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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

СТАМБЕНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА  

ЈОВАНА ЦВИЈИЋА, ЋУКОВЦА И САВЕ 

КОВАЧЕВИЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
УВОД 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 

-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2015,83/2018, 31/2019 и 37/2019 и 9/2020) члан 48, и Одлуком Скупштине 

Града Сремска Митровица о изради планског документа бр. 350-105/2021-I од 28.04.2021. 

године, обрађивач плана Јавно предузеће за послове урбанизма „УРБАНИЗАМ“ Сремска 

Митровица израдило је План детаљне регулације стамбеног блока измешу улица Јована 

цвијића, Ћуковца и Саве Ковачевића у Сремској Митровици (у даљем тексту: Плана) у 

свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 

докумената („Сл. Гласник РС“, бр.31/2019) и Правилником о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС" бр. 22/2015). 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

Општи циљ израде овог Плана је реализација планираних садржаја уз усклађивање свих 

релевантних параметара простора, услова надлежних институција, како у обухвату плана 

тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог развоја, односно 

усклађивање активности у простору и заштите животне средине. 

Овим Планом се у оквиру подручја обухвата постојећим јавним површинама, које нису 

приведене намени, одређује нова намена, на тај начин да оне прелазе у остало земљиште, 

што има за циљ рационалнији начин коришћења. У складу са тим прилагођена ће бити и  

мрежа комуналног система и инсталација, техничка и нивелациона решења и правила 

регулације и парцелације. 

Циљеви израде Плана су: 

 дефинисање јавног интереса; 

 подизање степена урбанитета завршне фазе реализације стамбенох насеља 

једнопородичног становања; 

 реконструкција постојећих и изградња нових инфраструктурних мрежа и њихових 

капацитета у складу са планираном изградњом; 

 преиспитивање капацитета изградње и подизање стандарда становања; 

 заштита животне средине; 

 диференцирање простора који се могу директно спроводити на основу овог плана и 

простора за које је потребна даља урбанистичка разрада урбанистичко-

архитектонским конкурсом или урбанистичким пројектом. 
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   Циљ израде и доношења Плана је планска разрада на нивоу плана детаљне регулације 

која подразумева да се у задатом обухвату овог Плана урбанистички уреди део стамбеног 

блока са високим степеном реализације (део неуређених површина - окућница са 

денивелацијом ).  

 

Посебан циљ уређења простора у обухвату плана  

Посебан циљ израде Плана је да се реше имовинско правни односи и рационално искористи 

неуређени део блока са оправданом економском исплативошћу.  

Парцела у унутрашњости блока, 3218/45 је у власништву Града и у јавној је намени. 

Парцела не може бити самостална грађевинска парцела, те је циљ да се отуђи и прибави 

економска корист Граду. 

 

Концепција уређења простора у обухвату Плана се заснива и на одређивању планских 

решења која ће омогућити утврђивање јавног интереса за регулацију високих подземних 

вода и решења атмосферске канализације.  

Препарцелацијом ће се уредити правилне грађевинске парцеле уз уважавање коришћења 

простора у затеченом стању, како би се омогућило уређење унутрашњих зелених површина 

у осталој намени. 

Реализација планских поставки треба да омогући начело одрживог развоја код управљања 

грађевинским земљиштем које подразумева бригу о рационалном коришћењу простора на 

тај начин да се постојећи ресурси користе тако да задовоље потребе становништва данас, на 

начин који неће угрозити потребе будућег становништва на том простору са очувањем 

квалитета и квантитета ресурса. 

 

1. ПРАВНИ  ОСНОВ 

 Правни основ за израду Плана је : 

 Законом о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013– 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 I 52/2021) 

члан 48, 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. 

Гласник РС“, бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011 и 64/2015),  

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. 

Гласник РС" бр. 22/2015),и 

 Одлука скупштине Града Сремска Митровица о изради планског документа 

бр. 350-105/2021-I од 28.04.2021. 
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2. ПЛАНСКИ  ОСНОВ 

 

Плански основ за израду Плана је Генерални Урбанистички План града Сремска Митровица 

( ''Сл. лист Града Сремска Митровица'', бр.4/2015). 

   
 

2.1. Извод из Генералног урбанистичког плана града Сремска Митровица 

 

ПРЕТЕЖНА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА СА ПОДЕЛОМ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ: 

Простор обухвата Плана налази се у просторној Целина 1 - Централни део насеља Сремска 

Митровица. 

  

На овом простору преовлађујуће намене су: зона ужег градског центра, зона ширег градског центра 

и стамбено-пословна зона (породично и вишепородично становање и компатибилно пословање). 

Поред уличних коридора, у обухвату су још два гробља, а у значајној мери су заступљене и јавне 

зелене површине – паркови и скверови''.  

 

УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ:  

У овој целини, а нарочито у зони ширег градског центра, има доста блокова мешовите, приватно-

јавне намене, које карактерише неопредељена урбана матрица са значајним неактивним површинама 

у унутрашњости блокова. Локацијске карактеристике потенцирају обавезујућу урбо-планерску 

реакцију на стање неизграђених, пољопривредних и девастираних унутар-блоковских простора у 

центру града, планирањем примерених садржаја јавног и комерцијалног карактера, у комбинацији 

са породичним и вишепородичним становањем. Планском разрадом ће се за конкретан 

блок/локацију дефинисати унутар-блоковско раздвајања површина јавне намене од осталог 

грађевинског земљишта, као и преовлађујућа намена. 

СТАНОВАЊЕ:  

Функција становања заузима највећи део површине грађевинског подручја. У грађевинском 

подручју насеља предвиђена су три типа становања, у виду три функционалне зоне:  

- стамбено-пословна зона,  

- зона породичног становања урбаног типа и 

- зона породичног становања руралног типа. '' 

Као пратеће активности у зонама становања могу се јавити:  

- снабдевање становника,  

- задовољавање друштвених потреба деце, омладине и одраслих,  

- здравствена и социјална заштита,  

- културне, спортске и друштвене активности општег карактера,  

- угоститељске услуге и  

- обављање занатских, пословних и услужних делатности компатибилних становању. 
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Зона породичног становања урбаног типа  

''У зони је доминантна намена породично становање урбаног типа средњих густина. Могуће је 

вишепородично становање, али ниже спратности (до П+1+Пк) и пословање у функцији становања - 

становања урбаног типа.'' 

''У овој целини, а нарочито у зони ширег градског центра, има доста блокова мешовите, приватно-

јавне намене, које карактерише неопредељена урбана матрица са значајним неактивним површинама 

у унутрашњости блокова. Локацијске карактеристике потенцирају обавезујућу урбо-планерску 

реакцију на стање неизграђених, пољопривредних и девастираних унутар-блоковских простора у 

центру града, планирањем примерених садржаја јавног и комерцијалног карактера, у комбинацији 

са породичним и вишепородичним становањем. Планском разрадом ће се за конкретан 

блок/локацију дефинисати унутар-блоковско раздвајања површина јавне намене од осталог 

грађевинског земљишта, као и преовлађујућа намена простора (становање - пословање - јавне 

функције).'' 

3. ГРАНИЦА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

3.1. Опис границе обухвата Плана 

Граница обухвата планског подручја је одређена као прелиминарна.  

Простор обухвата Плана се налази источно од стамбеног насеља ''Алеја'' ( ПДР дела 

стамбеног насеља ''Алеја'' у Сремској Митровици, и на југу просторног блока са основном 

наменом становање ( ПДР просторног блока између улица Северни бедем, Краља Петра И, 

Стари шор, Јована цвијића и Јупитерова у Сремској Митровици). 

 

Границу обухвата Плана на северу чини јужна страна улице Ђуковац, на истоку источна 

страна улице Јована Цвијића, на западу западна страна Саве Ковачевића, на југу граница 

обухвата ПДР просторног блока између улица Северни бедем, Краља Петра I, Стари шор, 

Јована цвијића и Јупитерова у Сремској Митровици . 

Обухват Плана има прелиминарну површину од око 3,42 hа. 

Приступ парцелама у обухвату Плана је са постојеће насељске саобраћајне мреже.  

 

Граница обухвата Плана полази из тачке 1 која се налази у југозападној тачки парцеле бр. 

3193/6.  Из те тачке граница креће на исток пратећи јужну страну те парцеле и парцела бр. 

3193/7, 3190/1, 3188/3, 3186/3, 3184/2 и 3182/4 – јужну страну улице Ћуковац и долази у 

тачку 2. Из тачке 2 граница иде на југ пратећи источну страну парцеле бр. 5952 – западна 

страна улице Саве Ковачевића и долази до тачке 3. Из тачке 3 граница мења смер и иде ка 

западу пратећи северну страну парцела бр. 3138/1 и 3138/2 и долази до тачке 4. Из тачке 4 

граница мења смер обилазећи парцелу 3133/9 односно њену источну и јужну страну и 

долази до тачке 5. Из тачке 5 граница иде ка северу западном страном парцела 3131/3, 3133/2 

и 3218/46 – источном страном улице Јована Цвијића, долази у тачку 1 и затвара границу 

обухвата Плана. 
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Илустрација 3 – граница обухвата Плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

3.3. Попис катастарски парцела у обухвату ПДР/имовинско стање/август 2020. 

 

Бр Број 

парцеле 

К.О. 

Сремска 

Митровица 

Потес Култура Површина 

ha 

Врста земљишта Корисник 

Власник 

1 3193/6 Ћуковац 00-06-02 ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ 

ПОДРУЧЈУ 

ЛОЛИЋ (МИТАР) ЂОРЂЕ 

ЛОЛИЋ (ПЕТАР) ЗОРКА 

2 3193/4 Ћуковац 00-05-53 ЗЕМЉИШТЕ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ 

ПОДРУЧЈУ 

РАЈИЋ (ДРАГАН) МИЛКА 

РАЈИЋ (РАДА) ПАВЛЕ 

3 3191/1 Ћуковац 00-03-61 ЈОВАНОВИЋ (ПЕТАР) БИЉАНА 

ПЕРГЕ (ГАВРИЛО) ДИВНА 

 

4 3190/2 00-01-96 ЈОВАНОВИЋ (ПЕТАР) БИЉАНА 

5 3188/4 00-02-32 ПОПЕСКОВИЋ (ЛУКА) ТАЊА 

6 3176/3 00-01-17 ИШТОКОВИЋ (ЖИВАН) ВЛАДИМИР 

ИШТОКОВИЋ (ЖИВАН) МИЛИВОЈ 

 

7 3174/3 00-01-17 ПОПЕСКОВИЋ (ЛУКА) ТАЊА 

8 3186/4 00-02-43 НЕГОВАНОВИЋ (АЛЕКСАНДАР) 

МИРОСЛАВ 

9 3176/2 00-01-39 НЕГОВАНОВИЋ (АЛЕКСАНДАР) 

МИРОСЛАВ 

10 3174/2 00-01-28 НЕГОВАНОВИЋ (АЛЕКСАНДАР) 

МИРОСЛАВ 

11 3180 00-02-19 БУЂАНОВАЦ (ВЕСЕЛИН) ГОРДАНА 

12 3178 00-03-67 ПЕРУНОВИЋ (ГАЈА) ДУШКО 

ПЕРУНОВИЋ (МИЛАН) ГАЈА 
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13 3176/1 00-01-12 ИШТОКОВИЋ (ЖИВАН) ВЛАДИМИР 

ИШТОКОВИЋ (ЖИВАН) МИЛИВОЈ 

 

14 

 

3179 00-04-40 СИМУНЕЦ (ВАСИЉ) МАРИЈА 

15 3177 00-05-26 ПЕРУНОВИЋ (ГАЈА) ДУШКО 

ПЕРУНОВИЋ (МИЛАН) ГАЈА 

16 3175 00-06-61 МАЈТАН-БРАДИЋ (ПАВЕЛ) ВЕРА 

17 3174/1 00-03-47 КРЉИЋ (ДРАГАН) ОЛИВЕРА 

18 3173 00-04-36 КРЉИЋ (ДРАГАН) ОЛИВЕРА 

 

