Главе од 2. до 11. постају главе од 3. до 12.
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Члан 4.

Иза члана 4. Одлуке, додају се нови чла-
нови 5, 6. и 7. који гласе:

„Члан 5.

Услугом помоћи у кући пружа се под-
ршка деци са сметњама у развоју и њихо-
вим породицама, у задовољавању свако-
дневних животних потреба у сопственим
домовима, како би се унапредио квалитет
њиховог живота и спречио или одложио
смештај у институције.

Корисници услуге су деца са сметњама
у развоју узраста до 18 година и млади
којима је продужено родитељско право до
26 године живота, и то:

• деца са умереним, тежим и тешким
обликом менталне недовољне развијености;

• деца са телесним инвалидитетом;
• деца са сензорним инвалидитетом;
• деца са вишеструком ометеношћу;
• деца са первазивним поремећајима;
• деца са тежим хроничним обољењима,

као и  њихове породице (биолошке, ста-
ратељске, хранитељске).

Члан 6.

Активности које се реализују у оквиру
ове услуге, доприносе оснаживању поро-
дице  и осамостаљивању детета.

Ове активности, које су по врсти и тра -
јању,  одређене индивидуалним планом
услу ге, реализује неговатељица – дома ћица,
са завршеном обуком по акредитованом
програму за пружање услуге помоћ у кући.

Члан 7.

Стручног радника,  одговорног за про-
цену потреба корисника и координацију
рада неговатељица, одређује пружалац
услуге,  Служба за локалне услуге Центра
за социјални рад.“

Члан 5.

Чланови од 5- 71. Одлуке, постају чла-
нови од 8 - 74.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 55-3/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

77.

На основу члана 35. став 1. тачка 7 Ста-
тута Града Сремска Митровица („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“ број
13/2012 и 6/2018) и чл. 8 ст. 1 Одлуке о по-
дизању и одржавању споменика на терито-
рији Града Сремска Митровица („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“
бр.7/2018) Скупштина града Сремска Мит-
ровица на својој седници одржаној дана
22.03.2019.године, донела је,

О Д Л У К У 

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
ЋИРИ МИЛЕКИЋУ

Члан 1.

Подиже се споменик Ћири Милекићу,
првом Градоначелнику Сремске Митро-
вице,  на почетку пешачке зоне у Сремској
Митровици-Трг Ћире Милекића, на правцу
рунделе Српског дома и главног улаза у
зграду некадашње „Имовне општине“ да-
нас зграда МУП-а. 
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Члан 2.

Средства за израду и подизање споме-
ника биће обезбеђена у буџету Града Срем-
ска Митровица.

Члан 3.

Споменик ће бити израђен у природној
величини.

Идејно решење за споменик ће утврдити
Одбор за спровођење одлуке у складу са
Одлуком о подизању и одржавању споме-
ника на територији Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Мит-
ровица“ бр. 7/2018), кога ће образовати
Скупштина Града Сремска Митровица по-
себним решењем.

Члан 4.

Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката издаје
одобрење за извођење радова на подизању
споменика.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном листу
Града Сремска Митровица, а биће објав-
љена по добијању сагласности од стране
Министарства надлежног за послове кул-
туре.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 633-5/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

78.

На основу члана 32 ст. 1 тачка 6 и 16 За-
кона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 43 ст. 4 Закона о трговини
(„Службени гласник РС“ бр. 53/2010,
10/2013 и 44/2018-др. закон) члана 16.став
1. тачка 26. и члана 35. став 1. тачка 7. и 19.
Статута Града Сремска Митровица („Слу -
жбени лист града Сремска Митровица“
број 13/2012 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица на својој седници одр-
жаној дана 22.03.2019.године донела је,

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

У УГОСТИТЕЉСКИМ,
ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ
ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У Одлуци о радном времену у угости-
тељским, трговинским и занатским објек-
тима („Службени лист Града Сремска Мит-
ровица“ број 9/2017), у члану 3. додаје се
нови став 4., који гласи:

„Угоститељским објектом за пружање
услуге исхране и пића, у смислу ове од-
луке, сматраће се и простор у коме се у ок-
виру бензинске пумпе обавља пружање
услуге исхране и пића.“

Досадашњи став 4. постаје став 5..

Члан 2.

Мења се члан 5 став 3 Одлуке тако да
исти сада гласи:

„Апотеке се не сматрају трговинским
објектима у смислу одредаба ове одлуке.“
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Члан 3.

У члану 9., иза става 3. додају се ставови
4, 5 и 6  који гласе:

„У делу пословног простора у оквиру
бензинске пумпе, у коме се пружају услуге
исхране и пића,  услуге се могу пружати у
оквиру следећег радног времена:

– радним данима и недељом - од 05,00
до 23,00 часа, а у летњем периоду до
24,00 часа, 

– петком и суботом – од 05,00 до 01,00
час, 

– у дане државних празника (осим за
време новогодишњих празника, 1. и 2.
јануара) и дане верски празника - од
05,00 до 02,00 часа, 

– за време новогодишњих празника - 1.
и 2. јануара - без ограничења, 

– за 8. март - Међународни дан жена –
од 05,00 до 02,00 часа, 

– за Дан града (Митровдан) – без огра -
ни чења, 

– за дан пре и на дан сеоске славе – без
ограничења.

У осталом делу пословног простора бен-
зинске пумпе могу радити без ограничења,
али у  временском периоду од 23,00 часова
увече до 05,00 часова не смеју продавати
алкохолна пића. 

У делу пословног простора из претход-
ног става расхладне витрине у којима се
налази алкохол се морају закључати, одно-
сно на други начин се мора видно обеле-
жити да у овом временском периду постоји
забрана продаје алкохолних пића. 

Члан 4.

Мења се члан 17. Одлуке тако да исти
сада гласи:

„У трговинском објекту, услуге за које је
објекат регистрован могу се пружати у ок-
виру следећег радног времена:

– радним данима и недељом – од 05,00
до 23,00 часа, а у летњем периоду до
24,00 часа, 

– петком и суботом – од 05,00 до 01,00
час, 

– у дане државних празника (осим за
време новогодишњих празника, 1. и 2.
јануара) и дане верски празника – од
05,00 до 02,00 часа, 

– за време новогодишњих празника – 1.
и 2. јануара - без ограничења, 

– за 8. март - Међународни дан жена –
од 05,00 до 02,00 часа, 

– за Дан града (Митровдан) – без огра -
ничења, 

– за дан пре и на дан сеоске славе – без
огра ничења.

Одредбе става 1 овог члана односе се и
на пекаре у делу пружања услуга продаје
хране и пића.

Одредбе става 1 овог члана не односе се
на трговинске објекти који продају алко-
хол, чије радно време се утврђује у пе-
риоду од 05,00 до 23,00 часа.

Члан 5.

Мења се члан 23. став. 1 Одлуке тако да
исти сада гласи:

„Новчаном казном у фиксном износу од
80.000,00 динара казниће се за прекршај
прив редно друштво и друго правно лице
ако:

1.у угоститељском објекту, објекту за
приређивање игара на срећу и забавних
игара и трговинском објекту услуге за које
је регистрован пружа ван радног времена
прописаног овом Одлуком (члан 9 Одлуке).
Одредбе ове тачке се односе и на пекаре у
делу пружања услуга продаје хране и пића.

2. у летњој башти, односно, другом отво-
реном простору, музички програм изводи
после времена прописаног овом Одлуком
(члан 12 Одлуке),

3. се у трговинском објекту који продаје
алкохол не придржава радног времена про-
писаног овом Одлуком,

4. занатски објекат који приликом обав-
љања своје делатности ствара буку изнад
нивоа утврђеног прописима који регулишу
дозвољени ниво буке у животној средини,
ради изван времена прописаног овом Од-
луком (члан 19 Одлуке),

5. на бензинској пумпи продаје алкохол
у временском периду у коме је у овим
објектима продаја алкохола забрањена.“
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Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 332-7/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

79.

На основу члана 6. Закона о начину одре-
ђивања максималног броја запослених у јав-
ном сектору („Службени гласник РС“, број
68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018),
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних ор-
гана, систему јавних служби, систему Ауто-
номне покрајине Војводине и систему ло-
калне самоуправе за 2017. годину („Служ-
бени гласник РС“, број 61/2017, 82/2017,
92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018,
78/2018, 89/2018 и 102/2018) и члана 35.
став 1. тачка 7. Статута града Сремска Мит-
ровица („Службени лист града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скуп-
штина града Сремска Митровица, на сед-
ници одржаној 22.03.2019.године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ

ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ
СИСТЕМ ЈАВНОГ СЕКТОРА

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запосле-
них на неодређено време у организацио-
ним облицима који чине систем јавног сек-
тора Града Сремска Митровица за 2017. го-
дину („Сл. лист Града Сремска Митро-
вица“, број 12/2017, 13/2017, 18/2017,
2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018 и 13/2018),
мења се члан 4. тако да сада гласи: 

„Максималан број запослених на не-
одређено време у организационим обли-
цима који чине систем локалне самоуправе
Града Сремска Митровица у смислу члана
2. ове Одлуке, је:
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Члан 2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 021-60/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

80.

