
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
09. март 2012.

Година IV
број 2

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2012. 
годину: 2.000,00 динара

33.

На основу члана 90 став 5, члана 96 и 97 
Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС” бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 и 
24/11), и члана 35 тачка 6 и 7 Статута Града 
Сремска Митровица (“Сл.лист Града Сремска 
Митровица" број 1/08) и на основу исказаних 
потреба изградње објеката комуналне 
инфраструктуре, Скупштина Града Сремска 
Митровица, на седници одржаној дана  
09.03.2012. године, доноси:

ПРОГРАМ 
Уређења, отуђења 

и давања у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини

Града Сремска Митровица у 2012. години

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овим Програмом утврђују се:
1. Радови на уређењу грађевинског земљишта 

у 2012.години (у дaљем тексту: грађевинско 
земљиштe).

2. Грађевинско земљиште за отуђење ради 
изградње објеката, а према намени 
утврђеној планским документом.

Програм се заснива на решењима и 
условима садржаним у законима, одлукама и 

прописима којима се уређују односи у области 
земљишне политике и грађења. 

II

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Уређење грађевинског земљишта 
вршиће се према расположивим средствима која 
су за ове  намeне предвиђена Одлуком o буџету 
Града Сремска Митровица за 2012. годину 
(средства усмерена ка ЈП Дирекцији за 
изградњу Града Сремска Митровица) у износу 
од 80.286.000,00 динара. 

У оквиру уређења грађевинског 
земљишта подразумевају се радови на  
припремању и опремању грађевинског 
земљишта.

Радови на уређењу грађевинског 
земљишта који нису обухваћени овим 
Програмом могу се изводити, под условом да се 
обезбеде посебна средства за финансирање и да 
ти радови не утичу на извршење радова 
утврђених Програмом.

Финансијска средства за уређење 
грађевинског земљишта обезбеђују се из 
средстава остварених од:

- накнаде за уређење грађевинског 
земљишта;

- закупнина за грађевинско земљиште;
- отуђења грађевинског земљишта;
- конверзије права коришћења, односно 

права закупа у складу са Законом;
- и других извора у складу са Законом.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Радови на уређењу грађевинског 
земљишта за 2012. годину су представљени 
према врсти објеката која су предмет изградње, 
са исказаним локацијама и вредностима радова, 
како следи:

I ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

А. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (завршни 
део: провера усклађености и усвајање)

2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ 
- усклађивање са Законом

3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

- План генералне регулације 
Централног дела Града Сремска 
Митровица

- План генералне регулације Лаћарак
- План генералне регулације 

Мачванска Митровица
- План генералне регулације Јарак
- План генералне регулације Кузмин
- План генералне регулације Сремска 

Рача

4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПДР лоцирани у обухвату градског 
грађевинског подручја града:

- План детаљне регулације насеља 
„Матије Хуђи“

- План детаљне регулације продор из 
ул. Паланка у насеље „Камењар“

- План детаљне регулације блока 
блока „Св. Димитрије“

- План детаљне регулације насеља 
„Деканске баште“ у Сремској 
Митровици – измене и допуне

- План детаљне регулације дела 
насеља „Стеван Сремац“ у Сремској 
Митровици (насеље „Пејтон“)

- План детаљне регулације дела 
стамбеног насеља „Бела ружа“ у 
Лаћарку – простор према комплексу 
Гарнизона

- План детаљне регулације 
просторног блока „Варда“ к.о. 
Лаћарак Град Сремска Митровица

- План детљане регулације насеља 
„Никола Тесла“ у Сремској 
Митровици – измене и допуне

- План детаљне регулације за потребе 
легализације – Лаћарак (ул. 
Карађорђева), Мачванска 
Митровица (простор код Аутобуске 
станице) и сл.

ПДР лоцираних у обухвату ППО
- План детаљне регулације насељског 

гробља у Чалми
- План детаљне регулације радне 

зоне „Пресека“ у Ноћају 
- План детаљне регулације дела 

викенд зоне „Лежимир-
Куштиљ“,к.о. Лежимир

- План детаљне регулације новог 
насељског гробља у Ноћају

ПДР за саобраћајнице
- ПДР радно-комерцијалне зоне  

„Радничка петља – југ“ Сремска 
Митровица – приступна 
саобраћајница граду од аутопута 
Е70 до пружног надвожњака

- ПДР дела градске саобраћајнице 
„Савски кеј“ у зони центра Сремске 
Митровице

- ПДР саобраћајне обилазнице око 
Лаћарка

- ПДР индустријског колосека радне 
зоне Исток – прва фаза, до 
Топионице Сирмијум стил

5. РБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

- Израда УПР-а као планирана 
разрада актуелних локација ППО, 
ПГР-а Града и усвојених ПДР.

УКУПНО ИЗРАДА ПЛАНСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 2.000.000,00

5. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Б. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Прибављање – откуп земљишта предвиђеног 
планском документацијом врши се  ради 
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опремања објектима инфраструктуре. Средства 
за прибављање земљишта предвиђена су у 
Буџету Града, у износу од 4.906.000,00 динара, 
а реализоваће се преко Градске управе за 
урбанизам и стамбено – комуналне делатности. 