 

 

19 3191/3 00-00-44 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

20 3172 00-06-80 МУДРИ (НИКОЛА) МИРЈАНА 

21 3171 00-03-41 МУДРИ (НИКОЛА) МИРЈАНА 

22 3170 00-07-71 МИРКОВИЋ (ЗДЕНКО) БИЉАНА 

РЕЗИЋ (ТОМА) ИВАН 

23 3169 00-02-87 МИРКОВИЋ (ЗДЕНКО) БИЉАНА 

РЕЗИЋ (ТОМА) ИВАН 

24 3168/1 00-07-92 МИЈАТОВИЋ (ВЛАДИМИР) ВАСА 

 

25 

3191/2 00-04-37 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

26 3167 00-06-08 МИЈАТОВИЋ (ВЛАДИМИР) ВАСА 
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27 3165 00-03-16 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

28 3166 00-08-05 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

29 3162 00-02-81 КУШТРИЋ (ПЕТАР) МАРИЈА 

30 3163 00-04-21 КУШТРИЋ (ПЕТАР) МАРИЈА 

31 3164/1 00-06-04 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

32 3161/1 00-07-18 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

33 3160 00-04-05 ХЛЕБЕЦ (ЈЕЛИЦА) НИКОЛА 

34 3159 00-02-69 ХЛЕБЕЦ (ЈЕЛИЦА) НИКОЛА 

35 3156 00-02-91 МИЛОВИЋ (СИМЕ) ЈОВАН   

ЧОЛИЋ (СИМА) ЈАГОДА 

 

36 3158/1 00-05-39 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

37 3157 00-05-30 МИЛОВИЋ (СИМЕ) ЈОВАН   

ЧОЛИЋ (СИМА) ЈАГОДА 

38 3154/1 00-10-25 МИЛАДИНОВИЋ (МИЛЕ) РАДОВАН 

39 3155/2 00-07-29 ИВАНИЋ (МИЛАН) ДРАГАН 

40 3154/2 00-03-52 ИВАНИЋ (МИЛАН) ДРАГАН 
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41 3152 00-13-52 ОБРАДОВИЋ (СВЕТОЗАР) СТАНИСЛАВ 

42 3151/1 00-12-74 ОБРАДОВИЋ (СТАНИСЛАВ) ЗОРКА 

43 3150/1 00-04-75 ФИЛИПОВИЋ (БОШКО) МИЛАН 

44 3149 00-04-10 ФИЛИПОВИЋ (БОШКО) МИЛАН 

45 3147 00-11-26 ПЕРИШИН (СИМА) СВЕТОЗАР 

46 3148/1 00-08-24 ПЕРИШИН (САВА) ЈЕЛЕН 

ПЕРИШИН (СИМА) СВЕТОЗАРА 

 

47 3135/3 00-02-36 ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ХИДРОСРЕМ Д.О.О. 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

48 3145 00-03-05 ПРОДАНИЋ (АДАМ) СЛАВИЦА 

49 3146/1 00-02-29 ПРОДАНИЋ (АДАМ) СЛАВИЦА 

50 3143 00-03-10 ПЕЈАКОВИЋ (ЦВИЈЕТИН) ЗОРА 

51 3144/1 00-02-61 ПЕЈАКОВИЋ (ЦВИЈЕТИН) ЗОРА 

52 3141 00-02-87 МАРИЋ (ВОЈИСЛАВ) МИРЈАНА 
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53 3142/1 00-02-52 МАРИЋ (ВОЈИСЛАВ) МИРЈАНА 

54 3139 00-02-86 ГРУЈИЋ (ЂОРЂЕ) НЕНАД 

55 3140/1 00-03-01 ГРУЈИЋ (ЂОРЂЕ) НЕНАД 

56 3138/1 00-05-29 АШТАЛКОВСКИ ИГОР 

АШТАЛКОВСКИ ШЋЕКИЋ ДИЈАНА 

57 3138/2 00-00-65 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

58 3140/2 00-00-61 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

59 3142/2 00-00-58 

60 3144/2 00-00-54 

61 3146/2 00-00-36 

62 3148/2 00-01-65 

63 3150/2 00-00-61 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

64 3151/2 00-00-71 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

65 3153/2 Њива 4. класе 00-00-56 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

66 3155/4 Њива 4. класе 00-01-38 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

67 3155/3 Њива 4. класе 00-01-14 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 
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68 3158/2 Ливада 3. класе 00-01-82 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

69 3164/2 Њива 3. класе 

Ливада 3. класе 

00-05-10 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

70 3218/45 Њива 2. класе 00-03-01 ГРАД РЕМСКА МИТРОВИЦА 

71 3135/4 Канал 00-02-88 ГРАД РЕМСКА МИТРОВИЦА 

72 3133/9 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-81 МИЛИЋ (НИКОЛА) ИЛИЈА 

73 3133/8 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-80 МАКСИМОВИЋ (ЈУГОСЛАВ) ДРАГАН 

74 3133/7 ЖЕЛЕМ-ЋЕЛАП (КОНСТАНТИН) 

МИРЈАНА 

75 3133/6 ЉУБИШИЋ (БРАНКО) СНЕЖАНА 

76 3133/5 Шума 2. класе 00-04-80 РАЈКИЋ (ВИДОСАВ) БОШКО 

РАЈКИЋ (РАНКО) ВЕРИЦА 

 

 

77 3133/4 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-80 СТАНКИЋ (БОРА) ЗОРАН 

78 3133/3 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-80 ЈЕВИЋ (САВА) ВИШЊИЦА 

79 3218/44 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-50 ЖАМБОК (БРАНИСЛАВ) НЕНАД 

80 3218/43 Земљиште под 

зградом и уз зграду и 

другим објектом 

00-04-51 ВЛАДИЋ (ПЕТАР) МИЛЕНА 

81 3218/42 Земљиште под зградом и 

уз зграду и другим 

објектом 

00-04-51 МИРОСАВЉЕВИЋ (МИЛУТИН) 

РАДМИЛА 

МИРОСАВЉЕВИЋ (САВА) БОГДАН 

82 3218/41 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-51 ИВКОВИЋ (ЂОРЂЕ) ЛАЗАР 
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83 3218/40 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-52 ЛОВРИЋ (АНТУН) КРЕШИМИР 

84 3218/39 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-52 НИКШИЋ (ЈОВАН) ПЕРА 

85 3218/38 Земљиште под 

зградом и уз зграду 

и другим објектом 

00-04-70 МАЏИЋ (ЈОВАН) ДУШКО 

МАЏИЋ (МИЛАН) МИЛИЦА 

86 3134/2 Јаруга 00-00-11 ГРАД РЕМСКА МИТРОВИЦА 

87 3218/50 00-00-29 ГРАД РЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Табела1- катастарске парцеле у обухвату 

 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА 

ОГРАНИЧЕЊА 

 

4.1. Локацијске карактеристике простора  

У ободним улицама формирани су низови правилних грађевинских парцела. У Улици 

Јована Цвијића формирано је 14 правилних грађевинскох парцела истих површина и на 

њима саграђени нови једнопородични стамбени објекти спратности П+1+Пк које 

представљају део стамбеног насља ''Алеја''. Објекти су изграђени на грађевинској линији 

која је повучена 4м у односу на регулациону линију. 

У улици Ћуковац ( 7 објеката ) и Саве Ковачевића ( 21+5 други објекат на парцели ) су 

нешто старији објекти изграђени на парцелама и углавном на регулационој линији. У залеђу 

грађевинских парцела су парцеле окућница са зеленим површинама и помоћним објектима. 

У залеђу тих парцела налази се празан простор постојећих окућница. Тај порстор је 

релативно уређен. Терен је у централном делу насут односно извршена је санација 

постојеће денивелације између источног и западног дела блока. Простор карактерише и 

постојећи неуређени канал. 

У ободним улицама постоји сва неопходна инфраструктура. 
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Илустрација 4 – сателитски снимак из 2016.године 
 

  

Простор карактерише и постојећи зацевљени канал у јужном делу обухвата. 

У обе улице изграђена је сва неопходна инфраструктура, осим бициклистичких стаза, 

површина за мирујући саобраћај.  

Зелене површине у простору обухвата су у приватној својини и чине их окућнице постојећих 

објеката. 

 

 

4.3. Природне карактеристике простора 

4.3.1. Геоморфолошке и геолошке карактеристике и микрорељеф 

Микрорељеф 

Рељеф у обухаћеном подручју није изражен (алувијална раван) што му даје типичан 

равничарски карактер. Алувијална раван реке Саве развијена је целом дужином реке. 

Нагнута је у смеру отицања Саве, с надморским висинама од 81 m код Раче, до 73 m на ушћу 

у Дунав. 

Простор јавних саобраћајница – насељских улица које окружују предметни блок,  је 
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углавном раван на коти око 81,0 мНВ у Улици Саве Ковачевића и у унутрашњости блока, 

док је саобраћајница у Улици Јована Цвијића у паду према југу, од коте 80,50 мНВ пада до 

око 80,00 мНВ на југу обухвата Плана.  

Геологија и геоморфологија 

Неогени седименти имају највеће распрострањење и леже трансгресивно преко старијих 

геолошких формација. Заступљени су дебелом серијом миоцена и плиоцена. 

Непосредни истражни простор на површини терена изграђују квартарни седименти до 

дубине од око 140 m. 

Шире подручје истраживања на површини терена изграђују седименти квартарне старости 

до дубине од око 140 m. Испод њих лежи дебео комплекс неогених седимената миоценске и 

плиоценске старости. Доња граница неогена цени се на око 1000-1200 m па чак и до 1500 

m. 

 
Илустрација 15 –геолошки састав 

Подручје града није у потпуности детаљно испитано у геомеханичком погледу. На основу 

искуствених података и расположивог Извештаја о инжењерско-геолошким и инжењерско-

сеизмолошким испитивањима у ширем градском подручју Сремске Митровице (Завод за 

геолошка и геофизичка истраживања Београд 1966. год.) носивост терена износи од 

1,0 kg/cm2 до 2,0 kg/cm2. 

Сеизмика 

Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° MCS сеизмичког интезитета, а 

према карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине („Сл. лист САПВ“, бр. 20/79). 

Дати коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.  

Педологија 

Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког атласа Војводине, 
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који је урадио Институт за пољопривредна истраживања у Новом Саду. Заступљени су 

следећи педолошки типови: алувијалноиловасто земљиште и ливадска црница 

бескарбонатна. 

4.3.2. Метереолошке карактеристике  

Клима 

Клима је умерено – континентална са микролокацијским карактеристикама планинског 

простора.  

Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је топлија од пролећа. 

Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим падавинама локалног карактера. 

Зиме су хладне са снежним падавинама. 

Температура ваздуха  

Средња годишња температура ваздуха је 10,8°C. Најхладнији месец је јануар а најтоплији 

месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 21,6°C, што клими овог 

подручја и даје континетално обележје. 

годишње доба месец у години T(°C) 

зима децембар - фебруар 0,4 

пролеће март - мај 11,1 

лето јун - август 20,7 

јесен септембар - новембар 11,5 

вегетациони период април - септембар 17,8 

Табела 2 – Температура ваздуха  

 

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне температуре испод 0°C 

просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у ком је потребно грејање стана је 187 

дана (октобар - април). Први мраз јавља се у октобру (од 16.10.), а последњи у априлу (до 

16.04.). Трајање мразног периода је од 150 до 200 дана. У вегетационом периоду мраз се 

јавља просечно 1,3 дана годишње. 

Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако топлих дана је 

96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана. 

Влажност ваздуха 

Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са температурним током. 

Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће је од децембра до марта, веома свеже 

у новембру, свеже од априла до октобра и пријатно од марта до септембра. 