На основу члана 89 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 24,
члана 100 и 102 Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Срем-
ска Митровица“ број 13/2012 и 6/2018)
Скупштина града Сремска Митровица на
својој седници одржаној дана 22.03.2019.
године  донела је,
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА СРЕМСКА

МИТРОВИЦА НАЦИОНАЛНОЈ
АСОЦИЈАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

I

МЕЊА СЕ став 1 тачке III Одлуке о при-
ступању Града Сремска Митровица Нацио-
налној асоцијацији локалних канцеларија
за младе („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 2/2016) тако да исти сада
гласи:

„ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Биљана Матић из
Сремске Митровице, (ЈМБГ 1402986317508)
испред Канцеларије за младе Града Сремска
Митровица, да представља, са пуним пра-
вом гласа, Град Сремска Митровица, на ре-
довним и ванредним седницама скупштине
удружења и у другим органима удружења.“

II 

У свему осталом ова Одлука остаје не-
измењена.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица.“

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 9-12/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

81.

На основу члана 7. Одлуке о постав-
љању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката („Службени
лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2018
и 6/2018) и члана 35. тачка 7. Статута Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Мировица“ бр.13/2012 и 6/2018),
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 22.03.2019.године
доноси:

П Р О Г Р А М

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ

ПОВРШИНАМА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање мањих монтажних објеката
на јавним површинама и огласних објеката
на отвореном простору и других објеката
врши се у складу с Одлуком о постављању
и уклањању мањих монтажних, огласних и
других објеката („Службени лист Града
Сремска Митровица бр. 2/2018 и 6/2018“).

Овим програмом утврђују се локације за
постављање одређених монтажних обје -
ката (киоска, објеката за извођење забав-
них програма, објеката за одржавање поли-
тичких манифестација, објеката за одржа-
вање сајамских манифестација,објеката за
одржавање културних, спортских и обра-
зовних манифестација), огласних објеката
(билборда) и других објеката на јавним по-
вршинама на територији Града Сремска
Митровица.

II. ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
-графички прилог бр.1-
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат Програма садржи текстуални
и графички део.

Текстуални део:

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II. ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ

Графички део:

1. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
СРЕМСКОЈ МИТОВИЦИ

2. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

3. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
ЛАЋАРКУ

4. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

Овај програм ступа на снагу 8. дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 352-333/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

82.

На основу члана 9 Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94,
52/11-др.закони и 99/11-др.закони), члана
35 ст. 1 тачка 7 Статута Града Сремске Мит-
ровице („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012 и 6/2018) и члана
11 Одлуке о буџету Града Сремска Митро-
вица за 2019. Годину („Службени лист
Града Сремска Митровица“ бр. 14/2018)
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 22.03.2019. године,
доноси

П Р О Г Р А М

СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ
ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ

ДОБРИМА У ГРАДУ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У 2019.ГОДИНИ

1.

Овим програмом утврђују се културна
добра на којима ће се, у складу са овим
програмом, спроводити мере техничке за-
штите за која су обезбеђена средства у бу-
џету Града Сремска Митровица за 2019. го-
дину, у оквиру раздела Градске управе за
образовање, културу и спорт у износу од
17.000.000,00 динара, као и субјекти који
ће учествовати у реализацији овог про-
грама.

2.

Културна добра из тачке 1. овог про-
грама су објекти на Тргу Житна пијаца који
су Решењем Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица бр. 97 од 9.
априла 1966. године стављени под заштиту
државе. 
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Одлуком Извршног већа АП Војводине
XII Број: 633-7/91 од 08.10.1991. године
Трг Житна пијаца је утврђен за просторну
културно-историјску целину од великог
значаја („Службени лист АПВ“ бр. 25/91).

На основу утврђеног стања Комисије за
валоризацију и угроженост фасада објеката
на Тргу житна пијаца Извештај бр.63-
01/19-3 од 12.02.2019.године, предлаже
предузимање конзерваторско рестауратор-
ских радова на објектима најугроженијих
фасада према наведеном редоследу:
1. Објекат у улици Трг Житна пијаца бр. 24, 
2. Објекат у улици Трг Житна пијаца бр. 22,
3. Објекат у улици Трг Житна пијаца бр. 13.

3.

Средства из тачке 1.овог програма, кори-
стиће се у складу са Финансијским планом
Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица за 2019.годину, и
одобрених апропријација Градске управе
за образовање, културу и спорт број 400-
52/2018-IX за финансирање конзерватор-
ско-рестаураторских радова, као и струч-
ниог и конзерваторског надзора, а која су
утврђена Програмом пословања Завода за
заштиту споменика културе Сремска Мит-
ровица за 2019. годину на који је Скуп-
штина Града Сремска Митровица Реше-
њем број 022-20/2019-I од 21.01.2019. го-
дине дала сагласност.

4.

Радови на конзервацији и рестаурацији
фасада објеката унутар просторно кул-
турно историјске целине, споменику кул-
туре реализоваће се на:
1. Објекту у улици Трг Житна пијаца 24, у

складу са актом Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд- об-
нова фасаде,

2. Објекат у улици Трг Житна пијаца 22, у
складу са актом Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд- об-
нова фасаде,

3. Објекат у улици Трг Житна пијаца 13, у
складу са актом Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд- об-
нова фасаде.

5.

У циљу реализације овог програма, За-
вод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица обратиће се Министарству кул-
туре и информисања Републике Србије са
захтевом за одређивање Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица,
као стараоца за спровођење мера заштите
културног добра сходно члану 33. Закона о
културним добрима („Службени гласник
РС“бр.771/94, 52/11-др.закони и 99/11-
др.закони), за објекте из члана 4. овог про-
грама.

6.

Након доношења акта Министарства
културе и информисања Републике Србије
из тачке 5. овог програма, Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица у
обавези је да:

– прибави услове и мере техничке заштите
Републичког завода за заштиту споме-
ника културе, за објекте из тачке 4. овог
програма,

– изради прописану техничку документа-
цију,

– спроведе поступаке јавних набавки ра-
дова,

– врши стручни и конзерваторски надзор, 
– обави и друге активности неопходне за

реализацију овог програма.

7.

Извештај о реализацији овог програма и
коришћењу одобрених средстава, Завод за
заштиту споменика културе Сремска Мит-
ровица ће сачинити у року од 30 дана рачу-
најући од дана реализације активности из
тачке 4. и доставити Градској управи за об-
разовање, културу и спорт Града Сремска
Митровица, на даљу надлежност у складу
са законом.

Након усвајања извештаја исти се до-
ставља Градској управи за буџет и локални
економски развој ради уноса у пословне
књиге.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

300

PDF Compressor Free Version 



8.

У реализацији овог програма учество-
ваће и други органи Града Сремска Митро-
вица, као и јавна и јавно комунална пред-
узећа и установе чији је оснивач Град, у
складу са својим надлежностима.

9.

Овај програм ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремске Митровице“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 633-6/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

83.

На основу члана 35. став 1. тачка 33. Ста-
тута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“, бр. 13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о распо-
дели остварене добити за 2018.годину ЈКП
„Топлификација“ Сремска Митровица, коју
је Надзорни одбор донео на седници одр-
жаној 27.02.2019.године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-37/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

84.

На основу члана 35. став 1. тачка 33.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.
13/2012 и 6/2018), Скупштина града Срем-
ска Митровица, на седници одржаној
22.03.2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о распо-
дели остварене добити за 2018.годину ЈП
за послове урбанизма „Урбанизам“ Срем-
ска Митровица, коју је Надзорни одбор до-
нео на седници одржаној 27.02.2019.го-
дине.
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II

Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-36/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

85.

На основу члана 27. став 10 и члана 29.
став 1 Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члан 21 ст. 2 Уредбе о
условима прибављања и отуђења непок-
ретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Службени гласник РС“,
број 16/2018), члана 21 ст. 1 и ст. 2 Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Срем-
ска Митровица, број 17/2016) и члана 35
тачка 17 Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Мит-
ровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скуп-
штина Града Сремска Митровица на сед-
ници одржаној 22.03.2019.године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ

НАДМЕТАЊА

I

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града
Сремска Митровица непокретност и то
двособан стан  - посебан део објекта бр.10,
у стамбеној згради за колективно стано-
вање број 1 у Стамбеном насељу Марко
Перичин Камењар бр.15 у Сремској Мит-
ровици, на првом спрату, површине 65м2,
број парцеле 5726/101, уписана у лист не-
покретности бр.21277 к.о.Сремска Митро-
вица, стицаоцу ЗОРАНУ СТОЈАНОВИЋУ
предузетнику – стални вештак за економ-
ску – финансијску област и стечајни управ-
ник Сремска Митровица, са седиштем на
адреси Краља Петра I бр.13, Сремска Мит-
ровица, МБ:61884718, ПИБ:105897719, по
излицитираној цени на јавном надметању
у износу од 52.073,85 дин/м2,  односно
3.384.800,00 динара укупно.

