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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЛОКАЛИТЕТА „ЛЕТЕНКА“ НА ФРУШКОЈ ГОРИ 

К.О. ШУЉАМ 

Град Сремска Митровица 
 

УВОД 

План детљне регулације ЛОКАЛИТЕТА „ЛЕТЕНКА“ НА ФРУШКОЈ ГОРИ К.О. 

ШУЉАМ Град Сремска Митровица, донет је на Скупштини Града Сремска 

Митровица дана 29.06.2018. године под бројем 350-168/2018-I и објављен у 

Службеном листу Града Сремска Митровица број 7/2018. године . 

 

Планом детаљне регулације обухваћено је подручје које се налази у режиму III 

степена заштите у Националном парку "Фрушка гора" (Закон о националним 

парковима, ''Сл. гласник РС'', 39/33) тако да су утврђени програмски елементи 

заштите природних, непокретних културних добара и заштита животне средине.  

 

Туристички локалитет ''Летенка'', требало би да пружа могућност за изградњу 

нових објеката и садржаја у функцији развоја туризма (спортског, рекреативног), 

уз обезбеђење услова за активан одмор и рекреацију.  

 

У оквиру Плана детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори 

формирана парцела за планирану обилазницу дефинише регулацију планиране 

саобраћајнице.  

 

За израду Плана прибављени су слови свих надлежних јавних предузећа и 

институција. 

 

У складу са са чланом 51.б Закона o изменама и допунама Закона о планирању 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018 и и 

31/2019 и 37/2019. и 9/2020. и 52/2021.). 

 

Измене и допуне планског документа обављају се по поступку за израду планског 

документа прописаним овим законом и прописима донетима на основу овог 

закона. 

 

У случају мањих измена и допуна планског документа, примењује се скраћени 

поступак измена и допуна планског документа. 

 

У скраћеном поступку измена и допуна планског документа подразумева се да се 

не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и 



 

допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању 

од најмање 15 дана. 

 

Скраћени поступак измена и допуна планског документа уређује се актом о 

изменама и допунама планског документа у складу са чланом 46. овог закона. 

Актом о изменама и допунама планског документа прописује се поступак израде 

измена и допуна планског документа, као и трајање јавног увида. 

 

Предмет измена и допуна планског документа у скраћеном поступку је само део 

планског документа који се мења, а не плански документ у целини. 

 

Скраћени поступак се примењује и у случајевима када се ради измена и допуна 

плана ради усклађивања са планом вишег реда, односно када се ради само 

текстуална измена плана, за потребе изградње инфраструктурних објеката или 

објеката јавне намене у смислу овог закона, и то у случају када изградња није 

могућа без промене планског документа којим су планирани ти објекти. 

Изменама и допунама Плана мења се део Плана који се односи на изградњу 

планиране саобраћајнице и њен однос са заштитиом споменика културе 

''Лепињицин гроб'' на потесу Широки до. 

Основни циљ израде Измена и допуна Плана је обезбеђивање услова за просторно 

уређење и изградњу објеката, саобраћајница и инфраструктуре, у складу са 

урбанистичким решењима и планираном саобраћајном матрицом, као и 

преиспитивање планских решења у складу са потребама уређења и изградње 

простора у његовом обухвату, и заштита непокретних културних добара у складу 

са условим надлежних институција. 

Решења у погледу концепције, претежне намене, уређења, коришћења и заштите 

просторa се не мењају. 

За потребе израде Измена и допуна Плана, извршена је анализа критеријума за 

одређивање могућих карактеристика значајних утицаја Измена и допуна Плана на 

животну средину, на основу које је надлежна Градска управа града Сремска 

Митровица, донела Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Плана на животну средину.  

 

Изменама и допунама Плана мења се превасходно део Плана који се односи на 

изградњу планиране саобраћајнице и њен однос са заштитиом споменика културе 

''Лепињицин гроб'' на потесу Широки до на основу прибављених услова Завода за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица, број 284-03/21-3 од 16.07.2021. 

године. 

Проблем који настао у току израде пројектне документације за изградњу 

планиране саобраћајнице. У условима Завода за заштиту споменика културе, број 

284-03/21-3 од 16.07.2021. године констатовано је да је у периоду од 2018. до 2021. 

године Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 

затражило у више наврата  услове и мере заштите за пројектовање обилазнице на 

локалитету ''Летенка''. Током обраде захтева констатовано је да је због 

конфигурације терена неопходно да пројектована обилазница прође поред 

непокретног добра ''Лепиљицин гроб'' на мањој удаљености од дозвољене  Планом 

детаљне регулације ( донет је на Скупштини Града Сремска Митровица дана 



 

29.06.2018. године под бројем 350-168/2018-I и објављен у Службеном листу Града 

Сремска Митровица број 7/2018. године) . 
На седници Стручног већа Завода закључено је да се због значаја овог инфраструктурног 

пројекта дозволи пролазак обилазнице на мањој удаљености уз додатне услове и мере 

заштите који су дефинисани у предмету бр. 60-07/21 од 24.02.2021. године – Услови и 

мере техничке заштите за изградњу обилазнице са прикључним раскрсницама на 

локалитету ''Летенка'' на Фрушкој гори са рушењем дела општинског пута на парцелама 

број 727/3, 729/1, 729/2,729/4,2252/1 и 2252/2 К.О. Шуљам. Ови услови су достављени 

Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом 

Саду. 
 

 

Под мањим изменама и допунама овог планског планског документа (чл.72 ) у смислу 

Важећег правилника сматрају се измене и допуне планског документа којима се: 

 плански документ за линијски инфраструктурни систем мења за потребе 

реконструкције линијског инфраструктурног објекта у складу са Законом 

и прописима донетим на основу Закона; 

 да на обухвату планског документа не повећавају укупни планирани 

гранични капацитети комуналне инфраструктуре, не повећавају 

урбанистички параметри, односно да измене и допуне неће имати утицај 

на социјалну инфраструктуру и планиране саобраћајне капацитете; 

 мења само текстуални део планског документа, а при томе ове измене и 

допуне не представљају исправљање техничке грешке у складу са Законом 

и прописима донетим на основу Закона. 

Под мањим изменама и допунама планског документа се сматрају и измене и допуне 

које се спроводе на делу територије планског обухвата који је мањи од 1/3 укупне 

површине планског документа. 

Под мањим изменама и допунама планских докумената у смислу Закона и прописа 

донетим на основу Закона сматрају се и измене и допуне за које се не израђује 

стратешка процена утицаја на животну средину, уз претходно прибављено мишљење 

надлежног органа за заштиту животне средине, односно у складу са прописима којим 

је уређена стратешка процена утицаја на животну средину. 

Под мањим изменама и допунама планског документа се сматрају измене текстуалног 

и графичког дела планског документа чији обим и садржај не прелази 50% садржине 

текста и графичког дела планског документа. 

За мање измене и допуне планског документа (чл.73) примењује се скраћени поступак 

у коме се у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона: 

1) доноси се одлука о изменама и допунама планског документа; 

2) не спроводи се рани јавни увид; 

3) прибављају се услови, подлоге и подаци ималаца јавних овлашћења по доношењу 

одлуке о изменама и допунама планског документа, а пре израде нацрта измена и 

допуна планског документа, и то само за део планског документа који се мења и 

допуњује; 



 

4) спроводи се јавни увид по скраћеном поступку у трајању од најмање 15 дана, у 

оквиру кога се одржава једна јавна презентација, и то на територији на којој је 

предмет измене и допуне планског документа. 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  подразумевају измене у следећим поглављима и гласе : 

 

 

1. ИЗМЕНА ( страна 9.) 

се односи на измену поглавља I ОПШТИ ДЕО и поглавља 1. ПРАВНИ ОСНОВ у циљу 

усклађивање Плана са променама Закона и Правилника и нова Одлука о изарди 

Плана и Решење о не приступању изради стратешке процене утицаја Плана на 

животну средину  (измене текста су исписане зеленим словима ): 

 

Прва алинеја се замењује текстом : 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018 и и 31/2019 и 37/2019,  9/2020. и 52/2021.); 

Шеста алинеја се брише и замењује текстом : 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Службени  гласник РС“ бр. 32/2019) , 

 

Седма алинеја се брише и замењује текстом : 

 Решење да се за Измене и допуне Плана дељане регулације локалитета 

''Летенка'' на Фрушкој гори, к.о. Шуљам не израђује стратешка процена утицаја 

на животну средину, донето од стране Градске управе за урбанизам, просторно  

планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица, по прибављеном 

мишљењу Градске управе за социјалну заштиту и заштиту животне средине бр. 

501-164/2021-Х од 02.06.2021. године.                                                                              

 

2. ИЗМЕНА ( страна 14.) 

Се односи на допуну описа постојећих ограничења у поглављу 4. ОПИС 

ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  у Основим ограничењима и додаје се текст иза петог  

пасуса и гласи : 

Посебно ограничење чини и међуоднос планиране мреже путне инфраструктуре и 

конфигурација терена у односу на заштићена културна добра. 

 

 

3. ИЗМЕНА (страна 34 до 37) 

Се односи на допуну услова за озелењавање простора и услова и мера заштите 

евидентираних и заштићених непокретних културних добара које се посебно у 

складу са новим условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици допуњавају посебним условима и мерама за непокретно културно добро 

''Лепињицин гроб'' на потесу Широки до. 