Облачност 

Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те ублажава дневна 

колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, у августу. У 

вегетационом периоду износи 48%. Мали је број облачних дана у периоду сазревања (јули - 

септембар). Број ведрих дана је 61. Просечан број облачних дана је 106. 
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Осунчање 

Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од могуће. 

Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно осунчање показује децембар 

са 52 часа односно 21% од укупне суме годишње осунчаности. 

У вегетационом периоду сума осунчања је 1459 часова, што чини 70% од укупног годишњег 

осунчања. 

(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане површине, пример 

- зидови, имају различито осунчање у зависности од експозиције - оријентације према 

страни света). 

Падавине 

Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје средње-европског 

(подунавског) режима расподеле падавина. Карактеристична је неравномерна расподела 

падавина по месецима и појава летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана годишње. 

Висина падавина у вегетационом периоду износи 341mm, што се сматра релативно 

повољним. Забележени  годишњи екстреми су од 395 mm (1961. год.) до 1006 mm (1954. 

год.). 

Град се јавља 2 дана годишње у распону од априла до августа. 

Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 28. фебруара до 20. 

марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 дана са колебањем од 20 до 80 

дана. Максимална констатована висина снежног покривача је 78 cm. 

Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом учесталошћу у децембру, 

просечно 8 дана. 

Ветар 

Најизразитији ветар овог подручја је источни, заступљен са 243 ‰, који истовремено има и 

највећу средњу годишњу брзину 3,42 m⁄s. Најмању учесталост има јужни ветар са свега 

21 ‰ у годишњој расподели. Око 40 дана годишње дува јак ветар од најмање 12,3 m⁄s 

односно 44,3 km⁄h. 

4.3.3. Хидрологија и хидрогеологија 

Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама подземних вода 

и реке Саве. Састав тла (лес) омогућује вертикално кретање подземне воде, док је 

хоризонтално кретање мање изражено.  

Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у 

Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,5 – 2,5 m испод коте терена. 

Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода. Минимални и 

максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају са минималним и 

максималним водостајима реке Саве. Утицај реке се осећа до 500 m од обале, удаљавањем 

слаби, а на 2000 - 3000 m се практично се не осећа. 
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4.4. Створене вредности у подручју Плана 

ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БЛОКА 

У обухвату Плана нису саобраћајнице у постојећим улицама, али су оне од утицаја на 

простор. Изграђене су ободне саобраћајнице задовољавајућег просторног капацитета, 

изграђене су и пешачке стазе задовољавајућих димензија осим површина за бициклистички 

саобраћај. Кроз регулациони појас ових улица провучена је комплетна инфраструктура, 

задовољавајућег капацитета осим атмосферске канализације.  

На простору уличних коридора у ободним улицама блока, на земљишту у јавној намени 

изграђена је: 

 подземна електро-енергетска мрежа; 

 водоводна мрежа; 

 мрежа фекалне и делимично атмосферске канализације; 

 ТТ мрежа  (бакарни и оптички каблови); 

 мрежа јавне расвете; 

 мрежа гасовода; 

 насељске саобраћајнице за колски и пешачки саобраћај. 

 

СТАНОВАЊЕ 

Уз ободне саобраћајнице - улице формиране су правилне грађевинске парцеле.На свим 

парцелама су саграђени једнопородични стамбени објекти. 

У улици Јована Цвијића урбанистичко технички услови су поред задатог положаја објекта 

на парцели, грађевинске линије, спратности врло прецизно дефинисали и структуру објекта 

и изградњу на парцели: 

 

 максимално једна стамбена јединица /стан/ у једном објекту; 

 обавезан двоводни кров; 

 забрањену изградњу посебних помоћних објеката и др. 

 

Сви објекти породичног становања су изведени у складу са наведеним условима.  

 

У улчицама Ћуковац и Саве Ковачевића су изграђени објекти раније од објеката у улици 

Јована Цвијића и они имају сличне карактеристике. Основна разлика је у томе што објекти 

имају и припадајуће парцеле у унутрашњости блока које су углавном зелене површине у 

осталој намени, односно окућнице и баште. 

 

НЕУРЕЂЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

Условно речено неуређене зелене површине се налазе у унутрашњости блока, у приватном 

власништву највећим делом. У јавној намени је простор парцеле број 3218/45, 3135/4 ( канал 

), 3146/2, 3144/2, 3142/2, 3140/2, 3138/2 и 3135/3 ( зацевљени канал ) који је такође неуређена 

зелена површина. 
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ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

Ограничења код израде Плана су уклапање планских поставки са потребама уређења 

зелених површина унутар блока ( парк у осталој намени ), решавање имовинско правних 

односа и решење атмосферске канализације. 

 

4.4.1.  Постојећа намена површина 

Простор обухвата Плана је карактерише основна намена простора једнопородично 

становање и обухвата 52,63% површина.  

Неизграђене површине унутар блока су 45,91%.Чини је атмосферски, oтворени канал и 

неуређено зеленило. Површине под зеленилом су у осталој намени – приватном власништву, 

различитог степена уређености са тендецијом унапређења простора. 

Мали део простора је у јавној намени и он се уклињава у простор окућница. Неплански 

набујало зеленило и непокошена трава са отвореним каналом и јаругом чине добру основу 

за неконтролисано одлагање отпада, насељавање и размножавање непожељних и опасних 

животињских врста у окружењу стамбеног насеља високог стандарда и парка.  

  

4.5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Преглед података о постојећем стању инфраструктурних система ( у утицајном подручју 

обухвата Плана ) и услова планирања од надлежних институција: 

 Електромрежа постојећа и планирана – ЈП ЕПС „Електросрбија“ Сремска 

Митровица број 20700-Д-07.06-42321/1-21 од 3.06.2021. У утицајном подручју 

Плана, у постојећим улицама које чине блок постоји изграђена подземна и надземна 

нисконапонска мрежа (о,4кV) чији капацитет задовољва потребе за електричном 

енергијом. 

 ТТ мрежа постојећа и планирана – Телеком Србија а.д. број А335-206575/1-2021 од 

20.05.2021. 
 

 Гасна мрежа – ЈП СРЕМ ГАС Сремска Митровица, бр. 25-7-1/21 од 12.07.2021 

 Водоводна мрежа, одвођење атмосферских и отпадних вода постојећа и планирана 

- ЈКП Водовод Сремска Митровица, бр. 778/2 од 08.07.2021. У улицама око обухвата 

Плана, изведена је комунална инфраструктура; водоводна мрежа и фекална 

канализација, тако да постоје технички услови прикључења на комуналну 

инфраструктуру парцела које излазе на јавну површину предметних улица 

(постојећи већ изведени прикључци). 

 Услови за гашење пожара – МУП Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације Сремска Митровица, Одсек за превентивну заштиту, број 217-

7295/21 од 24.05.2021. нема посебних услова. 

 Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП Комуналије Сремска Митровица, 

 Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица, број 227-03/21-3 од 24.05.2021. којима се дају општи 

услови заштите непокретних културних добара, 

 Саобраћајни услови - „Сирмијум пут“ Д.О.О. Сремска Митровица, број 371-1/2021 

од 21.05.2021. којима се дају општи услови за изградњу насељских саобраћајница. 
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4.5.1. Саобраћајна мрежа и објекти 

Саобраћајна путна мрежа дефинисана је правцем улица Јована Цвијића, Ћуковац и Саве 

Ковачевића које су у утицајном подручју обухвата. У поменутим улицама постоје изграђени 

коловози и пешачке стазе без осталих саобраћајних површина. Бициклистичке стазе не 

постоје као ни површине за паркирање возила. Овим саобраћајницама одвија се локални 

саобраћај и истовремено се путем њих врши повезивање приступних саобраћајница са 

мрежом јавних путева.   

Постојеће саобраћајне површине немају елементе који испуњавају савремене стандарде, 

услове и нормативе везане за саобраћајну инфраструктуру. Углавном, ради се о коловозима 

недовољне ширине, без оивичења и одговарајуће атмосферске канализације. Пешачке стазе 

су незадовољавајућег квалитета, а јавни паркинзи нису изграђени јер не постоје просторни 

услови.. 

И овакво стање јавне путне мреже испуњава делимично квантитативне и квалитативне 

услове за саобраћајне потребе планираних садржаја у обухвату Плана. 

 

4.5.2. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом 

У улицама Јована Цвијића Ћуковац и Саве Ковачевића утицајно подручје обухвата изведена 

је водоводна мрежа тако да постоје довољне количине воде за потребе основне намне, јер 

се задржава поистојећа густина становања . 

У постојећим улицама изведена је водоводна мрежа ДН 100 тако су створени технички 

услови за прикључење на комуналну инфраструктуру уз могућност прикључења и 

хидрантским противпожарним прикључком уколико се пројектном документацијом буде 

захтевала иста. 

Расположиви притисак у водоводној мрежи на предметној локацији, у дану максималне 

потрошње није већи од 2,80 бара, тако да пројектант треба проверити кроз хидраулични 

прорачун потребу за монтажу уређаја за повишење притиска до крајњег потрошача 

(хидранта) у мрежи. 

Фекална канализација 

У улицама које чине блок изведена је фекална канализација,тако да постоје технички услови  

прикључења објеката у оквиру обухвата плана уз проверу кота фекалне канализације у 

наведеним улицама решавањем слива фекалне канализације. 

 

Атмосферска канализација 

На подручју града Сремска Митровица усвојен је сепарациони систем одвођења 

атмосферских вода. Атмосферске воде одводе се по отвореном и затвореном атмосферском 

канализацијом, који преко примарних колектора гравитационо или преко црпних станица 

атмосферске воде упуштају у реципијент - реку Саву.  

Атмосферске воде овог сливног подручја гравитирају према црпним станицама ''Балатин'' и 

''1. Мај''.   

Прикупљање и одвођење атмосверских вода у овом насељу је углавном решено отвореним 

каналима кроз баште, путних јаркова и мањим делом је зацевљен. 

Карактеристично за ово насеље је да постоји мања депресија, која је повремено под водом, 

планира се затрпавање, односно нивелисање терена на вишу коту 81,00 мНВ минимално са 
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циљем да се што више ускладе коте терена постојећих улица и унутрашњости парцела.   

 

Каналска мрежа 

Унутар предметног блока налази се и отворена каналска мрежа атмосферске канализације 

тако да је неопходно решити одвођење атмосферских вода са предметних парцела са 

могућности приласка каналу ради чишћења- одржавања каналске мреже. 

 

4.5.3.Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска мрежа и објект 

У утицајном подручју обухвата Плана постоји изграђена НН подземна електромрежа која је 

повезана на постојећи систем електроснабдевања. Оваква мрежа задовољава потребе 

постојећих корисника у обухвату Плана. 
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Гасоводна инфраструктура 

 

У обухвату Плана постоји изграђена дистрибутивна полиетиленска гасна мрежа МОП≤4 bar 

и разводни гасовод средњег притиска 6 bar<МОП≤12 bar како је дато на приложеној 

ситуацији.  
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4.5.4.  Телекомуникациона мрежа  

У утицајном подручју Плана ( постојеће улице ) постоји изграђена телекомуникациона 

инфраструктуракоју чине оптички каблови, који су од изузетног значаја за функционисање 

и бакарни каблови. 

На приложеном графичком приказу дата је оријентациона ситуација постојеће 

телекомуникационе инфраструктуре. 

 

 

             

 

 

4.5.5. Зеленило 

У простору обухвата Плана  у унутрашњости блока налазе се грађевинске парцеле у 

приватном власништву чије окућнице и баште чине зелене површине у осталој намени.  

Унутар појединачних парцела зеленило је заступљено делимично као неуређено зеленило а 

делом у виду уређених травњака, ретких појединачних скупина украсног лишћарског и 

четинарског дрвећа, шибља, башти, воћњака и винограда. 

 

Кроз тај простор, у правцу север-југ протеже се атмосферски канал који је нерегулисан, 

засут смећем  и  обрастао коровом.  