II

О отуђењу непокретности из става I овог
Решења закључиће се посебан Уговор у
року од 15 дана од дана доношења овог Ре-
шења. Уколико Стицалац у овом року не
закључи Уговор са Градом Сремска Мит-
ровица, губи право на поврат депозита а
Скупштина Града Сремска Митровица ће
поништити ово решење.

III

Уплаћени депозит у износу од
674.960,00 динара урачунава се у цену а
преостали износ од  2.709.840,00 динара
стицалац је дужан да уплати приликом за-
кључења и овере уговора код јавног бележ-
ника. 
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IV

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Срем-
ска Митровица закључи Уговор о отуђењу
непокретности.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 360-38/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

86.

На основу члана 27. ст. 10 и члана 29.
став 4. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1 тачка 1
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном  погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, од-
носно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и по-
ступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“,
број 16/2018), члана 21 ст. 1 и  ст. 2 Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица, број 17/2016),  члана 35. тачка
17. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митро-
вица“, број 13/2012, 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица, на седници дана
22.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА

МИТРОВИЦА, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, УЗ НАКНАДУ

I

ПРИБАВЉАЈУ СЕ непокретности у
власништву Ђорђић Милан из Мачванске
Митровице, и то катастарска парцела број
396/1, потес Град, њива 3. класе, површине
00.19.61 ха, грађевинско земљиште и ката-
старска парцела број 396/14, потес Град,
њива 3. класе, површине 00.01.60 ха, град-
ско грађевинско земљиште, укупне по-
вршине 00.21.21 ха, обе уписане у лист не-
покретности број 1360, к.о. Мачванска
Митровица у јавну својину Града Сремска
Митровица, по цени од 770 дин/м2, одно-
сно укупно 1.633.170,00 динара.

II

О прибављању непокретности из става I
овог Решења закључиће се посебан Уговор.

III

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Срем-
ска Митровица закључи Уговор о прибав-
љању непокретности, уз накнаду.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у “Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 464-14/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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87.

На основу члана 13 и члана 27 ст. 10 За-
кона 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 35 тачка 17 Статута Града Сремска
Митровица („Сл. лист Града Сремска Мит-
ровица“ бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица је, на својој сед-
ници одржаној 22.03.2019.године донела

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ФОНДА 

ЗА ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА НА ОБЈЕКТУ

САГРАЂЕНОМ НА ПАРЦЕЛИ 2203/2
КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право ко-
ришћења Фонда за дечију заштиту Срем-
ска Митровица, на  објекту - зграда у функ-
цији осталог образовања у Сремској Мит-
ровици, на адреси ул.Уроша Стојшића бб,
површине у габариту 764м2,  саграђена на
парцели број 2203/2, уписаној у лист не-
покретности бр.1029 к.о.Сремска Митро-
вица, у јавној својини Града Сремска Мит-
ровица.

II

На основу овог решења код РГЗ –
Служба за катастар непокретности Срем-
ска Митровица, извршиће се брисање упи-
саног права коришћења Фонда за дечију за-
штиту Сремска Митровица.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 46-20/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

88.

На основу члана 29. став 1. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. за-
кон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 20
ст. 1  Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица, број 17/2016) и члана
35. тачка 17. Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Мит-
ровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одр-
жаној 22.03.2019. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

I

Град Сремска Митровица, носилац је
права јавне својине на двособном стану
број 2, површине 62 м2, број посебног дела
објекта 2, први спрат, у стамбено – послов-
ној згради - број зграде 1, на адреси Трг
Ћире Милекића бр.10 у Сремској Митро-
вици, катастарска парцела бр.4199, уписана
у лист непокретности бр.20776 к.о. Срем-
ска Митровица.
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II

Град Сремска Митровица покреће по-
ступак отуђење непокретности из јавне
својине, наведене у тачки I овог закључка,
јавним надметањем.

III

Ради спровођења поступка јавног над-
метања, Скупштина Града ће формирати
комисију која ће спровести поступак јавног
надметања по огласу и по окончаном по-
ступку записник са одговарајућим предло-
гом доставити Скупштини Града.

IV

Текст огласа саставни је део овог за-
кључка.

V

Овај закључак ступа на снагу даном до-
ношења., а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 360-39/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

89.

На основу члана 52. Закона о јавним пред-
узећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016),
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице („Сл.лист града Сремска Митро-
вица“ бр.13/2012 и 6/2018) члана 44. Одлуке
о промени Оснивачког акта ЈКП Регионална
депонија „Срем-Мачва“ Шабац („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.2/2019), и
члана 6. Споразума о изменама и допунама
Споразума о изградњи, управљању и кориш-
ћењу регионалног система за управљање
чврстим комуналним отпадом на терито-
ријама града Шапца и града Сремска Мит-
ровица („Сл.лист града Сремска Митро-
вица“, број 7/2018) Скупштина града Срем-
ска Митровица, на седници одржаној
22.03.2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

I

ЂОРЂЕ ГРШИЋ, дипломирани правник
из Сремске Митровице, ул. Пушкинова бр.
17, разрешава се дужности вршиоца дуж-
ности директора ЈКП Регионална депонија
„Срем-Мачва“ Шабац, са 26.03.2019. го-
дине.

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-43/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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90.

На основу члана 17. Закона о јавним пред-
узећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска Митро-
вица“, бр.13/12 и 6/2018) члана 39. Одлуке о
промени Оснивачког акта ЈКП Регионална
депонија „Срем-Мачва“ Шабац („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.2/2019) и
члана 5. Споразума о изменама и допунама
Споразума о изградњи, управљању и кориш-
ћењу регионалног система за управљање
чврстим комуналним отпадом на терито-
ријама града Шапца и града Сремска Мит-
ровица („Сл.лист града Сремска Митро-
вица“, број 7/2018) Скупштина града Срем-
ска Митровица, на седници одржаној
22.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

I

Разрешавају се дужности у Надзорном
одбору ЈКП Регионална депонија „Срем-
Мачва“ Шабац: 

– Драгорад Томић, представник града
Шапца – председник

– мр Зоран Левајац, представник града
Сремска Митровица - члан

– Иван Артуков, представник запосле-
них - члан

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-41/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

91.

На основу члана 17. Закона о јавним пред-
узећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016),
члана 35. тачка 10. Статута града Сремска
Митровица („Сл. лист града Сремска Мит-
ровица“, бр.13/12 и 6/2018), члана 39. Од-
луке о промени Оснивачког акта ЈКП Регио-
нална депонија „Срем-Мачва“ Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска Митро-
вица“, бр. 2/2019) и члана 5. Споразума о из-
менама и допунама Споразума о изградњи,
управљању и коришћењу регионалног си-
стема за управљање чврстим комуналним
отпадом на територијама града Шапца и
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица”, број 7/2018) Скуп-
штина града Сремска Митровица, на сед-
ници одржаној 22.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП РЕГИОНАЛНА

ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

I

У Надзорни одбор ЈКП Регионална де-
понија „Срем-Мачва“ Шабац, именују се:

за председника
– мр Зоран Левајац, представник града

Сремска Митровица
за чланове
– Драгорад Томић, представник града

Шапца
– Душан Лакетић, представник запос-

лених

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-42/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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92.

На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019.го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СРЕМА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.пољопри-
вреде из Сремске Митровице, ул.16.Диви-
зије бр.28, разрешава се са функције
вршиоца дужности директора  Музеја
Срема у Сремској Митровици .

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-59/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

93.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019.го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I

САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.пољопри-
вреде из Сремске Митровице, ул.16.Диви-
зије бр.28, именује се за вршиоца дужно-
сти директора Музеја Срема у Сремској
Митровици, на период од једне године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-60/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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94.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019.го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши спорт-
ски тренер, из Мартинаца, ул.Савска бр.2,
разрешава се са функције вршиоца дужно-
сти директора Установе Атлетски стадион
у Сремској Митровици.

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-57/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

95.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митро-
вица, на седници одржаној 22.03.2019.го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши спорт-
ски тренер, из Мартинаца, ул.Савска бр.2,
именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Установе Атлетски стадион у Срем-
ској Митровици, најдуже на годину дана.

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-58/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 3 22. март 2019.

308

PDF Compressor Free Version 



96.

На основу члана 137. Закона о здравстве-
ној заштити (“Сл.гласник РС“ бр.107/2005,
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017
-др.закон, и 105/2017-др.закон) и члана
35.став 1. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице („Сл. лист града Сремска Мит-
ровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одр-
жаној 22.03.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА 

АПОТЕКЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 

I

ИВАНА ЋОСОВИЋ ПЕРОВИЋ се раз-
решава дужности члана Управног одбора
Апотеке Сремска Митровица из реда за-
послених.

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-61/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

97.