 

2.6.4. Заштита природних и културних добара 

 



 

Услови за озелењавање простора 

Општи услови за подизање и уређење зелених површина се одређују да би се 

достигао препоручени ниво и степен озелењености простора обухвата Плана. 

Потребно је применити опште поставке дате овим Планом за даљу урбанистичку 

разраду урбанистичких целина:  

– Поштовати просторну диспозицију зелених површина јавног коришћења, 

која је дефинисана овим Планом;  

– Поштовати просторну диспозицију постојећих шума у утицајном подручју 

Плана;   

– Поштовати опште поставке уређења свих категорија зелених површина, 

које треба детаљније разрадити кроз урбанистичке пројекте дефинисане 

Планом;  

– Условити израду техничке документације - пројеката за озелењавање, у 

оквиру различитих категорија зеленила;  

– При формирању зеленила, условити поштовање техничких норматива, који 

се односе на удаљеност зеленила од објеката и линијске инфраструктуре;  

– При евентуалном формирању заштитног и линијског зеленила уз 

саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о јавним путевима 

("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).  

– Зеленило спортско-рекреативних површина треба да чини 40% од укупне 

површине; 

– Комплекс спортско-рекреативних површина треба да буде решен као парк; 

– Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро 

повезане са осталим деловима туристичке зоне и шумског комплекса у 

утицајној зони плана; 

– Зеленило спортско рекреативних површина треба да буде распоређено тако 

да створи сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре свега 

заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и друштвено-социјална; 

– Зоне спорта, рекреације и зеленила треба да чини 70% укупне површине 

комплекса и да буде решено као парк-шума или шума-парк. За озелењавање 

користити аутохтоне врсте; 

– Зоне туристичких комплекса и зеленила треба да чини 70% укупне 

површине комплекса и да буде решено као парк-шума или шума-парк. За 

озелењавање користити аутохтоне врсте. 

 

 

ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ НЕПОКРЕТНИ  

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

У предметном подручју Плана, које обухвата парцеле 727, 729 и 2252 К.О. Шуљам, 

налазе се споменици културе и то:  

o „Максин гроб“ К.О. Шуљам потес Широки до,  

o „Лепињицин гроб“ К.О. Шуљам потес Широки до,  

o ''Мошин гроб'', Град Сремска Митровица, потес “Теразије”. 

Добра под претходном заштитом: 

o Споменик посвећен Првој чети Фрушкогорског партизанског одреда, 

потес Фатови код Летенке и  

o „Хајдучки брег“ споменик посвећен Фрушкогорском партизанском 

одреду, потес “Хајдучки брег”.  



 

Ближе локације наведених споменика и историјски заначајних места дате су у 

Документационој основи која чини саставни део ових услова; 

За наведене споменике културе и добра под претходном заштитом није дозвољено 

уклањање и дислокација, забрањено је извођење радова који могу угрозити њихову 

статичку стабилност. 

 

Посебни су услови за споменик културе „Лепињицин гроб“ КО Шуљам потес 

Широки до, код стабла крушке, на парцели број 727/1 и 727/3 са делом парцеле на 

којој су планиране измене 727/3 К.О. Шуљам. Локација споменика је дефинисана у 

Документационој основи која је саставни део нових услова – услови број 284-03/21-

3 од 16.07.2021. године.  Споменик културе представља уређена гробница 

партизанке Радинке Витасовић ''Лепињице'' ( 1924-1943 ) која је преминула од 

задобијених рана у акцији код Нештина. Она је сестра народног хероја Триве 

Витасовића ''Лебарника''. Гробница је данашњи изглед добила половином 

седамдесетих година прошлог века  када је велики број обележја дуж 

''Партизанског пута'' на Фрушкој гори униформно уређен према решењу 

архитекте Милорада Бербакова из Зрењанина. Тада су урађена решења и за остале 

гробнице. Статус обележја ужива заштиту као део споменика културе Историјски 

значајна места из Наропдноослободилачке борбе на Фрушкој гори ( Решење 

ЗЗСКСМ бр. 01-128/1-78 од 29.04.1974. године. и као Ратни материјал. За овај 

споменик устврђују се следећа правила : 

o није дозвољено уклањање и дислокација, забрањено је извиђење 

радова који могу угрозити његову статичку стабилност; 

o пре радова обавезно поставити заштитну конструкцију око 

самог гробног места у пречнику од 8,0 m; 

o потпорни зид поставити на удаљености од 10,0 m  од осовине 

самог гробног места; 

o темеље зида извести ексцентрично тако да се већи део темеља 

нађе испод пута са јужне стране. 