 

4.6. ЕВИДЕНТИРАНА И ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА 

На основу Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара као и добара која 

уживају претходну заштиту и њихове заштићене околине Завода за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица бр. број 227-03/21-3 од 24.05.2021. године, подручје 

обухваћено планом налази се у трећој зони заштите археолошког налазишта Сирмијум.  
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ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1. Подела на урбанистичке зоне  

Укупна површина у обухвату Плана је подељена на пет зона, и то :  

ЗОНА A – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА површине 0,65 ha заузима 19% 

укупне површине обухвата.  

Зону A чини : 

 блок породичног становања, резиденцијалног типа без компатибилних делатности у 

улици Јована Цвијића. Сви планирани објекти су слободностојећи, спратности 

П+1+Пк са оградама и уређеним зеленим површинама. 

 

ЗОНА Б – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА површине 0,68ха ha заузима 19,8% 

укупне површине обухвата.  

Зону Б чини : 

 Блок породичног становања у улици Ћуковац са изграђеним породичним објектима 

на регулационој линији која се поклапа са грађевинском. Парцеле су скромних 

просторних могућности ( мале површине углавном подужно оријентисане ка улици). 

 

ЗОНА Ц1 – ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА површине 1,04ха ha заузима 30,4% 

укупне површине обухвата.  

Зону Ц1 чини : 

 Блок породичног становања у улици Саве Ковачевића са изграђеним објектима 

делимично изграђених на грађевинској линији која се поклапа са регулационом а 

делом на грађевинској линији која је увучена 3м у односу на регулациону. На све 

грађевинске парцеле наслањају се у дубину блока парцеле окућница и башта. 

 задржавају се постојеће регулационе линије; 

 грађевинска линија у улици Саве Ковачевића се увлачи за 3м од регулационе важи у 

случају изградње нових породичних објеката. 

 за нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на постојећим парцелама 

обавезно је поштовање правила градње датих у овом Плану, а пренамена основне 

планиране намене у блоку није дозвољена. 

ЗОНА Ц2 – УНУТАРБЛОКОВСКА ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 
површине 0,75ха ha заузима 22% укупне површине обухвата.  

Зону Ц1 чини: 

 унутарблоковски простор, тј. дворишта и баште које се наслањају на грађевинске 
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парцеле које излазе на улицу Саве Ковачевића.  

ЗОНА Д – ЗОНА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА површине 0,3ха ha заузима 8,8% укупне 

површине обухвата.  

Зону Д чине:  

 уређене зелене површине, које представљају појас таштитног зеленила између зоне 

стамбених објеката орјентисаних ка улици Јована Цвијића и унутарблоковског 

простора, башти које припадају објектима орјентисаним ка улици Саве Ковачевића.  

 

  1.2. Детаљна намена површина и објеката и могуће компатибилне 

намене       

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА 

Планиранa претежнa наменa површина у обухвату Плана je породично становање малих 

густина са компатибилним наменама. По ободу блока је регулациони појас постојећих, 

сабирних улица. 

 

Површине у јавној намени: 

Површине у јавној намени чине у постојећем стању 0,14ha или тек 4,10% обухвата. У 

планираном стању поделе на земљиште у јавној и осталој својини планира се промена, 

односно смањење површине у јавој својини на  0.02 ha. 

Уређењем зелених површина у прописаном проценту на појединачним грађевинским 

парцелама створиће се услови за уравнотежен однос коришћења грађевинског земљишта и 

поред заштитне улоге имаће и естетску улогу која ће повећати атрактивност простора за 

живљење. 

 

   

1.2.2. Објекти чија је озградња дозвољена  
 

За простор у обухвату Плана дозвољена је изградња или замена стамбених породичних 

објеката са пословањем компатибилних намена и помоћних објеката.  

1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена – врста и намена 
 

Објекти чија изградња је забрањена су : 

пословни садржаји који нису компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за 

складиштење, објекти вишепородичног становања, угоститељски објекти, објекти 

намењени медицинским и сл. услугама, домови за стара и незбринута лица и остали објекти 

који нису искључиво породични стамбени објекти;  
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1.3. Јавне површине, садржаји и објекти 

1.3.1. План регулације 

План регулације површина са јавном наменом 

Обухватом Плана нису обухваћене површине у јавној намени у смислу постојећих улица. 

У јавној намену су парцеле канала које се делимично мењају.  

Од целих и делова постојећих парцела у јавној намени образоваће се парцеле остале намене. 

План парцелације не подразумева формирање јединствене парцеле са осталом наменом 

унутар блока већ парцијално решавање пратећи динамику фаза реализације плана. 

Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле и 

делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине под постојећим 

каналима. 

  

Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене  

У простору обухвата Плана нема саобраћајних коридора. 

 

Површине јавне намене 

У јавној намени остаје део парцела са планираним уређеним заштитним појасом зеленила. 

 

1.3.3. Попис парцела у јавној намени 

Парцеле и делови парцела за планирано јавно грађевинско земљиште: 

 део парцеле број 3135/4, парцеле број 3146/2, 3144/2, 3142/2, 3140/2,3138/2, 3148/2, 

3150/2, 3151/2 и 3153/2 .  

 

Парцеле и делови парцела за планирано остало грађевинско земљиште: 

 део парцеле бр. 3135/4, 3155/4, 3218/45, 3191/3 и 3218/50. 

1.3.4. Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

У обухвату плана нису планирани јавни објекти високоградње осим објеката  комуналне 

инфраструктуре у зеленој површини (канал постојећи ).  

1.4.  Правила парцелације и препарцелације  

За реализацију површина са осталом наменом неопходно је прибављање земљишта из јавне 

својине у приватну својину , однсоно парцелa број 3218/45, 3218/50, 3191/3, 3155/4 и део 

парцеле бр. 3135/4. 

Могућа је фазна релизација планираних активности, према исказаним потребама. 

Правила парцелације за грађевинске парцеле се утврђују тако да се максимално поштује 

затечено стање када су у питању грађевинске парцеле на којима су изграђени објекти.  
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1.5. Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре 

 

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

У простору обухвата Плана не постоји саобраћајна инфраструктура. У простору утицајне 

зоне основну функционалну класификацију јавних саобраћајница чине саобраћајнице које 

представљају део секундарне градске путне мреже и чине је сабирне, градске улице Улица 

Јована Цвијића, Ћуковац и Саве Ковачевића. 

 

 

1.5.2. Зелене површине 

 

Општа правила уређења за зелене површине 

 

 Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина; 

 

 Приликом полагања подземних инсталација, неопходно је придржавати се прописаних 

минималних удаљености зеленила од инсталација, и то на следећи начин: 

- Водовод - 1,5 m 

- ТТ мрежа - 1,5 m 

- Електрокабл – 1,5 m, (шибље 0,5 m) 

- Гасовод – 2 до 3m 

- Топловод - 2 до 3m 

- Канализација - 2,5 до 3m. 

 Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте; 

 Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%), а 

примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно 

одржаваним зеленим површинама, од укупног минималног процента грађевинске 

парцеле под зеленим површинама; 

 Не планирати садњу инвазивних врста: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво 

(Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis 

occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia 

triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus 

inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa 

japonica), багрем (Robinia pseudoacacia); 
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1.5.3. Водна инфраструктура 

 

   1.5.3.1. Снабдевање водом 

 

    У оквиру постојећих улица које су утицајно подручје Плана за потребе 

водоснабдевања корисника изграђена водоводна мреже пречником мин. ДН 100мм 

према техничким условима и прописима, продужетком или заменом постојећих 

цевовода водоводне мреже, уз обезбеђење редовног водоснабдевања корисника и 

потребног притиска за ПП хидрантску мрежу. 

Дефинисана су правила градње водоводне мреже према ГУП-у. 

 Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном 

фронту,по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или 

обострано зависно од ширине уличног фронта). 

 Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна 

мрежа задовољи  прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре. Мин. растојање од других инсталација је 1,0 м, изузетак се врши у 

зонама где није могуће испуњење  услова али  тако да не сме угрожавати 

стабилност осталих објеката (мин.0,5м). 

 Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. 

Минимално одстојање од темеља објекта износи 1,0м,али тако да не угрожава 

стабилност објекта. 

 Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0м мерено од горње ивице цеви, 

а на месту прикључка ново-планираног на постојећи  цевовод, дубину прикључка 

свести на дубину постојећег цевовода. 

 Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фек. канализације на 

одстојању мин. 2ДН 

 На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од 

ширине пута за мин.1,0м са сваке стране. 

 На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних 

хидраната 

 Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених 

радова 

 Пројектовање и изградњу објеката  вршити у сарадњи са ЈКП ,,Водовод“, а на 

пројекте наведених хидротехничких објеката прибавити сагласност истог 

 За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у 

планираним индустријским и радно комерцијалним зонама потребно је обезбедити 

воду из сопствених изворишта –бунара, а воду за санитарно хигијенске потребе 

прикључењем на јавни водовод 
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   1.5.3.2. Одвођење вода 
  

  Фекална канализација 

 

У оквиру обухвата Плана изведен је систем одвођења отпадних санитарних вода 

фекалном канализацијом преко постојећих колекторских праваца и црпних станица до 

реципијента – реке Саве.  

       Код пословних објеката чија делатност за последицу има испуштање воде са 

садржајем уља, бензина, масти и других материја, не примерених Правилнику о квалитету 

испуштене воде у градску фекалну канализацију, неопходно је пре прикључног ревизионог 

шахта уградити одговарајући таложник сепаратор масти и уља. 

Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према Закону о 

планирању и изградњи, а у складу са постојећом изведеном мрежом и расположивим 

простором. Неопходно је приликом израде пројектне документације урадити синхрон план 

са тачно дефинисаном трасом планиране инфраструктуре обезбеђење техничких услова код 

паралелног вођења инсталација од мин. 1,0 м осовински између планираних траса 

инсталација.  

Приликом укрштања инсталација потребно је поштовање висинског услова од мин. 

3ДН између инсталација (надслој земље од мин. 30цм) уз обавезно зацевљење и постављање 

трака за обележавање. 

  

Атмосферска канализација 

 

Планом је предвиђен сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање 

атмосфеских, зауљених атмосферских, технолошких  и санитарно-фекалних вода, на 

начин да се: 

 Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и слично могу 

се,без пречишћавања, испуштати у водотоке или на околни терен путем уређених испуста 

осигураних од ерозије, уколико задовољавају  квалитет II класе вода; 

 

 Санитарно – фекалне отпадне воде и технолошко отпадне воде испуштају се у јавну 

канализациону мрежу, а а потом одводе до насељског или централног УПОВ-а, а у складу 

са општим концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу 

града. Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора најмање испунити 

граничне вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем. 

 

 

 Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман 

технолошких oтпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке 

услове за испутање у јавну канализацију, пре пречишћавања у УПОВ-у, тако да се не ремети 

рад уређаја.  
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 За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг, манипулативне 

површине), пре уливања у јавну атмосферску мрежу, предвидети одговарајући предтретман 

(сепаратор уља, таложник); 

  На  подручју  предметног  плана у ободним улицама делимично је изграђена 

атмосферска канализација. Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну 

канализацију. ПДР-ом се планира реализација система евакуације атмосферских вода у 

складу са фазном реализацијом јавних простора. Планира се одводњавање свих слободних 

површина и улица у обухвату плана, водећи рачуна о квалитету вода које се прихватају у 

атмосферски канализациони систем.  

 Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације обавезно 

градити пре изградње саобраћајне мреже. 

 

1.5.4. Енергетска  инфраструктура 

 

1.5.4.1. Електроенергетски систем 

 

Електроенергетски објекти 20 кV 

 

Развојним плановима Огранка Електродистрибуција Сремска Митровица,на средњем 

напону је предвиђена изградња објекта за 20 кV  напонски ниво.Објекти се граде као 

подземни (кабловски водови 20 кV).Кабловски водови 20 kVсе изводе каблом ХНЕ 

49А3х(1х150)мм2.Орјентациона дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1 

метра,у односу на површину тла. 