На основу члана 52. тачке 1 и 4. 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 и 83/2018 ) и члана 35.
тачке 32. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митро-
вица“, број 13/2012 и 6/2018), на предлог По-
крајинског секретаријата за урбанизам и за-
штиту животне средине, број: 140-02-
38/2019-01 од 04.03.2019. године, Скуп-
штина града Сремска Митровица на сед-
ници одржаној дана 22.03.2019 године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

АУРЕЛА ШИМУДВАРАЦ – ЛУЧИ, дипл.
инж. арх. из Гложана, ул. Маршала Тита бр.
126,  именује се за члана Комисије за пла-
нове Града Сремска Митровица.

Аурела Шимудварац – Лучи, поседује
следеће лиценце:

– лиценцу одговорног урбанисте за из-
раду урбанистичких планова и
урбанисти чких пројеката 200108508

– лиценцу одговорног пројектанта, 
уре ђе ња слободних површина и унут-
рашњих инсталација водовода и кана-
лизације 300N30614

– лиценцу одговорног
планера 100015810
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II

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-20/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

98.

На основу члана 19 ст. 1 Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокретно-
сти непосредном погодбом и давања у за-
куп ствари у јавној својини, односно при-
бављања и уступања искоришћавања дру-
гих имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“, број
16/2018), члана 20 ст.2  Одлуке о прибав-
љању, располагању и управљању стварима
у јавној својини Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митро-
вица, број 17/2016), члана 35. тачка 17 и 21
Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митро-
вица“, број 13/2012, 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица, на седници
одржаној дана 22.03.2019. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ
ОТУЂЕЊA НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
поступка јавног надметања ради отуђења
непокретности из јавне својине Града
Сремска Митровиц акоју чини двособан
стан број 2, површине 62 м2, број посебног
дела објекта 2, први спрат, у стамбено – по-
словној згради - број зграде 1, на адреси
Трг Ћире Милекића бр. 10 у Сремској Мит-
ровици, катастарска парцела бр.4199, упи-
сана у лист непокретности бр. 20776 к.о.
Сремска Митровица, и у исту се именују:

– за председника
– МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер правник

– запослена у Градској управи за опште и
заједничке послове и имовину

– за чланове:
1. ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж. са-

обраћаја. – запослен у Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица

2. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж. архи-
тектуре – запослен у Градској управи за ур-
банизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица,

3. ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл. правник
–  запослен у Јавном предузећу за послове
урбанизма “Урбанизам” Сремска Митро-
вица

4. МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц. - запослен
у Градској управи за инфраструктуру и
имовину Града Сремска Митровица

II

Задатак Комисије је да спроведе посту-
пак јавног надметања по утврђеном тексту
огласа.
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По окончању поступка јавног надме-
тања Комисија ће записник са одгова-
рајућим предлогом одлуке доставити
Скупштини Града Сремска Митровица, као
надлежном органу.

Рад Комисије обављаће се у радно време.

III

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном ли-
сту града  Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-22/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

99.

На основу члана 8 ст. 1 Одлуке о поди-
зању и одржавању споменика на терито-
рији Града Сремска Митровица („Служ-
бени гласник РС“ бр. 7/2018), чл.  35 ст. 1
тачка 33 Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Мит-
ровица“, бр. 13/2012 и 6/2018), и члана 68
Пословника о раду Скупштине Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр. 2/2008,
15/2012 и 2/2013 и „Службени глсник РС“
бр. 64/2013-одлука УС), Скупштина Града
Сремска Митровица на седници одржаној
дана 22.03.2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
ЋИРИ МИЛЕКИЋУ 

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење Од-
луке о подизању споменика Ћири Миле-
кићу (у даљем тексту: Одбор) у следећем
саставу:

– Татјана Јесретић, историчар уметности
– конзерватор,

– Иван Филиповић, инжењер архитек-
туре - конзерватор,

– Обрад Вученовић, саобраћајни инже-
њер-урбаниста.

II

Задатак одбора је да спроведе поступак
избора идејног решења за споменик Ћире
Милекића у складу са Одлуком о подизању
и одржавању споменика на територији
Града Сремска Митровица („Службени
гласник РС“ бр. 7/2018), донесе одлуку о
избору идејног решења и утврди износ
новчаних средстава потребан за подизање
споменика.

Админитративно-техничке послове за
потребе Одбора обављаће Стручна служба
Скупштине града Сремска Митровица.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у “Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-21/2019-I 
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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100.

На основу члана 18. став 4. Одлуке о по-
стављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката ("Службени
лист Града Сремска Митровица" бр. 2/2018
и 6/2018), Градско веће Града Сремска
Митровица, по претходно прибављеној са-
гласности Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица, на својој 63.
седници одржаној 12.03.2019. године, до-
нело је

ПРАВИЛНИК

о техничким условима за привремено
постављање монтажних и других
објеката на јавним површинама и

огласних објеката на отвореном
простору

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником прописују се тех-
нички услови за привремено постављање
монтажних и других објеката на јавним по-
вршинама односно огласних објеката на
отвореном простору (у даљем тексту: мон-
тажни, огласни и други објекти), одређују
посебни услови за постављање појединих
објеката према деловима територије Града
Сремска Митровица (у даљем тексту: Град),
и утврђују други ближи услови за постав-
љање монтажних, огласних и других обје -
ката.

Члан 2.

Под монтажним објектима који се могу
поставити на јавним површинама, у сми-
слу овог Правилника подразумевају се
објекти монтажне или монолитне кон-
струкције, који служе за обављање при-
вредних и других делатности и за задово-
љење других потреба грађана, и то:

1. киосци;
2. баште;

3. слободностојеће витрине;
4. изложбени пултови;
5. тенде и перде;
6. објекти за извођење забавних програма;
7. расхладни уређаји;
8. апарати за кокице и друге печењарске

производе, пекарске и сличне производе
као и производе који се прже;

9. тезге за излагање и продају књига, ча-
сописа, других публикација, компакт дис-
кова и слично;

10. тезге за излагање и продају цвећа, че-
ститки, украсних предмета, уметничких
сувенира, еко производа, уметничких слика
и сл. предмета;

11. телефонске говорнице и поштански
сандучићи;

12. објекти за одржавање политичким
манифестација;

13. објекти за одржавање сајамских ма-
нифестација;

14. објекти за одржавање културних,
спортских и образовних манифестација;

15. други објекти и уређаји односно по-
кретни мобилијар (платои за продају сезон-
ских пољопривредних производа из во-
зила,јарболи, држачи за бицикле, жарди-
њере, објекти на дечијим игралиштима,
стубови, кугле, ограде и сл.).

Члан 3.

Под огласним објектима који се могу по-
ставити на отвореном простору, у смислу
овог Правилника подразумевају се огласна
средства помоћу којих се пословно име, лич-
ност, активност или услуга правног лица,
предузетника или физичког лица препору-
чује или чини доступном примаоцу, и то:

1. огласни пано;
2. транспарент;
3. билборд;
4. тотем
5. светлећа и друга рекламна ознака.

Члан 4.

Заузимање јавне површине на други на-
чин, у смислу овог Правилника подразу-
мева:
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1. обезбеђење несметсног функциони-
сања градилишта;

2. постављање скела;
3. смештај огрева, грађевинског или дру-

гог материјала;
4. други случајеви постављања предмета

или ствари на јавној површини.

II ОПШТА УРБАНИСТИЧКО-
ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА

Члан 5.

Општа урбанистичко техничка правила
представљају скуп међусобно зависних
елемената од значаја за привремено по-
стављање монтажних, огласних и других
објеката, као и нивелационо-технички
усло ви уређења простора на коме се
монта жни, огласни и други објекти по-
стављају.

Члан 6.

Монтажни, огласни и други објекти
могу се постављати на јавним површинама
у складу са следећим основним урбани-
стичко-техничким правилима:

1. Положај и димензије објеката лоцира-
них појединачно односно групно не смеју
да ремете основну функцију јавних по-
вршина и утичу на безбедност саобраћај -
них токова, као и да нарушавају доминан -
тне и карактеристичне градске визуре;

2. Монтажни, огласни и други објекти
морају да буду израђени од квалитетних
материјала и квалитетно обрађени и да су
монтажно - демонтажног склопа;

3. Вертикално ограђивање елементима
који би представљали визуелну препреку и
угрозили безбедност саобраћаја није доз -
во љено;

4. Вечерња расвета објекта мора бити
прилагођена јавној расвети на начин да не
ремети постојећи јавни простор као и да
нема утицаја на безбедно одвијање саобра-
ћаја.

Члан 7.

Услови за постављање монтажних, огла -
сних и других објеката у односу на саобра-
ћајнице су следећи:

1. За општинске путеве, односно за пу-
теве ван насеља минимална растојања мон-
тажних, огласних и других објеката од
спољне ивице коловоза износи 5,0 m;

2. За улице, минимално растојање мон-
тажних, огласних и других објеката од
спољне ивице коловоза износи 1,0 m. На-
ведена минимална удаљеност за одређене
монтажне, огласне и друге објекте је дефи-
нисана у већим удаљеностима.

Члан 8.