o Пут на месту потпорног зида нивелисати са падо од споменика 

односно обезбедити пад ( отицање воде ) према југу; 

o Потпорни зид висине 4,0 m извести са уграђеним жардињерама и 

хортикуктурно уредити пзавицама како би се ублажио визуелни 

ефекат потпорног зида; 

o Неопходно је обезбедити приступ споменику; 

o Све евентуалне штете настале на споменику или на површинама 

око споменика, укључујући и зелене површине ( посебно стабло 

крушке ) морају се санирати о трошку инветситира по посебним 

условима Завода за заштиту споменика културе у Сремској 

Митровици; 

o Ради спровођења мера конзерваторског надзора обавезно је 

седам дана пре почетка радова подношење пријаве почетка 

радова; 

o Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода за 

заштиту споменика културе у Сремској Митровици, приликом 

извожења земљаних радова на изградњи у зони обухвата 

предметног пројекта ( саобраћајнице ); 

o ако се, у зони обухвата предметног пројекта у току извођења 

грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 



 

или археолошке предмете ивођач радова је дужан да одмах, без 

одлагања прекине радове и о томе обавести Завода за заштиту 

споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме 

мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачуба на месту и у 

положају у ком је откривен, а све у складу са чл. 109. став 1. 

Закона о културним добрима; 

o Инвеститор је у обавези да обустрави радове уколико наиђе на 

археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног 

значаја, ради истраживања локације 

o Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, 

истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који 

уживају претходну заштиту; 

o Обавезна пријава земљаних радова Завода за заштиту споменика 

културе у Сремској Митровици; 

o У случају непредвиђених околности и промени структуре и групе 

радова обавезно прибавити нове услове и мере техничке заштите 

непокретног културног наслеђа.  

 

 

Саставни део Измена и допуна Плана детаљне регулације локалитета „Летенка“ 

на Фрушкој гори К.О. Шуљам је Докумнтациона основа:  

„УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ЕВИДЕНТИРАНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОБАРА 

ПОД ПЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ И ЊИХОВЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ ЗА 

ПОТЕБЕ ИЗРАДЕ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА 

„ЛЕТЕНКА“  НА ФРУШКОЈ ГОРИ К.О. ШУЉАМ,  ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА“,  коју је израдио Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица за потребе израде предметног Плана, бр.284-03/21-3 од 16.07.2021. 

године.      

 

 

4. ИЗМЕНА  (страна 41) у поглављу 3.2. Правила грађења на јавним површинама , 

додаје се на крају поднаслов : Услови и начин обезбеђења приступа парцеали                                                   

 

3.2. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ  

Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну саобраћајну 

инфраструктуру. Ако је у питању грађевински комплекс на којем је планирано 

више објеката, приоритетно је планирати један саобраћајни прикључак на јавну 

саобраћајницу уз решавање осталих саобраћајних захтева (приступне и 

манипулативне саобраћајнице, паркинзи и слично) у оквиру комплека. Приликом 

пројектовања саобраћајних прикључака, односно одређивања места саобраћајног 

прикључка, максимално уважити критеријуме везане за утицај на безбедност 

саобраћаја . Ситуациони и нивелациони елементи саобраћајног прикључка морају 

да испуне услове за проходност меродавног возила-камион за одношење смећа.  
 

5.ИЗМЕНА  ( страна 55)  

Се односи на поглавље 8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ - брише се текст и 

додаје нови текст: 



 

 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступањем на снагу Измена  и допуна Плана детаљне регулације локалитета „Летенка“ 

на Фрушкој гори, К.О. Шуљам, Град Сремска Митровица, престаје да важи План 

детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори („Сл. лист 

Ср.Митровице“1/2009), а примењује се : Измене и допуне Плана детаљне регулације 

локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори, К.О. Шуљам, Град Сремска Митровица. Након 

усвајања ових Измена и допуна Плана приступиће се изради пречишћеног текста Плана 

који ће имати назив : 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА ''ЛЕТЕНКА'' 

У К.О. ШУЉАМ  Град Сремска Митровица и он ће се директно спроводити.  

 

Измене и допуне Плана ће се приликом израде пречишћеног текста односити и на 

садржај и бројеве поглавља, односно ускладити са Правилником. 

 

Измене и допуне Плана ће се односити и на учеснике у изради Плана. 

 

За потребе измена и допуна нису тражени услови надлежних институција и 

предузећа осим Завода за заштиту споменика културе у Сремској Митовици јер су 

они основни разлог и повод измена. Настале измене не мењају однос осталих 

елемената Плана. 

 

Графички део донетог Плана се не мења и остаје исти и у пречишћеном примерку  

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА,  а у документациони део Плана се додају ове 

Измене и допуне. 

 

 

 

                                                                                 Одговорни урбаниста : 

                                                                      Обрад Вученовић, дипл.инж.саоб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

 Одлука o изради Иизмена и допуна  Плана 

 Услови Завода за заштиту споменика кулктуре Сремска Митровица 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 