Трансформаторске странице 

Предвиђена је градња трансформаторских станица исљјучиво за 20/0,4kV напонску 

трансформацију.Трансформаторске станице се граде као монтажно бетонске (МБТС)и 

стубне(СТС).Могућа је градња и такозваних зиданих трансформаторских станица (ЗТС) и 

то искључиво за индустријске потрошаче,док се овакве трансформаторске станице не  

граде као дистрибутивне(било да је у питању трансформаторска станица изведена као 

посебан објекат или је у оквиру постојећег објекта ).Површина потребна за изградњу МБТС 

(са уземљњјем),зависно од типа МБТС је од 35м2(1х630кVА), до 

45м2(2х630kVA).Оптимална удаљеност  МБТС од других објеката би требало да  је 

најмање 3м ( ова  удаљеност ни у ком случају не сме износити мање од 1м). 

Електроенергетски објекти ниског напона 

Нисконапонска ел.мрежа се гради као надземна и као подземна (кабловска).Надземна 

ел.мрежа се гради на АБС и ЧРС,дужине 9 и 10 метара,углавном са проводником СКС 

Х00/0-А 3х70+50/8+2х16мм2,а ређе са проводником Ал-Че 4х50+16мм2. Кабловске 

нисконапонске ел. мреже се изводе каблом типа, РР00-Y  А 4х150мм2.Орјентациона 

дубина на коју се полажу каблови износи  од 0,8 до 1 метра,у односу на површину тла. 
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Укрштање  електроенергетске  са осталом инфраструктуром 

При укрштању и паралелном вођењу  постојећих ЕЕО са будућим објектима потребно је 

поштовати одредбе ,,Правилника о техничким нормативима за електроенергетска 

постројења називног напона изнад 1000V“ oбјављеног у „Сл.Лист СФРЈ“,бр.4/74 и 13/78, 

,,Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних 

водова“објављеног у ,,Сл.Лист СФРЈ“,бр.6-92  и ,,Правилника о техничким нормативима 

за изградњу надземних  електроенергетских водова напона од 1 кV до 400 кV објављеног 

у ,,Сл.Лист СФРЈ“ број 65/88 и ,,Сл.Лист СРЈ“број 18/92,као и остале прописе везане за 

предметну област. 

Укрштање са дистрибутивном гасном мрежом 

Минимална растојања гасовода од постојећих подземних ел. енергетских кабловских водова 

износа: 

-при  паралелном вођењу 50-100цм; 

-при укрштању 30-50 цм. Укрштајни угао треба да је што ближи 900,а не мањи од 450; 

-на местима укрштања гасоводне цеви полагати испод електроенергетских каблова; 

-гасовод  од стубова надземне нисконапонске ел. мреже мора бити удаљен најмање 

1метар.Уколико се ово растојање не може задовољити ,полагање гасоводних цеви наспрам 

стубова извести подбушивањем земљишта у дужини од 2м,са обе стране стуба; 

-гасоводне цеви полагати праволинијски у односу на стубове ел. мреже, трафостанице и 

кабловске слободностојеће разводне ормане. Не дозвољава се лучно заобилажење ових 

објеката; 

 

Укрштање са топловодом 

Минимално растојање енергетских каблова од топловода износи : 

-при укрштању и паралелном вођењу  50 цм, за каблове 20 и 1кV; 

-на местима укрштања, топловод се по правилу полаже испод ел. каблова; укрштајни угао 

треба да је што ближи 900,а не мањи од 450; 

 

Укрштање са Т.Т. мрежом 

Минимална растојања енергетских каблова од ТТ каблова износе : 

-При укрштању 50 цм 

-При паралелном вођењу 30цм за каблове 1кV,а 50 цм за каблове 20 и 10 кV, 

-Нa местима укрштања ТТ кабл се по правилу полаже испод ел.каблова, 

-Укрштајни угао треба да је што ближи 900 а не мањи од 450, 

-Не дозвољава се паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад ТТ каблова,изузев 

при укрштању 

- ТТ каблови од стубова НН надземне ел.мреже морају бити удаљени најмање 1м.Није 

дозвољено полагање ТТ каблова у трасу НН ел.мреже и лучно заобилажење стубова НН 

ел.мреже. 
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Укрштање са водоводном ( канализационом )мрежом 

-хоризонтални размак водоводне цеви од енергетског кабла, треба да износи најмање 0,5 м; 

-није дозвољено паралелно вођење водоводних цеви изнад или испод енергетских каблова; 

-при укрштању  водоводна цев се може полагати испод енергетског кабла на растојању од 

најмање 0,4m; 

-водоводне цеви  од стубова надземне нисконапонске ел. мреже морају бити удаљене 

најмање 1 метар; уколико се ово растојање не може задовољити, полагање водоводних цеви 

наспрам стубова извести подбушивањем земљишта у дужини од 2м са обе стране стуба; 

Ако се постојећи план за који су издати ови услови мења или допуњује, потребно је 

да нам се обратите са новим захтевом за издавање услова уз обавезну доставу одлуке о 

изменама и допунама планског документа. 

У складу са чланом 218,Закона о енергетици (,,Сл. гласнику РС“ бр.145/2014),у 

заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, 

техничким и другим прописима не могу се градити објекти. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове( далеководе),за напонски ниво 

1кV до 35кV износи 10 метара са обе стране вода од крајњег фазног проводника. 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове),од ивице армирано-

бетонског канала, за напонски ниво 1Kv до 35кV износи 1 метар. 

Заштитни појас за трансформаторске станице са отвореном, за напонски ниво 1кV до 

35кV износи 10 метара. 

Предвидети потребне изворе јавног осветљења сагласно ново-предвиђеним 

капацитетима. Јавно осветљење заокруживати према трафо-реонима. 

Сви уцртани постојећи ЕЕО у оквиру графичког прилога су приближног положаја. 

Пре отпочињања радова, потребно је тачно лоцирати исте. 

 

 

1.5.4.2. Гасоводни   систем 

У простору обухваћеног  планом у Сремској Митровици на к.л.3218/46 и 3133/2 к.о. 

Сремска Митровица постоји изграђен дистрибутивни гасовод 0 bap <MOП ≤4 bap пречника  

d160 у зеленом појасу поред пута како у приложеној ситуацији постојећег стања.Постоје 

техничке могућности и капацитет за изградњу новог уличног вода са којег би се напајали 

новоизграђени објекти. 

Услови ЈП,,Срем –гас“ Сремска Митровица: 

- постоје технички услови за изградњу уличног вода дистрибутивне гасне мреже и 

прикључење предметних парцела; 

- пројектовање продужетка дистрибутивне гасне мреже је у надлежности  ЈП,,Срем-
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гас“,могуће је ангажовати друго правно лице да у име ЈП,,Срем-гас“ изради  

пројектну документацију; 

- пројектовање и изградња прикључног гасовода и потребне мерно регулационе 

станице (МРС) за нове објекте је у надлежности ЈП ,,Срем-гас“. 

-  

1.5.4.3. Топловодни   систем  

Унутар обухвата плана предвиђени су коридори за комуналну инфраструктуру у оквиру 

којих се може трасирати будући топловод, а све у складу са плановима надлежног предузећа. 

Уколико се планирају радови у зони постојећег топловода неопходно је предузети мере 

заштите постојећег топловода. 

 

1.5.4.4. Обновљиви извори енергије 

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо коришћење природних 

ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. Обновљиви извори енергије у 

Војводини су: сунчева (соларна) енергија, енергија ветра, хидропотенцијал текућих и 

стајаћих вода и други.  

Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна примена подразумева 

њено директно претварање у топлотну (помоћу соларних колектора или соларних котлова) 

или електричну енергију (помоћу фотонапонских ћелија). Пасивна примена соларне 

енергије подразумева искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије одговарајућим 

техничким решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и застакљених 

површина, примена одговарајућих материјала итд.)  

Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за његово коришћење. 

Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних колектора, може се користити на мањим 

индивидуалним објектима, као на већим (јавним) објектима.  

Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима 

грејања  или као допуна класичним системима грејања.  

 

1.5.5. Телекомуникациона  инфраструктура 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 

техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до 

угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја и мора увек бити 

обезбеђен адекватан приступ објектима и кабловима ''Телекома Србија'' ради њиховог 

редовног одржавања и евентуалних интервенција. 

Пројектант, односно извођач  радова је у обавези да поштује важеће техничке 

прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката 

електронских комуникација. 

На местима укрштања коловоза или тротоара са подземним теле - комуникационим 

објектима паралелно истим поставити , на одговарајућој дубини 1ПВЦ цев fi 110 mm чија 
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дужина прелази  по 1,5 m ширину изграђене саобраћајнице са обе стране. Крајеве цеви 

обезбедити од продора земље и нечистоћа. 

Хоризонтална удаљеност коловоза или тротоара и телекомуникационих објеката 

треба да буде 1m, а на местима где то није могуће минимално 0,5m . Уколико овај услов није 

могуће испоштовати мора се обезбедити одговарајуће измештање телекомуникационог 

објекта. 

Приликом извођења радова у близини подземних телекомуникационих објекта не 

вршити нивелисање терена или мењање коте или категорије земљишта површинског слоја, 

односно обезбедити да телекомуникациони објекти остану на прописаној дубини. Уколико 

то није могуће обезбедити , мора се изместити телекомуникациони објекат  према раније 

описаној процедури. 

Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објекта ( 

инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 

подземних каблова или кабловске канализације ек мреже, осим на местима укрштања , као 

ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских  комуникација. 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката  ,, Телекома Србије“ 

вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 

потребних мера заштите ( обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл). 

1.5.6. Комунална  инфраструктура 

Основни предуслови за несметано прикуплљање и изношење комуналног отпада из објеката 

унутар обухвата ПДР-а су: 

- Индивидуална домаћинства за одлагање комуналног отпада користе  једну или 

више канти запремине 120l. За стамбено-пословне објекте, простор за одлагање 

комуналног отпада се прилагођава контејнерима запремине 1,1м3. Предвиђена 

места морају бити у нивоу коловоза или са обореном ивицом према коловозу,због 

покретљивости контејнера или канте и лакше манипулације истим; 

- Планом организације простора,требало би предвидети један посебан простор за 

постављање контејнера за примарно селектовање отпада (ткз. рециклажно 

острво)-по један контејнер запремине 1,1 m3 за пластику, папир и картон ( три по 

рециклажном острву ); 

- Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну 

ширину 3,6m, висину пролаза 4,0m и коловоза већу од максималне носивости 

специјалних возила смећара,чија је максимална бруто тежина 26 тона. 

 

1.5.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта  

потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе 

 

- Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе подразумевају 

доказе о могућем обезбеђењу капацитета за прикључке на комуналне инфраструктурне 

системе за нове потрошаче. Пре почетка изградње за парцеле намењене за изградњу у 

зони становања потребно је да су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну 

комуналну инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).  



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

- Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за појединачне локације 

су условни елементи за издавање локацијске и грађевинске дозволе, имајући у виду 

специфичности Сремске Митровице као макро археолошког локалитета и очување 

културно-архитектонске баштине постојеће урбаног окружења. 

- Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских услова и 

грађевинске дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су регулисани имовинско-

правни односи на предметној парцели, дефинисане и реализоване регулационе линије 

парцеле у складу са овим ПДР-ом по зонама-блоковима, односно потврђени 

Урбанистички пројекти за локације предвиђене овим ПДР-ом



 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

1.6. Услови и мере заштите простора у обухвату плана 

 

1.6.1. Заштита непокретних културних добара 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу члана 107.став 1 

Закона о културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94, 24/2011, 99/2011), утврђује 

следеће услове чувања, одржавања и коришћења и мере заштите непокретних културних 

добара: 

 

 Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за 

изградњу, 

 Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода приликом извођења 

земљаних радова, 

 Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, као и да обезбеди средства за праћење и 

истарживање пронађених налаза од значаја, 

 Инветситор је дужан да обавести  надлежни Завод о почетку земљаних радова. 