Услови за постављање монтажних, огла -
сних и других објеката у односу на остале
саобраћајне површине су следећи:

1. Код монтажних, огласних и других
објеката који се постављају на прописаним
пешачким зонама и трговима (Трг Војво-
ђанских бригада, Житни трг, Соларски трг),
минимална ширина коју је неопходно обез-
бедити за пешачке токове износи 3,0 m.

2. Код монтажних, огласних и других
објеката који се постављају на осталим
улицама минимална ширина коју је не-
опходно обезбедити за пешачке токове из-
носи 2,0 m;

3. Минимална удаљеност монтажних,
огласних и других објеката од бицикли-
стичке стазе износи 0,50 m;

4. Минимална удаљеност монтажних,
огласних и других објеката од паркинга из-
носи 0,80 m;

5. Минимална удаљеност монтажних,
огласних и других објеката од аутобуског
стајалишта износи 3,0 m.

Члан 9.

На Тргу Ћире Милекића, Тргу Светог Сте -
фана и Градском парку (у даљем тексту: пе-
шачка зона), могуће је постављање монтаж-
них, огласних и других објеката који су ис-
кључиво дефинисани Програмом. У овој зо -
ни не могу се постављати слободностојеће
витрине, изложбени пултови и расхладни
уређаји.
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III ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ

ОБЈЕКАТА

КИОСЦИ

Члан 10.

Киоск је монтажно-демонтажни објекат
површине до 25 m2, који служи за обављање
занатско-услужних и других делатности.

Од правила о максималној површини
киоска из става 1. овог члана, изузимају се
киосци постављени на јавној површини
дуже од 20 година.

Киоск се не може користити као проши-
рење пословног простора сталног карак-
тера.

Члан 11.

Програмом за постављање монтажних и
других објеката на јавним површинама (у
даљем тексту: Програм) опредељују се ло-
кације, број као и делатност која се може
обављати.

Киосци морају бити израђени од стране
регистрованог произвођача (за нове киоске),
са потребном атестном документацијом.

Излагање робе могуће је уз објекат ки-
оска на максималној удаљености до 2,0 m
од објекта киоска и то тако да се не угрозе
минималне ширине саобраћајних токова
дефинисане члановима 7. и 8. овог Правил-
ника.

Члан 12.

Уколико се киоск поставља на новопла-
нирану локацију, или при постављању но-
вог киоска или групе киоска на постојећу
локацију неопходна је израда ситуационог
решења са свим елементима регулације,
нивелације као и са елементима комуналне
инфраструктурне мреже.

Уколико је локација за постављање ки-
оска у централној градској зони или за-
штићеној околини непокретног културног
добра, поред осталих доказа уз захтев се
прилаже и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.

Члан 13.

Киоск се поставља на плато од тврдог
материјала који је истоветан са завршним
слојем пешачке стазе у непосредном окру-
жењу киоска. Плато се мора ситуационо и
нивелационо ускладити са околном јавном
површином.

Кота пода киоска може бити виша од
коте платоа за максимално 20 cm.

Киоск мора бити предњом страном
окренут ка површини намењеној за кре-
тање пешака.

БАШТЕ ОТВОРЕНОГ ТИПА

Члан 14.

Башта отвореног типа је монтажно-де-
монтажни објекат намењен угоститељској
делатности који се поставља на јавној по-
вршини непосредно испред пословног
простора у коме се делатност обавља, и то
у ширини објекта или дела објекта у коме
се обавља угоститељска делатност са мак-
сималним проширењем од 10,00m са једне
и 10,00m са друге стране.

Члан 15.

Јавне површине на којима се могу по-
стављати баште отвореног типа из члана
14. овог правилника су: пешачка зона, трг,
тротоар и зелена површина уз пешачку
стазу преко које је могућа комуникација са
угоститељским објектом односно локалом.

Башта отвореног типа не може да се по-
стави испред киоска осим на градској
плажи.

Члан 16.

Уколико се башта отвореног типа по-
ставља на јавној зеленој површини не-
опходно је постављање подне платформе
од дрвета, која не оштећује подлогу у већој
мери или префабриковане монтажне бе-
тонске елементе који се не смеју залити це-
ментом.
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Члан 17.

Уколико се башта отвореног типа по-
ставља ван периода од 01.04. до 31.10. мо-
рају се прибавити посебни Услови за по-
стављање баште отвореног типа издати од
стране ЈП за послове урбанизма „Урбани-
зам“ Сремска Митровица.

Члан 18.

Уколико се башта отвореног типа по-
ставља у близини колског или пешачког
улаза у зграду, двориште, пасаж или гара -
жу, минимална бочна удаљеност летње
баште од улаза износи 0,50 m.

Уколико се башта отвореног типа по-
ставља у близини раскрснице, неопходно
је да се обезбеди одговарајућа прегледност
раскрснице. Зону потребне прегледности
утврђује Управљач пута, у складу са зако-
ном и техничком регулативом.

Када се башта отвореног типа поставља у
близини споменика, фонтана, јавних чесми
и бунара, минимална удаљеност летње ба -
ште од наведених објеката износи 3,0 m.

Члан 19.

У оквиру баште отвореног типа из члана
14. овог правилника, поред столова, сто-
лица, паноа за излагање менија и ценов-
ника може да се:

1. Постави монтажно-демонтажна огра -
да висине до 80 cm, израђена од дрве -
та,пластике или метала, која мора да буде
транспарентна и жардињере са украсним
биљкама. Изузетно на деловима баште
угроженим интензивним саобраћајем огра -
да се може допунити прозирним елемен-
тима укупне висине од највише 1,60 m;

2. Постави подна платформа израђена од
дрвета или легуре метала, висине до 16cm,
тако да омогући сливање атмосферских
вода и чишћења воденим млазом;

3. Постави одговарајући број сунцобра -
на, са једним или два вертикална ослонца.

Члан 20.

Ниједан елемент баште отвореног типа
не сме да излази ван дозвољеног габарита
баште који ће се адекватно обележити на
терену приликом постављања баште.

Елементи баште отвореног типа не смеју
бити трајно фиксирани за подлогу анке-
рима, те у том смислу забрањено је раз-
бијање, бушење и деградирање подлоге.

Члан 21.

Објекти споменика и јавне урбане опреме
не могу бити део површине баште отворе-
ног типа, односно не могу бити уграђени у
подну платформу, ограду, сенило, нити се
користити као функционални део баште.

Башта отвореног типа не сме да садржи
снажне изворе светла и звука.

Члан 22.

Уколико се башта отвореног типа по-
ставља у централној градској зони или за-
штићеној околини непокретног културног
добра, поред осталих доказа уз захтев се
прилаже и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА БАШТЕ
ОТВОРЕНОГ ТИПА У ПЕШАЧКОЈ

ЗОНИ

Члан 23.

Башта отвореног типа у пешачкој зони
може да садржи следеће елементе: столове,
столице, сунцобране, тенде, апарате за за-
баву деце и заштитну ограду. Могу се по-
ставити максимално две рекламне табле
димензија до 1 m2, у склопу баште. Трајно
фиксирање напред наведених елемената
баште за подлогу није дозвољено.

Заштитне ограде се обавезно постављају
паралелно са површином за кретање во-
зила са посебном дозволом кроз пешачку
зону, на удаљености од минимално 50 cm
од крајње ивице црвеног бехатона. Може се
поставити и разделна заштитна ограда од
суседне летње баште. Постављање за-
штитне ограде према главном пешачком
току није дозвољено. Заштитна ограда се
састоји из браварских елемената, транспа-
рентна је или транспарентне испуне, ви-
сине од 60 cm до 80 cm.
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Сунцобрани су у основи квадратног
облика, димензија страна 2,50 m до 3,00 m,
са сенилом на висини од 2,50 m до 3,50 m.

Не смеју се постављати подне облоге,
платформе, расхладни уређаји и витрине,
жардињере и ђубријере. 

БАШТЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА

Члан 24.

Башта затвореног типа I је приземан
објекат угоститељске намене који се по-
ставља на јавној површини, наслоњен на
зид објекта или дела објекта у коме се
обавља угоститељска делатност, монта -
жно-демонтажне конструкције, наткривен
са транспарентним зидом према јавној по-
вршини максимално налегајуће површине
одређене површином зида основног обје к -
та на који се наслања.

Башта затвореног типа II се поставља на
јавној површини испред угоститељског обје -
кта, највише до ширине угоститељског обје -
кта у складу са поглављем II Општа урбани-
стичко-техничка правила овог Правил ника.

Башта затвореног типа II може да се по-
стави непосредно уз угоститељски објекат,
или као слободностојећа конструкција тако
да се обезбеди минимална ширина пролаза
за пешаке, у складу са чланом 8. овог Пра-
вилника.

Башта затвореног типа је монтажно-де-
монтажни објекат дрвене, пластичне или
металне конструкције са стакленим испу-
нама, без парапета, а постављају се тако да
се обликом и материјалом уклапају у непо-
средно окружење.

Члан 25.

Башта затвореног типа је простор анга-
жован свих 12 месеци у години.

Члан 26.

Башта затвореног типа се поставља у
складу са:

1. Идејним пројектом или овереном ски-
цом баште затвореног типа који садржи
пројекат конструкције;

2. Шематским приказом инсталација за
грејна тела са њиховим распоредом и одго-
варајућим атестима.

СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ ВИТРИНЕ

Члан 27.

Слободностојеће витрине су објекти
који се постављају на јавним површинама
испред или у непосредној близини послов-
ног простора и користе се за излагање робе
ван пословног простора.

Члан 28.

Површина слободностојеће витрине у
основи је максимално 2 m2, а максимална
висина је 2 m.

Слободностојећа витрина мора бити у
складу са карактеристикама и степеном
уређења јавног простора и дела града у
којем се налазе.

Слободностојећа витрина не сме да са -
др жи снажне изворе светла који могу да ре-
мете безбедно одвијање саобраћаја.

ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТОВИ

Члан 29.

Изложбени пулт је монтажна конструк-
ција постављена уз или испред пословног
објекта, по правилу у ширини зграде или
дела зграде коју захвата пословни објекат
са наменом за излагање робе која се про-
даје у пословном објекту.

Максимална бруто површина изложбе-
ног пулта је 5 m2, уз поштовање општих
правила из поглавља II Општа урбани-
стичко-техничка правила овог Правилника.

Члан 30.

За један пословни простор могуће је по-
ставити само један изложбени пулт. Излож-
бени пулт може имати сунцобран са наме-
ном за заштиту од сунца и кише.
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По истеку радног времена изложбени
пулт се мора уклонити са јавне површине.

ТЕНДА

Члан 31.

Тенда је слободностојећа конструкција
са одговарајућим застором која се може по-
ставити на јавној површини у габариту
баште отвореног типа са наменом за за-
штиту од сунца.

Тенде се постављају искључиво у функ-
цији баште отвореног типа.

Члан 32.

Минимална висина тенде је 2,5 m, ме-
рено од коте тротоара. На местима где се
на овај начин не може постићи заштита од
сунца минимална висина је 2,1 m.

Величина тенде у хоризонталној пројек-
цији не може бити већа од габарита баште
отвореног типа.

Члан 33.

Уколико се тенда поставља у централној
градској зони или непосредној околини не-
покретног културног добра, уз захтев се
поред осталих доказа прилаже и саглас-
ност надлежног Завода за заштиту споме-
ника културе.

Члан 34.

Постављање тенди подразумева ис-
кључиво слободностојећу конструкцију.
Није дозвољено анкерисање конструкције
тенде на завршни слој саобраћајних по-
вршина. 

ПЕРДЕ

Члан 35.

Перда је конструкција са одговарајућим
застором која се поставља на фасаду
објекта, изнад зидног отвора са наменом за
заштиту од сунца.

Члан 36.

Перда се поставља тако да прати облик
зидног отвора и архитектуру објекта.

Минимална висина перде је 2,5 m. На
местима где се на овај начин не може по-
стићи заштита од сунца минимална висина
је 2,1 m.

Конзолни испуст перде може да буде
највише до 1,60 m.

Када се перде постављају изнад локала
у низу, мора се обезбедити њихова хори-
зонтална уједначеност.

Члан 37.

Уколико се перда поставља у централној
градској зони или непосредној околини не-
покретног културног добра, уз захтев се
поред осталих доказа прилаже и саглас-
ност надлежног Завода за заштиту споме-
ника културе.

ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.

Објекат за извођење забавних програма
је скуп конструктивних елемената, уређаја,
апарата и друге опреме који се монтирају
и постављају на јавну површину ради из-
вођења забавних програма (циркус, луна
парк, апарати за забаву и слично).

Члан 39.

Објекти за извођење забавних програма
постављају се на јавну површину у складу
са Програмом локација.

Локација за смештај објеката за изво-
ђење забавних програма мора бити довољ-
них димензија, равна, приступачна за
тешка транспортна возила и опремљена
потребним инфраструктурним прикључ-
цима.
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Члан 40.

За овакав тип објеката неопходна је из-
рада конкретних услова за одређену лока-
цију издатим од стране ЈП за послове ур-
банизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.
У захтеву за издавање услова подносилац
је дужан да приложи ситуационо решење и
одреди укупну површину коју заузимају
објекти за извођење забавних програма, од-
носно површину коју заузима сваки апарат
за забаву, њихов број и врсту.

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

Члан 41.

Расхладни уређаји за продају инду-
стријског сладоледа, кремова и пића могу
се постављати на површинама јавне на-
мене уз или поред киоска или пословног
простора у којем се делатност обавља у
ширини зграде или дела зграде коју захвата
пословни простор.

Члан 42.

Бруто површина расхладног уређаја на-
мењеног за продају сладоледа, кремова и
пића је максимално 1,0 m2.

Испред киоска или пословног простора
могуће је поставити максимално два рас-
хладна уређаја, уз поштовање општих пра-
вила из поглавља II Општа урбанистичко-
техничка правила овог Правилника.

Расхладни уређај може имати сунцобран
са наменом заштите од сунца.

АПАРАТИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ
ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ,

ПЕКАРСКЕ И СЛИЧНЕ ПРОИЗВОДЕ,
КАО И ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ПРЖЕ

Члан 43.

Апарати за кокице и друге печењарске
производе,пекарске и сличне производе,
као и производа који се прже производе су
типски, лако покретни објекти за припрему
и продају одговарајућих прехрамбених
производа, чија бруто површина не може
да буде већа од 2,0 m2.

Апарати за кокице и друге печењарске
производе,пекарске и сличне производе,
као и производа који се прже се по истеку
радног времена, по правилу, уклањају са
јавне површине.

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ
КЊИГА, ЧАСОПИСА, ДРУГИХ

ПУБЛИКАЦИЈА, КОМПАКТ
ДИСКОВА И СЛИЧНО

Члан 44.

Тезге за излагање и продају књига, часо-
писа, других публикација, компакт дискова
и слично, су типске монтажне лако по-
кретне конструкције са надстрешницом
чија бруто површина не може бити већа од
2,0 m2.

Тезге се, по правилу, по истеку радног
времена уклањају са јавне површине.

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ
ЦВЕЋА, ЧЕСТИТКИ, УКРАСНИХ

ПРЕДМЕТА, УМЕТНИЧКИХ
СУВЕНИРА, ЕКО ПРОИЗВОДА,

УМЕТНИЧКИХ СЛИКА И СЛИЧНИХ
ПРЕДМЕТА

Члан 45.

Тезге за излагање и продају цвећа, че-
ститки, украсних предмета, уметничких
сувенира, еко производа, уметничких слика
и сл. предмета се постављају на јавној по-
вршини поводом обележавања државних,
верских и других празника.

Конкретна локација, број и распоред
тезги опредељују се Програмом.

Члан 46.

Тезге су, по правилу, типски, отворени
лако покретни објекти од дрвета, метала
или пластике, чија појединачна бруто по-
вршина не може бити већа од 2,0 m2.
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ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ
И ПОШТАНСКИ САНДУЧИЋИ

Члан 47.

Телефонске говорнице и поштански сан-
дучићи могу се постављати на јавној по-
вршини у складу са распоредом и диспози-
цијом места које предлаже надлежно ПТТ
предузеће, свих типова и величина које су
у експлоатацији надлежном ПТТ пред-
узећу, уз испуњавање општих правила из
поглавља II Општа урбанистичко-техничка
правила овог Правилника.

Члан 48.

Телефонске говорнице и поштански сан-
дучићи могу бити слободностојећи и зидни.

За постављање слободностојећих обје -
ката, неопходно је прибавити услове јавних
предузећа који су власници осталих инста-
лација на јавној површини.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПОЛИТИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Члан 49.

Објекти за одржавање политичких мани-
фестација могу се постављати на јавној по-
вршини у складу са програмом.

Постављање објеката у функцији одржа-
вања наведених манифестација се врши у
складу са ситуационим планом којим се
обавезно дефинише тип и диспозиција пла-
нираних објеката као и условима о могућ-
ности одвијања саобраћаја прибављених
од стране управљача пута.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Члан 50.

Објекти за одржавање сајамских мани-
фестација могу се постављати на јавној по-
вршини у складу са програмом.

Постављање објеката у функцији одржа-
вања наведених манифестација се врши у
складу са ситуационим планом којим се
обавезно дефинише тип и диспозиција пла-
нираних објеката као и условима о могућ-
ности одвијања саобраћаја прибављених
од стране управљача пута.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КУЛТУРНИХ, СПОРТСКИХ И

ОБРАЗОВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Члан 51.

Објекти за одржавање културних, спорт-
ских и образовних манифестација могу се
постављати на јавној површини у складу
са Програмом.

Постављање објеката у функцији одржа-
вања наведених манифестација се врши у
складу са ситуационим планом којим се
обавезно дефинише тип и диспозиција пла-
нираних објеката као и условима о могућ-
ности одвијања саобраћаја прибављених
од стране управљача пута.