 

 

 

1.6.2. Услови и мере заштите животне средине 

 

Планом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за  заштиту 

животне средине.  

На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу утврђивања 

квалитета  ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство потенцијалних загађивача, 

може се проценити да се радно и стамбено функционисање људи у простору у обухвату 

плана одвија без значајних негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште. Емисија 

загађивача на обухваћеном простору је минимална и ублажава се предвиђеним техничким 

интервенцијама као и планираним зеленилом . 

 

У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату плана 

неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта. 

У контексу заштите воде од загађења предвиђено је: 

 обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко насељског 

водоводног система; 

 одвођење фекалних вода  

 одвођење и решавање техничких отпадних вода у складу са технолошким 

поступком и атмосферских отпадних вода до реципијента. 

 

Заштита ваздуха предвиђена је правилним избором дендролошких врста које ће утицати, 

пре свега, на побољшање микроклиматских услова (смањење инсолације, снижење 

екстремних температура, заштиту од ветра и изравњавање дефицита кисеоника), на 

смањење негативних ефеката саобраћаја. 
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У контексту заштите земљишта, комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће контејнере, 

а потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне комуналне 

организације на предвиђен простор за одлагање. 

 

Адекватним уређењем зелених површина унапредиће се микроклиматски и санитарно 

хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у функцији заштите ваздуха 

од загађења и буке. 

 

1.6.3. Услови и мере заштите природних добара 

У обухвату Плана не постоји природни споменик ботаничког карактера као ни заштићених 

дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе. Нема природних добара под 

надзором Завода за заштиту природе. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да предметни план обухвата урбану средину са великом 

заступљеношћу површина под зеленилом, а са циљем очувања и унапређења природних 

услова средине , предвидети заштиту свих елемената природних структура. То подразумева, 

унапређење свих зелених површина у зависности од категорије и намене, као и редовно 

уређивање и одржавање. 

Озелењавање слободних површина као и реконструкција постојећих се обавља пре свега 

аутотхоним врстама које припадају доминатним врстама, а узимајући у обзир предметни 

простор, препорука је употреба  необичних форми, листова, плодова или цветова . 

 

1.6.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода, несрећа и ратних дејстава 

Заштита од земљотреса 

На подручју града Сремска Митровица могућа је појава земљотреса интензитета 7˚MCS за 

повратни период од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. Мере заштите 

подразумевају примену свих законски прописаних мера заштите приликом планирања, 

пројектовања и изградње објеката, као и реконструкцију постојећих објеката, које се односе 

на изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS. 

 

Заштита од пожара 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 

Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз 

урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и 

правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност 

објекта од суседних, ширина саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке 

мере заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 

електроенергетских и гасних постројења. 

Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не дефинише посебне 

услове у погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања и изградње објеката са свим 

припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применти мере заштите од 

пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима 

којима је уређена област заштите од пожара. 

За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих се издаје 

решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од пожара сходно чл. 
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54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, 

бр. 35/2015 и 114/2015) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016). 

 

Заштита од удара грома 

Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земље, а састоји се од 

једног или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са Правилником о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, 

бр. 11/1996), односно одговарајућим стандардима за громобранске инсталације. Примена 

техничких прописа знатно смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени 

објекат. 

Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације. 

Спољашња громобранска инсталација 

Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални 

елементи кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења. 

Унутрашња громобранска инсталација 

Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији. 

Обавезно је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно дејство директних 

атмосферских пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња 

громобранска инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја 

електромагнетних поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара 

и варничних прескока између неповезаних металних маса унутар објеката. 

Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити одабрани у 

зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996. 

 

Заштита од пренапона 

При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију која је 

постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним случајевима се могу појавити 

индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају осетљиву опрему, 

компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја 

електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по водовима који 

повезују две структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и струјни 

таласи кратког споја (транзитни таласи). 

Пренепонски таласи јављају се услед: директног удара грома у надземне водове; утицаја 

магнетног поља на водове; директног удара грома; расподелом потенцијала око места удара 

грома; утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему. 

Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у 

односу на индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у 

рачунарима, као и штете због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани 

пренапони и сви транспортовани пренапонски таласи и таласи струја кратког споја 

представљају примарну претњу изолацији нисконапонских пријемника, нисконапонске 

опреме, инсталације и опреме малог напона као и осетљиве електронске опреме за 

управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу "допутовати" 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом због директног 

атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у суседству. Ради тога је 

законодавац и цео технички развијени свет, заштиту скупоцених и незамењивих 

инсталација и опреме од продора пренапона у њих, решио на одговарајући начин: 

постављањем довољног броја и одговарајућих врста одводника пренапона на улазе 

инсталације. 

 

Заштита од поплава 

Обухваћено подручје  плана налази се у брањеном подручју насеља. Такође, предметно 

подручје чија надморска висина варира од 78,00 – 79,00 m налази се испод коте водостаја 

стогодишње воде (80,50 m). 

Приобално подручје Општине Сремска Митровица брани се од великих вода реке Саве 

системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. Почетак изградње ових насипа 

датира још од почетка прошлог века.На подручју Општине Сремска Митровица, средином 

седамдесетих година прошлог века, (почетак реконструкције 1972 год.), левообални и 

деснообални Савски насипи реконструисани су на 1 % велику воду тј. насипи су рачунати 

на велике воде које се појављују једном у 100 година. Кота круне левообалног насипа креће 

се од 81.40 до 82.30 мнм. 

 

Заштита од ратних дејстава 

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и 

материјалних добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља 

Министарство одбране. 

За простор који је предмет израде плана, нема посебних услова за прилагођавање потребама 

одбране земље. Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и подземне просторије 

у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара. 

 

1.6.5. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим лицима  

 

С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број корисника са 

посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на местима денивелације 

између разних категорија саобраћајних површина чиме би били обезбеђени услови за 

несметано кретање ових лица.  

Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске 

објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су: 

изградња интерних рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на 

објектима, као и одређени број паркинг места за хендикепирана лица на планираним 

паркинг површинама.     

Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких 

прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са 

посебним потребама у простору, као и при пројектовању објеката за јавно коришћење 

извести у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).  

При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено 
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формирање вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То подразумева изградњу 

пешачких површина са континуалним попречним и подужним падовима, без нагле промене 

висине, при чему су нагиби ограничени са следећим максималним вредностима:  

 подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким 

површинама не могу бити већи од 5%, изузетно 8,3% за кратка растојања, 

 највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања пешака 

износи 2%. 

 

1.7. Мере енергетске ефикасности 

 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на 

подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење и 

технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова (Правилник о енергетској 

ефикасности зграда, „Сл.гласник РС“, бр. 61/2011). 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 

комуналних услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, а 

све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса. 

Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се: 

- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења 

унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 

- подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се 

природни амбијент за шетњу и вожњу бицикла); 

- пројектовањем и позиционирањем објеката  према климатским 

аспектима изложености сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем 

зелених кровова, као компензација окупираном земљишту; 

- сопственом производном енергијом и другим факторима; 

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и 

обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора 

енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања 

и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере: 

- пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција 

постојећих уз поштовање принципа енергетске ефикасности; 

- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење 

сунчеве енергије за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, 

односно источној страни света), заштита од Сунца, природна вентилација 

и сл.; 

- омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); 

замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и 

друге мере); 

- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација 

котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 

даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, 

регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља 

мерача топлоте и друге мере); 

- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 
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климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду 

ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити, могућно у 

комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће 

ваздуха); 

- унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења 

потребног квалитета осветљености); 

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције постојећих 

објеката, дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну површину објекта, треба 

задовољити минимум захтева за енергетску ефикасност. 

Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 

намеравано коришћење објеката. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1. Правила грађења 

Стамбени блок је заокружена просторна целина површина у оквиру плана, са наменом 

породичног становања у предметном Плану, оивичена јавним саобраћајним површинама, 

природним или вештачким површинама или препрекама, другим наменама или 

дефинисаним границама.  

У обухвату Плана, Постојећим регулационим линијама дефинисан је простор стамбеног 

блока породичног становања омеђена су улицама Јована Цвијића. Ћуковац и Саве 

Ковачевића. 

Под објектима се подразумевају грађевине спојене са тлом, изведене од сврсисходно 

повезаних грађевинских производа, која представља физичку и функционалну целину 

(зграде, инфраструктурни објекти…), који могу бити подземни и надземни. 

Под зградама се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне или 

компатибилне намене блока одређене типичне градске целине.  

У Плану, зграде су објекти намењени за становање или у функцији објекта за становање, 

изграђени или планирани као самосталне употребне целине, објекат са кровом и зидовима, 

или објекти са кровом без зидова – надстрешнице као и подземни – гараже и сл.  

Габарит објекта је геометријско тело максималних димензија у оквиру кога се може 

уписати објекат. Основа објекта је хоризонтална пројекција габарита објекта. 

Габарит објекта је одређен: 

 висином зграде дефинисаној према правилима грађења у блоку; 

 у односу на суседне објекте и парцеле; 

 степеном заузетости или индексом изграђености; 

 капацитетом парцеле за паркирање за одређену намену; 

 амбијенталним и естетским критеријумима. 

 

Планирани објекти са пратећим садржајима се налазе у границама једне грађевинске 

парцеле. Није дозвољена изградња једног објекта на више парцела осим инфраструктурних 

објеката и јавних зелених површина. 

Неопходна растојања која важе за стамбени објекат важе и за све друге објекте на парцели 

осим ако је у постојећем стању другачије или ако постоји сагласност суседа на такву 

диспозицију објекта. 

 

2.1.1. Хоризонтална и вертикална регулација блока 

 

Хоризонтална регулациона линија блока је граница између јавне површине и 

комуникације градског значаја (улице, тргови, приступи) и корисне површине блока.  

Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале намене. То је линија разграничења за 

површине и објекте од општег интереса, односно површина јавне намене, од парцела које 

имају другу намену, односно од осталог грађевинског земљишта. 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него преовлађујућа и дефинисана 

је урбанистичким параметрима блока, индексом изграђености и степеном заузетости блока. 

2.1.2. Правила грађења за блокове 

Планирани развој постојећег градског ткива у оквиру обухвата Плана развија се унутар: 

 блокa индивидуалног становања. 

 

Индивидуалне стамбене блокове чини скуп појединачно изграђених или планираних  

породичних зграда на парцелама, у овом Плану, величине претежно од 400 m2 до 600m2, а 

изузетно до 800 m2. Оивичен је улицама или другим јавним површинама. Објекти су 

изграђени по ободу блока и повучени су у односу на регулациону линију у унутрашњост 

парцеле за око 4-5m (или се налазе на регулационој линији, у затеченом стању), у свему 

према графичком прилогу.  

Објекти су стамбене намене, са једним или два стана, претежне спратности: 

 По (Су) + од П до П+1+Пк (подрум или сутерен + приземље+ спрат + поткровље). 

 

У овом Плану, сви објекти, и постојећи и планирани су слободностојећи на припадајућој 

парцели. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  А 

На парцелама у улици Јована Цвијића, намењеним породичном становању, удаљеност 

предње грађевинске линије планираног објекта је 4m. У дубини парцеле простор је 

планиран као дворишни врт. На овом делу парцеле није могуће градити мање помоћне 

зграде у функцији главног објекта на парцели. 

Овај тип урбаног ткива карактерише низак индекс изграђености и заузетости парцеле ( 20-

50% ), уређеност унутрашњих делова парцеле зеленилом ( 30-70% незастртих површина у 

односу на површину блока ), са паркирањем у објекту. 

Није могућа трансформација приземних и сутеренских делова објеката у пословни простор 

са наменом компатибилном стамбеном окружењу.  