ПЛАТОИ ЗА ПРОДАЈУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 52.

Платои за продају пољопривредних про-
извода могу се поставити на јавној по-
вршини у складу са општим правилима из
поглавља II Општа урбанистичко-техничка
правила овог Правилника.

У оквиру наведих платоа могу се поста-
вити продајно-изложбени пултови макси-
малне бруто површине 5 m2, уз поштовање
општих правила из поглавља II Општа ур-
банистичко-техничка правила овог Пра-
вилника.

Постављање платоа за продају пољопри-
вредних производа се врши у складу са си-
туационим планом којим се обавезно дефи-
нише површина и диспозиција планираног
платоа у складу са условима издатим од
стране ЈП за послове урбанизма „Урбани-
зам“ Сремска Митровица. Уколико се пла-
тои постављају на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза јавног пута мо-
рају се прибавити услови издати од стране
управљача пута.
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ДРУГИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ И
УРЕЂАЈИ ОДНОСНО ПОКРЕТНИ
МОБИЛИЈАР (ЈАРБОЛИ, ДРЖАЧИ

ЗА БИЦИКЛЕ, ЖАРДИЊЕРЕ,
ОБЈЕКТИ НА ДЕЧИЈИМ

ИГРАЛИШТИМА, СТУБОВИ, 
КУГЛЕ, ОГРАДЕ И СЛИЧНО)

Члан 53.

Постављање других монтажних објеката
и уређаја врши се у складу са ситуационим
планом којим се обавезно дефинише дис-
позиција планираних монтажних објеката
на јавној површини, у складу са условима
издатим од стране ЈП за послове урбанизма
„Урбанизам“ Сремска Митровица. Уколико
се платои постављају на удаљености мањој
од 5 метара од ивице коловоза јавног пута
морају се прибавити услови издати од
стране управљача пута.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ

ОБЈЕКАТА

ОГЛАСНИ ПАНО

Члан 54.

Огласни пано је огласни објекат на који
се поставља огласна порука.

Огласни пано поставља град односно
месна заједница за потребе грађана и дру-
гих заинтересованих лица.

Члан 55.

Огласни пано се може поставити на фа-
саде, калканске зидове, подзид, грађевинске
скеле или ограде градилишта, као и на
остале објекте видљиве са јавне површине
на начин да се димензијама и изгледом мак-
симално уклопи у околни јавни простор. 

Огласни пано се може поставити и као
слободностојећи објекат у складу са оп-
штим правилима из поглавља II Општа ур-
банистичко-техничка правила овог Пра-
вилника и у складу са условима издатим од
стране ЈП за послове урбанизма „Урбани-
зам“ Сремска Митровица.

ТРАНСПАРЕНТ

Члан 56.

Транспарент служи за рекламирање де-
латности или оглашавање манифестације
културног, спортског или забавног карак-
тера, који постављају правна лица или
предузетници изнад коловоза и другој јав-
ној површини, на начин да се обезбеди без-
бедно и неометано одвијање саобраћаја.

Члан 57.

Транспарент може бити израђен од тка-
нине, пластифицираног или сличног мате-
ријала.

Транспарент се може поставити и пара-
лелно са коловозом.

Причвршћивање транспарента изводи се
везивањем или другим одговарајућим на-
чином спајања на носач транспарента.

Најмања дозвољена висина за постав-
љање транспарента изнад пута, односно
улице у насељу износи 4,50 m.

Постављање транспарента изнад пута
дозвољено је само уз сагласност и услове
управљача предметног пута, којима се по-
себно дефинише положај и начин везивања
транспарента.

БИЛБОРДИ И РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ

Члан 58.

Билборди и рекламне ознаке су огласни
објекти који се постављају на отвореном
простору ради презентовања, обавешта-
вања и рекламирања.

Билборд може бити слободностојећи
објекат постављен на једном или два стуба
носача и објекат постављен на стубу јавне
расвете.

Облик билборда је по правилу правоуга-
они. Могу бити једнострани и двострани,
осветљени (извор светлости је спољашњи),
просветљени (извор светлости је унут-
рашњи) и неосветљени. Могу бити са
фиксном или ротирајућом огласном пору-
ком.
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Члан 59.

Билборд и рекламна ознака не могу да
се поставе поред гробља, уз водоток, на
мосту, подвожњаку и надвожњаку.

Рекламна ознака не може да се постави
на стуб или наличје саобраћајног знака,
стуб или наличје семафора, стуб који носи
ваздушну електро, ТТ или другу мрежу, у
троуглу прегледности раскрснице или укр-
штања пута са железничком пругом.

Члан 60.

Рекламне ознаке могу бити слободно-
стојеће и постављене на фасаде објеката
под условом да се обезбеди минимална ви-
сина од 2,50 m од тротоара.

Рекламне ознаке могу да буду светлеће
и несветлеће.

Рекламна ознака може да буде правоуга-
оног, квадратног, кружног, елипсастог или
облика многоугла. Може бити покретна,
непокретна или ротирајућа.

Најмања површина рекламне ознаке је
0,50 m2, а највећа 2,00 m2.

Члан 61.

Типови билборда дефинисани су Одлу-
ком о постављању и уклањању мањих мон-
тажних, огласних и других објеката.

Локације за постављање билборда на
јавној површини као и типови билборда по
локацијама дефинисани су Програмом.

Члан 62.

Уз захтев за постављање билборда, ин-
веститор је у обавези да прибави услове за
постављање билборда на јавној површини
које израђује ЈП за послове урбанизма „Ур-
банизам“ Сремска Митровица.

Услови за постављање билборда на јав-
ној површини морају да садрже нарочито:

1. Прецизну локацију на којој се по-
ставља билборд, у складу са оквирним ло-
кацијама из програма;

2. Геометријске карактеристике бил-
борда;

3. Начин прикључења на јавну расвету
(уколико се прикључује).

Члан 63.

Носачи билборда чија је укупна по-
вршина већа од 4,0 m2 морају имати ста-
тички прорачун и одговарајуће конструк-
тивно решење носача и темеља.

Члан 64.

Када се билборд или рекламна ознака
поставља поред бициклистичке стазе или
тротоара, минимална хоризонтална удаље-
ност најближе ивице билборда или рек-
ламне ознаке од најистуреније тачке би-
циклистичке стазе или тротоара је 0,50 m,
а минимална вертикална удаљеност доње
ивице билборда или рекламне ознаке од
најистуреније тачке бициклистичке стазе
или тротоара је 2,50 m. 

Минимална удаљеност билборда од
ближе ивице коловоза је 1,0 метар у ули-
цама и 5,0м на општинским путевима, од-
носно путевима ван насеља.

Минимална удаљеност рекламне ознаке
од ближе ивице коловоза је 2,0 метра у ули-
цама и 5,0м на на општинским путевима,
односно путевима ван насеља.

Члан 65.

Билборд који се поставља на стуб јавне
расвете мора бити правоугаоног облика
максималних димензија 1,00 m x 0,70 m,
где је дужа страница паралелна са осом
стуба.

Овај тип билборда је просветљен.
На стуб јавне расвете може да се по-

стави највише два билборда под условом
да билборди морају бити под углом од 180
степени у односу на осу стуба.

Члан 66.

Билборди и рекламне ознаке морају
бити постављени тако да не заклањају са-
обраћајни знак.

Минимална удаљеност билборда и рек-
ламне ознаке од саобраћајног знака је 15,0
m у насељу а 50,0 m ван насеља.

Члан 67.

Билборд и рекламна ознака се постав-
љају тако да не заклањају постојећи бил-
борд или рекламну ознаку.
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Минимално растојање у насељу између
постављених билборда већих од 4,0 m2 je
25,0 m, а за билборде површине мање од
4,0 m2 и рекламне ознаке минимално ме-
ђусобно растојање је 15,0 m. Ван насеља
минимално међусобно растојање билборда
и рекламних ознака је 50,0 m.

Члан 68.

Распоред боја и симбола на билбордима
и светлећим ознакама не сме да подсећа на
саобраћајни знак.

На ободу рекламне ознаке кружног,
елипсастог или троугаоног облика не може
да се налази непрекидни појас црвене боје.
Под непрекидним појасом се подразумева
и онај чији је централни угао прекида кон-
тинуитета мањи од 90 степени.

Члан 69.

Уколико је рекламна ознака или билборд
осветљен или просветљен извор светлости
мора бити постављен тако да не засле-
пљује учеснике у саобраћају. Светлост не
сме бити емитована у испрекиданим ин-
тервалима.

Уколико је рекламна ознака или билборд
осветљен или просветљен и поставља на
стуб јавне расвете, подносилац захтева је
дужан да прибави сагласност надлежне
електродистрибуције.

Члан 70.

Објекти и инсталације билборда и рек-
ламне ознаке морају се одржавати у ис-
правном стању и користити у сврху за коју
су намењени.

Члан 71.