За изградњу новог објекта или реконструкцију и доградњу постојећег паркирање се решава 

искључиво на припадајућој парцели, према постојећим нормативима за дефинисање 

минимално потребног броја паркинг места. 

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  Б  

На парцелама у улици Ћуковац , намењеним породичном становању, изграђени објекти су 

углавном на регулационој линији . Планирана грађевинска линија је такође на регулационој 

линији, приликом изградње нових објеката.  

Могућа је реконструкција или замена стамбених објеката новим. 

За изградњу новог објекта или реконструкцију и доградњу постојећег паркирање се решава 

искључиво на припадајућој парцели, према постојећим нормативима за дефинисање 

минимално потребног броја паркинг места. 

Степен заузетости парцеле за ову урбанистичку зону је од 30 до максимално 50%. 



 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Растојање грађевинске линије према задњој граници парцеле не може бити мање од 2,5м. 

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију, до замене објеката новим. 

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  Ц1  

На парцелама у улици Ћуковац , намењеним породичном становању, изграђени објекти су 

углавном на регулационој линији . Планира се грађевинска линија на 3м приликом изградње 

нових објеката. У овој зони могуће градити стамбене објекте, породичног становања, мање 

помоћне објекте у функцији главног објекта на парцели као и компатибилне пословне 

објекте. 

Овај тип урбаног ткива карактерише степен заузетости парцеле мах. 50%, за парцеле 

површине мање од 500м2. За перцеле веће од 500м2, дозвољени мах. степен заузетости 

парцеле је 30%. Уређеност унутрашњих делова парцеле зеленилом ( 50-70% незастртих 

површина ), са паркирањем у објекту или гаражи на парцели. 

Могућа је трансформација приземних и сутеренских делова објеката у пословни простор са 

наменом компатибилном стамбеном окружењу.  

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  Ц2 

Ову зону чине унутарблоквоски простори, углавном баште и дворишта, који припадају 

грађевинским парцелама окренутим ка улици Саве Ковачевића. 

У овој зони дозвољена је изградња само помоћних објеката, у функцији сатамбених или 

пословних објеката на предњим, грађевинским парцелама и то уз услов да је степен 

заузетости парцеле 10%, а максимална површина парцеле, уколико дође до укрупњавања, 

може бити 2000м2, у овој зони. 

Растојање грађевинске линије према задњој граници парцеле не може бити мање од 2,5м. 

 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА  Д 

Ову зону чини уређена зелена површина, тј. заштитни појас зеленила, који раздваја зону 

породичног становања ка улици Јована Цвијића, од зоне унутарблоковских површина, 

башти и дворишта, које припадају породичном становању у улици Саве Ковачевића. У овој 

зони није дозвољена градња објеката, само уређење и одржавање зеленила, у форми 

прилагођеној амбијенту. 

 

2.1.3. Правила грађења за парцеле 

 

Парцела је најмања површина  на којој се може градити уколико је у грађевинском 

подручју, а дефинисана је приступом на површину са јавном наменом, границама према 

суседним парцелама и преломним, геодетски дефинисаним  тачкама. 

Изградња објеката није могућа на постојећим парецелама чији је фронт мањи од 8m, као и 

на парцелама у затеченом стању са површином мањом од 150m². На затеченим парцелама 

наведених димензија могућа је само санација или реконструкција постојећих објеката због 

побољшања услова становања. За овакве парцеле применити поступак укрупњавања са  

суседним парцелама пројектом парцелације и препарцелације. Новоформиране парцеле 

треба да имају правилну геометријску форму, што ближу правоугаонику, трапезу или другом 
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облику прилагођеном терену. Спајањем парцела важећа правила изградње се не могу 

мењати, а капацитет се одређује у односу на нову површину.  

Подела постојећих парцела породичног становања није могућа. Мање измене планиране 

структуре, у виду исправке границе са мањим изменама површине парцела у односу на 

дефинисану морају бити у складу са свим урбанистичким параметрима датим у Плану.  

Сва важећа правила за планирану намену се не могу мењати, а капацитет се одређује према 

новој површини. Парцела мора обухватати, осим објекта потребан паркинг простор и 

припадајуће зеленило. 

 

 

2.1.4. Правила грађења за зграде 

Грађевинске линије објекта према суседним парцелама дефинишу концепт изградње у блоку. 

У односу на суседне парцеле објекти могу бити постављени као слободностојећи - објекат 

не додирује ни једну линију грађевинске парцеле. 

У овом Плану, сви планирани стамбени објекти су слободностојећи осим другог објекта на 

парцели ( гараже и помоћни објекти нестамбене намене) који могу бити постављени на 

парцели као објекти у прекинутом или непрекинутом низу. 

 

Слободностојећи објекат 

Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије према 

задњој линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

 За породичне објекте у предметном обухвату међусобна одстојања и одстојања од 

постојећих објеката дефинишу се детаљнијом регулационом разрадом. 

 Код породичних објеката, односно слободностојећих објеката мање спратности 

П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија минимална 

удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа 

само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и 

не може бити мања од 0,5m. 

На зиду породичног објекта, мале спратности до П+1+Пк према суседној парцели који је од 

границе са њом удаљен: 

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

- од 0,5m до 2,5m – дозвољени су отвори помоћних просторија са минималним 

парапетом 1,8m као и фиксни, непрозирни, стаклени зидови; 

- мање од 0,5m – нису дозвољени никакви отвори према суседној парцели. 

  

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према задњој линији 

парцеле, до замене објекта новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају 

да се ускладе са овим правилима.  

 

 

2.1.5. Становање и стамбено ткиво 
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Ова намена простора обухвата у плану становање као основну функцију.  

Стамбена зграда је самостална употребна целина коју сачињава склоп просторних 

јединица ( у овом Плану највише два стана, са заједничким улазом, тј. заједничким деловима 

зграде), чија је основна намена становање.  

Стан је просторна јединица, односно скуп простора и просторија који чине јединствену 

употребну целину која обезбеђује услове за живљење и боравак у њему. 

Породични стамбени објекат јесте зграда са највише две стамбене јединице;  

Породична кућа је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 

највише два стана ( Закон о становању и одржавању зграда, „Сл. гласник РС“, бр 104/2016) 

Етажа јесте простор између две узастопне горње подне површине или између горње 

површине пода и крова. 

Приземље јесте етажа на нивоу или у близини терена  на којој се налази главни улаз у 

зграду. 

Поткровље је последња етажа објекта чија површина не сме прећи 70% бруто површине 

спрата са унутрашњом светлом висином изнад 2m. Поткровљем се сматра са уличне или са 

дворишне стране повучен спрат, чија површина не прелази 70% бруто површине општег 

спрата  

Подрум  јесте простор испод приземља који се користи за  оставу, инсталације за грејање 

и за друге намене, изузев становања, у земљи дубље од 1m. 

Сутерен јесте део зграде испод приземља, подземни спрат, ако није у земљи дубље од 1m. 

Таван јесте приступачан простор изнад последње етаже зграде, а испод крова.  

 

Висина објекта 

Висина објекта је: 

1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са 

косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта кота је тачка пресека 

линије терена и вертикалне осе објекта; 

2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте заштитног 

тротоара на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте 

венца (за објекте са равним кровом); 

3) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице – растојање од средње 

висине тротоара на регулационој линији, тј. средње висине линије терена до коте слемена 

(за објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). 

 

Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12 m. 

спратност објекта  max. дозвољена  

висина  

min. 

дозвољена  

висина 

 

П+0 7,5m        3m        

П+Пк 8m 4,5m 

П+1 10,5m 6m 
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П+1+Пк 11m 7,5m 

    * П –приземље; 1-спрат; Пк- поткровље 

 

Висина кровног венца  планираног објекта дефинисана је бројем нових етажа у односу 

на планирани заштитни тротоар око објекта: 

На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни фасаде,  

максималне висине  120 cm. 

 

 

 

спратност објекта  max. дозвољена  

висина  

min. 

дозвољена  

висина 

 

П+0 4m        3m        

П+Пк 6m 4,5m 

П+1 7m 6m 

П+1+Пк 9m 7,5m 

      * П –приземље; 1-спрат; Пк- поткровље 

 

 

 

Најмања светла висина, 2/3 подне површине стамбених просторија, износи 260cm.  
 

Oбјекти могу имати подрумске или сутеренске просторије. 

Сутерен је дозвољен само испод вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама 

ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе и ако је то у складу са условима 

ЗЗСК. 

Уколико објекат има подрум под габаритом објекта, висинска кота горње стране таванице 

над подрумом је уједно и кота пода приземља. Уколико је подрумски део под објектом већи 

од хоризонталне пројекције приземне етаже, висинска кота горње стране таванице над 

подрумом мора бити на нултој коти, тј. у потпуности усклађена са задатом висинском котом 

тротоара око објекта и на регулационој линији.  

Максимални дозвољени нагиб основних кровних равни, које покривају највећу површину 

је до 35 степени.  Кровне равни објекта  формирати тако да примарни  слив воде 

генерално буде припадајућем дворишту, и то ка бочним границама парцеле са могућим 

детаљима у виду кровних баџа и другачијег слива: 

 на слободностојећим објектима – двоводни или сложен кров; 

 у непрекинутом низу - прост једноводни кров; 

 у прекинутом низу – двоводни, троводни  или  сложен  кров; 

Основна кровна раван са сливом воде према суседној парцели на коју се објекат наслања 

није дозвољен (односи се на други објекат на парцели). 

У поткровној етажи могућа је изградња максимално једне етаже.  
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Кота приземља ново-планираних стамбених објеката мери се од нулте коте, тј. висине 

заштитног тротоара на предњој страни објекта. 

На равном терену, може бити максимално 1,2 m виша од нулте коте. Кота приземља не може 

бити нижа од нулте коте. 

Радови на постојећем објекту што важи и за изградњу нових објеката не смеју угрозити 

стабилност и начин коришћења предметног и суседних објеката. 

Атмосферске падавине са зграде и других непропусних површина се одводе на сопствену 

или јавну парцелу, а не на суседне парцеле. 

 

Надзидак последње етаже објекта 

 

Висина назитка поткровне етаже нових објеката свих врста износи највише 1,6 m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, у оквиру 

вертикалне равни постављене на грађевинској линији приземља.   

Назидак тавана нових породичних објеката износи највише 0,6 m. 

На постојећим и новопланираним крововима могу се формирати кровне баџе за осветљење 

корисног простора. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. 

Кровне баџе се постављају у оквиру вертикалних равни постављених  на грађевинским 

линијама  приземља. 

 На једном објекту може бити само један ред кровних баџа на истој висини, а максимална 

дозвољена светла висина је 2,60 m од коте пода поткровља. Површина хоризонталне 

пројекције кровних баџа не може бити већа од 30 % површине хоризонталне пројекције 

основне кровне равни. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. 

Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. 

 

Надзиђивање и доградња објеката 

За све стамбене објекте који се уклапају у планиране структуралне измене стамбеног 

ткива у предметном блоку, дозвољена је реконструкција и доградња постојећих 

објеката у затеченом стању у оквиру планираног габарита објекта као и претварање 

таванског простора у користан простор и сл. 

Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина задатих Планом. 

Доградња објекта подразумева проширење основе постојећег објекта према условима за 

парцеле типа блока у којем се интервенција изводи. 

За дограђене објекте важе сва правила као и за нове објекте, а дефинисана је: 

 типом блока; 

 постојећим објектима на суседним парцелама; 

 статичким могућностима објекта и тла. 

Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места за нове и 

постојеће капацитете према овим правилима. У припреми пројектне документације 

приказати све постојеће објекте на парцели, њихову спаратност и нето површине 

стамбеног и помоћног простора. 
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Реконструкција постојећих објеката 

Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења намени простора на 

објекту се не може изводити реконструкција и рестаурација. 