Уколико се рекламна ознака поставља на
објекат обухваћен режимом заштите гради-
тељског наслеђа потребно је приложити и
сагласност надлежног Завода за заштиту
споменика културе.

Уколико се билборд или рекламна ознака
поставља у централној градској зони или
непосредној околини непокретног култур-
ног добра, уз захтев се поред осталих до-
каза прилаже и сагласност надлежног За-
вода за заштиту споменика културе.

Члан 72.

Одредбе чланова 58, 60, 63, 64, чл. од 66.
до 71. овог Правилника, односе се и на по-
стављање билборда и рекламних ознака на
површинама које нису јавне.

Минимална хоризонтална удаљеност
најближе ивице билборда или рекламне
ознаке из става 1. овог члана од границе
парцеле на којој се поставља је 0,30 m.

Члан 73.

Тотем је слободностојећи огласни обје -
кат који је намењен истицању поруке у
сврху властитог рекламирања.

Тотем се по правилу поставља на пар-
целу на којој се налази пословни објекат, а
изузетно, ако то просторне могућности не
дозвољавају тотем се може поставити на
јавну површину испред парцеле пословног
објекта, водећи рачуна о просторним мо-
гућностима у складу са важећим пропи-
сима и овим Правилником.

Члан 74.

Тотем се не може поставити у троуглу
прегледности раскрснице. Максимална по-
вршина тотема је 8 m2

Минимални однос страница тотема ви-
сина/ширина износи 3:1. Тотеми могу бити
правоугаоног или овалног облика.

Тотеми се израђују од савремених ква-
литетних материјала. Могу бити освет-
љени, просветљени или неосветљени.

Члан 75.

Носачи тотема површине преко 4 m2 мо-
рају имати статички прорачун и одговарајуће
конструктивно решење носача и темеља.

V УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 

НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СКЛАЊАЊЕ
ЉУДИ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ

Члан 76.

Надстрешнице за склањање људи у јав-
ном саобраћају су монтажне конструкције
које се постављају као заштита корисника
јавног превоза од атмосферских утицаја.
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Постављање надстрешница се врши на
регистрованим стајалиштима јавног пре-
воза, где је то могуће остварити у складу
са просторним могућностима.

На постављање надстрешница не односе
се општа урбанистичко-техничка правила
из поглавља II Општа урбанистичко-тех-
ничка правила овог правилника. Њихово
постављање се врши уз задовољавање свих
критеријума везаних за безбедно одвијање
свих видова саобраћаја.

Члан 77.

Аутобуска стајалишта поред надстреш-
нице могу да садрже и клупе за седење,
корпе за отпатке и рекламне ознаке.

Намена и начин постављања аутобуских
стајалишта мора бити усаглашена са пра-
вилником којим се дефинишу услови за из-
градњу, одржавање и експлоатацију ауто-
буских станица и аутобуских стајалишта.

БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ 
НАМЕНЕ

Члан 78.

Балон хала спортске намене је типски
привремени монтажни објекат лагане кон-
струкције, од монтажно демонтажних еле-
мената, са зидовима и кровним покривачем
од импрегнираног или пластифицираног
платна или другог сличног материјала који
се поставља као самостални објекат у
функцији спортских активности.

Члан 79.

Балон хала спортске намене поред по-
вршина за извођење једне или више спорт-
ских дисциплина може да садржи и про-
стор за пратеће садржаје (гардероба, уми-
ваоници, купатило, канцеларија и сл.).

Саставни део балон хале је и технички
блок са уређајима за грејање и хлађење,
контролу притиска, кондиционирање ваз-
духа и сл. који се по правилу поставља
изван габарита балон хале.

Члан 80.

Балон хала спортске намене поставља се
монтажом на месту постављања.

Сувом монтажом изводе се зидови, си-
стем грејања, вентилације и осветљења и
уградња унутрашње опреме.

Неопходни грађевински радови могу се
изводити за темељење, односно анкеро-
вање балон хале спортске намене, израду
подлоге спортског терена, постављање тех-
ничког блока и извођење потребних при-
кључака на мрежу инфраструктуре.

Монтажу балон хале обавља произвођач
или одговорни извођач радова кога овласти
произвођач балон хале.

Члан 81.

Балон хала се поставља тако да својим
положајем и величином не угрожава ко-
ришћење суседних објеката.

Испуњеност услова из претходног става
овог члана утврђује надлежна градска
управа сходно примени прописа којим су
уређени услови у погледу висине и међу-
собне удаљености објеката који се граде.

VI ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
НА ДРУГИ НАЧИН

ЗАУЗИМАЊЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГРАДИЛИШТА

Члан 82.

Заузимање јавне површине ради обезбе-
ђења градилишта подразумева постављање
градилишних скела и заштитних ограда у
циљу обезбеђења градилишта.

Члан 83.

Ситуационо и нивелационо решење се
израђује за сваку локацију засебно уз пре-
тходно прибављене услове од надлежне
градске управе.
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ЗАУЗИМАЊЕ РАДИ ДЕПОНОВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

И ДР.

Члан 84.

Депоновање грађевинског материјала и
сличних производа може се привремено
вршити на јавној површини под условом да
минимално ремети функционисање јавне
површине и да нема утицаја на безбедно
одвијање саобраћаја.

Члан 85.

Приликом депоновања грађевинског ма-
теријала, огрева и сл. на јавну површину са
завршним слојем од префабрикованих бе-
тонских елемената-бехатон мора се поста-
вити заштитна фолија како би се извршила
заштита од прљања и физичких оштећеља
бехатона.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 86.

На сва питања која нису уређена овим
Правилником, примењиваће се правила ур-
банистичке струке, а према месним прили-
кама и конкретним околностима на терену.

Члан 87.

Даном ступања на снагу овог Правил-
ника, престаје да важи Правилник о тех-
ничким условима за привремено постав-
љање монтажних и других објеката на
јавим површинама и огласних објеката на
отвореном простору ("Службени лист
Града Сремска Митровица" број 13/2015).

Члан 88.

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА

МИТРОВИЦА

Број: 352-311/2019-III
Дана, 12.03.2019. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

101.

На основу члана 5. и 10. став 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 ),
Одлуке о доношењу Генералног урбани-
стичког плана Града Сремска Митровица
(“Сл. Лист Града Сремска Митровица”
број 4/2015), члана 58. став 1. тачка 2. Ста-
тута Града Сремска Митровица („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“, број
13/2012 и 6/2018) и члана 45. став 1. По-
словника о раду Градског већа Града Срем-
ска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 14/2012 и
3/2013) Градско веће Града Сремска Мит-
ровица је, на својој 63. седници одржаној
дана 12.03.2019. донело:

Р Е Ш Е Њ Е

О УКИДАЊУ СТАТУСА ДОБРА
У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ 

– НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спро-
вођења планског акта, на парцели број
6503/2 уписаној у лист непокретности број
687 к.о. Мартинци, трајно престала по-
треба коришћења некатегорисаног пута, те
јој се УКИДА својство добра у општој упо-
треби и сада представља неизграђено зем-
љиште у јавној својини Града Сремска
Митровица.
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2.Након ступања на снагу овог Решења,
Републички геодетски завод – Служба за
катастар непокретности Сремска Митро-
вица, спровешће у катастру непокретности
укњижбу на начин да ће на парцели број
6503/2 уписаној у лист непокретности број
687 к.о. Мартинци брисати укњижбу нека-
тегорисаног пута – јавног добра у општој
употреби у јавној својини Града Сремска
Митровица и као власника исте уписати
јавну својину Града Сремска Митровица.

3. Ова Решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 5. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
је утврђено да се намена ствари у јавној
својини одређује законом или одлуком над-
лежног органа донетом на основу закона,
односно другог прописа или општег акта.
Чланом 2.став 1. тачка 7. Закона о јавним
путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) де-
финисано је да је “некатегорисани пут” са-
обраћајна површина која је доступна већем
броју разних корисника и коју надлежни
орган прогласи некатегорисаним путем и
која је уписана у катастар непокретности
као некатегорисани пут. 

Одлукама Скупштине Града усвојен је Ге-
нерални урбанистички план Града Сремска
Митровица (“Сл. Лист Града Сремска Мит-
ровица” број 4/2015) који у свом поступку
спровођења предвиђају укидање статуса не-
категорисаног пута код новоформираних
парцела у поступку легализације и промену
културе наведених парцела ради привођења
земљишта намени, што потврђује и Урбани-
стичка анализа Јавног предузећа за послове
урбанизма “Урбанизам” Сремска Митро-
вица број 26/2 од 25.01.2019. године.

Чланом 58. став 1. тачка 2. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и
6/2018) утврђена је надлежност Градског
већа Града Сремска Митровица да непо-
средно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине града –
у конкретном случају Генерални урбани-
стички план Града Сремска Митровица
(“Сл. Лист Града Сремска Митровица”
број 4/2015).

На основу свега наведеног донета је од-
лука као у диспозитиву.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА

МИТРОВИЦА

Број:463-37/2019-III
Дана, 12.03.2019. год.
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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