Таван – код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања и побољшања 

услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако постоје поткровни и други 

услови. Дозвољено је претварање таванског простора у користан простор са истом 

нивелетом слемена, тј. без промене висине и других геометриских карактеристика крова, с 

тим да се у користан простор рачунају само они делови таванског простора чија је светла 

висина већа од 1,5 m.  

Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије постојећег објекта 

повезују са спољним простором или другим деловима зграде са намером да се добије нови 

користан простор. Степеништа за приступ реконструисаном сутеренском делу објекта могу 

бити ван грађевинске линије на парцели и то максималне ширине 1 m, уз услов да не ремете 

колски пролаз објекту. Поменута степеништа не могу се постављати ван регулационе линије 

блока. 

Приликом додавања било каквих нових делова на постојеће грађевине потребно је да сви 

нови делови и радови буду изведени у архитектонском стилу у којем је изграђена постојећа 

зграда. 

  

Помоћни објекти 

 

Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој катастарској парцели на којој 

је саграђен главни објекат, а који се изводи на начин да не омета редовно коришћење 

суседних објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10 % 

површине припадајуће парцеле. 

Помоћни објекти су: 

 гараже; 

 надстрешнице, тремови и вртна сенила до; 

 простор у функцији главног објекта - остава, летња кухиња, санитарни чвор. 

Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису дозвољени 

никакви отвори према суседној парцели. Ако фасада према суседу садржи отворе, 

минимална удаљеност од границе парцеле према суседу је 2,5 m. Кровне равни формирати 

тако да слив воде генерално буде једноводни ка припадајућем дворишту. 

Помоћни објекат се може градити на задњој граници у целој ширини парцеле уколико не 

омета редовно коришћење суседних објеката. Могућа је изградња уз бочне границе парцеле 

уз поштовање услова међусобне удаљености од постојећих објеката на припадајућој и 

суседним парцелама.  

За помоћне објекте може се потврдити пријава градње у складу са наменом постојећих 

објеката на грађевинској парцели. 

Све архитектонске елементе, фасаду и изглед објекта, као и начин покривања помоћних 

објеката ускладити са главним објектом на парцели, тј. примарним, стамбеним објектом. 

 

Ограђивање парцеле 
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Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне регулације, односно 

Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,5 m 

(темељни зид ограде) и транспарентном оградом до висине 1,4 m, на регулационој линији 

према јавној површини. 

Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине 2,0 m, а 

ограђивање је обавезујуће. Ограду поставља власник парцеле на једној бочној граници до 

суседа и то на страни од које је удаљен минимално 0,6m. Део парцеле до суседа наспрам 

изграђених објеката се не ограђује. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се могу 

ограђивати транспарентном, оградом од природног зеленила или непрозирном оградом од 

мин. 0,5 m до макс. 2,2 m. 

Ограде се постављају са свим конструктивним и другим грађевинским елементима на 

земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у 

архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели. 

Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати ван регулационе 

линије парцеле. 

 

2.3. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и  

     простора за паркирање возила 

Свим објектима у обухвату Плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно 

непосредан приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријум за проходност 

меродавног возила. 

Приликом  изградње, обавезно је обезбеђење паркирања на сопственој парцели. 

Неопходан паркинг односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се 

обезбедити истовремено са изградњом објекта. 

У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је обезбеђење по једног 

паркинг места "ПМ" на један стан. За пословни простор критеријум за утврђивање 

потребног броја паркинг места је, једно паркинг место на сваких 70м2 збира нето површине 

пословних јединица. 

Ако се приликом реконструкције и доградње објеката повећа број стамбених или пословних 

простора, обававезно је обезбеђење додатних паркинга за новонастале стамбене/пословне 

просторе, приоритетно на сопственој парцели или алтернативно на јавној површини. 

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи: 

• колско-пешачки прилаз до парцеле, односно приказ саобраћајне повезаности са 

јавним саобраћајницама,  

•  саобраћајне површине намењене за кретање пешака, 

•  саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила. 

 

 

 

2.4. Услови прикључења објеката на комуналну инфраструктуру 

 

Предметни План подразумева реализацију планираних урбаних елемената које 

подразумевају целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.  

У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

подразумевају могућност прикључак на комуналне инфраструктурне системе за нове 

потрошаче. Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за изградњу потребно је да су 

испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу 

(струја, вода, канализација ). 

 

Услови прикључења објеката на водоводну мрежу:  

На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и 

отпадних вода, изашлих у „Сл. листу града Сремска Митровица“ бр.9/2005, 9/2011, 13/2009 

и 5/2014 потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну канализацију у 

ЈКП „Водоводу“, на основу којег се издају Услови за рaскопавање јавних површина у 

Градској управи за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица и Решење о 

прикључењу објеката које се издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено комуналне 

послове Града Сремска Митровица. Прикључење на комуналну инфраструктуру (водоводну 

и канализациону мрежу) изводи се на основу наведене техничке документације, 

Грађевинске дозволе издате у Градској управи Сремска Митровица, односно власничког 

листа са уписаним објектом и обострано потписаног уговора о прикључењу објекта ЈКП 

„Водовод“ Сремска Митровица. За потребе прикључења на комуналну мрежу неопходно је 

унутар парцеле на макс. 1,0 m од регулационе линије изградити шахт за мрежу, а у 

зависности од карактеристика мерача протока. Локација шахта са мерачем протока мора 

бити на приступачном месту, поред улазне капије, унутар парцеле доступна контроли 

овлашћених радника ЈКП „Водовод“ – а. 

Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је у 

искључивој надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње водоводне и 

канализационе инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП Водовод. 

 

Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације:   

Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу.  

Прикључак на фекалну канализацију врши искључиво ЈКП "Водовод" Сремска Митровица. 

Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у 

ревизионом шахту који се гради унутар парцеле на максимално 1м од регулационе линије. 

Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, техничким 

нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП. 

 

Услови прикључења објеката на мрежу атмосферске канализације:   

 Обзиром да се предметна локација налаци у централном делу града атмосферску 

канализацију градити зацевљену, положену уз уличне саобраћајнице. Може се 

изводити фазно у складу са потребама и могућностима; 

  Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе 

отворених канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке;  

 Треба водити рачуна да се обезбеди неопходан број сливника да би се обезбедило 

правилно захватање кишнице са површине и њено увођење у канализацију, као и 

везу са постојећом атмосверском канализацијом;  

 Приликом прикључења на постојећу атмосверску канализацију, извести тако да 

кота дна новог прикључка буде виша од коте дна кинете на који се прикључује, а 

препоручује се прикључење у горњој трећини;  
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 Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких 

нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

 Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима;  

 Улив атмосферских вода у реципијенте извести путем уређених испуста, који су 

осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала;  

 Планска и техничка решења урадити на начин да се не ремети функционисање и 

одржавање канала система детаљне каналске мреже;  

 Посебно водити рачуна код изградње затворене атмосверске канализације, зато 

што су неке линијских инсталација (пре свега гас, а и водовод, ЕК каблови и сл.) 

положене по траси која je паралелна са атмосверском канализацијом, чак и 

профил канала. Зацевљењем канала стварају се тражени услуви за паралелно 

вођење инсталација;  

 Код укрштање линијских инсталација (водовод, гас, ЕК каблови и сл.), потребно 

је поштовати услове и захтеве управљача одређеног инфраструктурног вода у 

вези са захтеваним растојањима, која морају да омогуће безбедно функционисање 

вода и безбедност саобраћаја на путу, као и простора за одржавање вода.  

 

Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу:   

Постојеће трафостанице ван обухвата плана су довољног капацитета за садашње потребе 

постојећих стамбених и пословних објеката, као и за један део новопланираних објеката. За 

потпуну реализацију планског решења, неопходно је изградити нову НН електроенергетску 

подземну 1kV мрежу којом ће бити задовољене потребе будућих корисника у погледу 

снабдевања електричном енергијом. 

Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску мрежу 

морају се прибавити од надлежног предузећа. 

    

Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу   

  У улицама прикључци се остварују на постојећу оптичку или бакарну инфраструктуру. У 

унутарблоковској улици услови прикључења планираних објеката на телекомуникациону 

мрежу прибављају се од надлежног предузећа поступајући по појединачним захтевима. 

 

Услови прикључења објеката на гасоводну мрежу   

За пројектовање и извођење унутрашње гасне инсталације ЈП,,Срем-гас“ даје услове након 

поднетог захтева за прикључење издавањем решења којим се одобрава прикључење објекта 

на дистрибутивну гасну мрежу ЈП,,Срем-гас“. 

Остали општи услови за прикључење: 

 oбјекат мора да поседује грађевинску или употребну дозволу, 

 инвеститор са ЈП ,,Срем-гас“ закључује уговор о прикључењу на дистрибутивну 

гасну мрежу, 

 трошковие пројектовања и изградње прикључног гасовода и МРС сноси 

инвеститор или корисник и зависе од капацитета и техничког решења гасног 

прикључка, 
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 инвеститор или корисник пројектује унутрашњу гасну инсталацију за објекат и 

након сагласности техничке службе ЈП,,Срем-гас“ на исту,врши изградњу 

унутрашње гасне инсталације. 

Остали технички услови према ,,Правилнику о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до  16 бар“(Сл.гласник 

РС,бр.86/2015)су: 

 Износ трасе а дуж осе дистрибутивног  гасовода притиска  0 bap <MOP≤4 bap није 

дозвољена изградња коловозне конструкције саобраћајних површина. 

 Код укрштања минимална дубина укопавања челиних гасовода,мерена од горње 

ивице цеви до горње коте коловозне конструкције пута је 1,35 м а угао укрштања је 

90*. 

 Минимална дозвољена хоризонтална растојања,челичних подземних гасовода  0  

bar <MOП≤ 4 bar  од стамбених објеката,објеката у којима стално или повремено 

борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су 1m. 

 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 0 bar 

<МОП ≤ 4 bar са инфраструктурним и другим објектима су: 

 Минимално дозвољено 

растојање (м) 

 Укрштање Паралелно 

вођење 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. 

каблова 

0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности 

станице за снабдевање горивом превозних средстава у 

друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 

за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета више од 3 м3 а највише 100 м3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 

за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета преко 100 м3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 

за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета већег од 10 м3 а највише 60м3 

- 10,00 
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Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* Растојање се мери по габариту резервоара 

 

 Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе испод ,изнад 

или поред енергетских објеката не могу предузимати радове или друге радње којима се 

онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског 

субјекта који је власник односно корисник енергетског објекта. 

1.5. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације односно 

препарцелације и урбанистичког пројекта 

Овим планом се предвиђа обавезна урбанистичко-архитектонска разрада појединих 

локација урбанистичким пројектом уколико се планира компатибилна пословна намена.  

1.6. Фазе реализације 

Реализација урбаних и урбо-грађевинских просторних елемената (објеката високо и 

нискоградње) планираних овим ПДР-ом подразумева фазе реализације које се могу 

дефинисати као: 

а) међусобна условна самосталност простора урбанистичких целина која подразумева 

међусобно независно (просторно и временски) привођење делова простора планираним 

наменама; 

б) међусобна узрочно последична условљеност фаза реализације елемената плана и 

односи се првенствено на примарну реализацију промене намене површине из јавне у 

осталу, и након тога формирање грађевинских парцела и привођење намени. 

 

2.7. Очекивани ефекти планирања  

Позитиван ефекат планирања се огледа и у привођењу планираној намени и уређењу 

девастираног простора унутар овог грађевинског блока. Уређењем затечених односа у 

грађењу, свођење изграђених објеката у легалне оквире и наставак изградње у складу са 

Законом уредиће се девастирани простор. Слободне површине уредиће се недостајућим 

садржајима за боравак свих старосних категорија становника на отвореном простору (спорт, 

рекреација, зелене површине и друго). 

Поред наведеног очекује се и добит од накнаде за опремање грађевинског земљишта у 

другој фази.Негативани ефекати реализације планских поставки Плана се не очекују.  

 