УКУПНО ПРИПРЕМАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ( А+Б):
6.906.000,00

II ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Радови на опремању грађевинског 
земљишта подразумевају изградњу објеката
инфраструктуре:

1. ИЗГРАДЊА KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

1.1. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ

- Наставак радова на изградњи фекалне 
канализације у Лаћарку 40.000.000,00

- Наставак радова на изградњи фекалне 
канализације у М.Митровици 
20.000.000,00

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ: 60.000.000,00

2. ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА

- Изградња трафо станице – удруживање 
средстава са Електродистрибуција 
Сремска Митровица 13.380.000,00

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА: 
13.380.000,00

УКУПНО ЗА ОПРЕМАЊЕ И 
УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА: 73.380.000,00

III

ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА
- ради изградње објеката -

1. ПРОИЗВОДНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ 
ОБЈЕКТИ 

За потребе изградње производних и 
комерцијалних објеката у 2012.г. ће се 
обезбедити грађевинско земљиште на следећим 
локацијама у Сремској Митровици:

- Индустријска зона „потес Језеро“
* парцела бр. 8928/1 површина 

43.099 м2
* парцела бр. 8928/2 површина 

30.314 м2
* парцела бр. 8928/3 површина 

20.610 м2
* парцела бр. 8928/5 површина 

24.395 м2
* парцела бр. 8928/6 површина 

61.660 м2 

- Радна зона „Север 2“
* парцела бр.7409/2 површина 

42.722 м2
* парцела бр.7419/1 површина 

52.694 м2
* парцела бр.7423/5 површина 

55.358 м2

- Радна зона „Север 1“
* парцела бр.7419/2 површина 

23.202 м2
* парцела бр.7409/1 површина

63.255 м2 

- Вогањски пут
* парцела бр. 8276/1 површина 

13.789 м2

- Вишњевачка 
* парцела бр.8210/18 површина 

342 м2
* парцела бр.8210/19 површина 

1.200 м2
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2. СТАМБЕНИ-СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ

У току 2012.године обезбедиће се 34
грађевинских парцела за изградњу породичних 
стамбених објеката, и то на следећим 
локацијама:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

- новоформирана улица у Јалији 20 
парцела

* парцела бр.5276/54 у површини 
од 0.04.84 ха

* парцела бр.5276/55 у површини 
од 0.04.54 ха

* парцела бр.5276/56 у површини 
од 0.04.54 ха

* парцела бр.5276/57 у површини 
од 0.04.97 ха

* парцела бр.5276/58 у површини 
од 0.04.97 ха

* парцела бр.5276/59 у површини 
од 0.04.97 ха

* парцела бр.5276/60 у површини 
од 0.04.97 ха

* парцела бр.5276/61 у површини 
од 0.04.97 ха

* парцела бр.5276/62 у површини 
од 0.04.72 ха

* парцела бр.5276/71 у површини 
од 0.06.46 ха

* парцела бр.5276/72 у површини 
од 0.06.58 ха

* парцела бр.5276/73 у површини 
од 0.05.51 ха

* парцела бр.5276/74 у површини 
од 0.05.51 ха

* парцела бр.5276/75 у површини 
од 0.05.51 ха

* парцела бр.5276/76 у површини 
од 0.06.82 ха

* парцела бр.5276/77 у површини 
од 0.06.82 ха

* парцела бр.5276/89 у површини 
од 0.08.23 ха

* парцела бр.5276/90 у површини 
од 0.07.97 ха

* парцела бр.5276/91 у површини 
од 0.07.97 ха

* парцела бр.5276/92 у површини 
од 0.07.52 ха

- стамбено насеље „Ледине“ Лаћарак 7
парцела

* парцела бр.3703/89 у површини 
од 0.08.43 ха

* парцела бр.3703/93 у површини 
од 0.08.56 ха

* парцела бр.3703/94 у површини 
од 0.08.59 ха

* парцела бр.3703/96 у површини 
од  0.08.65 ха

* парцела бр.3703/97 у површини 
од 0.08.67 ха

* парцела бр.3703/99 у површини 
од 0.08.73 ха

* парцела бр.3703/123 у површини 
од 0.06.23 ха

- насељено место Дивош 3 парцеле
* парцела бр.6303/2 у површини 

од 0.10.13 ха
* парцела бр.6303/3 у површини 

од 0.09.86 ха
* парцела бр.6303/4 у површини 

од 0.09.59 ха

- насељено место Шуљам 2 парцеле
* парцела бр.65/4 у површини од 

0.10.20 ха
* парцела бр.620/3 у површини од 

0.12.00 ха

- насељено место Сремска Рача 2 
парцеле

* парцела бр.377/2 у површини од 
0.02.92 ха

* парцела бр.378/2 у површини од 
0.04.86 ха

Наведене парцеле чине једну 
грађевинску парцелу.

* парцела бр.385/2 у површини од 
0.02.73 ха

* парцела бр.386/2 у површини од 
0.04.16 ха

Наведене парцеле чине једну 
грађевинску парцелу.

Грађевинско земљиште се отуђује ради 
изградње објеката у складу са планским 
документом.

Грађевинско земљиште предвиђено 
овим Програмом отуђује се по тржишним 
ценама.
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Изузетно грађевинско земљиште –
парцеле у индустријској зони "Север" и  
индустријској зони "Језеро" могу бити предмет 
отуђења и по нижој цени, у ком случају, на 
иницијативу заинтересованог лица, Градско 
веће доноси Закључак којим покреће поступак 
отуђења грађевинског земљишта по цени нижој 
од тржишне.

3. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 
ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

По захтеву заинтересованог лица, 
уколико су испуњени услови прописани 
Законом и Одлуком, грађевинско земљиште у 
јавној својини Града, отуђује се путем 
непосредне погодбе у случајевима прописаним 
чланом 96 став 9 Закона о планирању и 
изградњи.

IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у Службеном листу  
Града Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-11/2012.- I 
Дана: 09.03.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

34.

На основу члана 35 став 10  Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/2009 и 81/2009–исправка и 64/2010 
–УС и 24/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. 

Статута Града Сремска Митровица   
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 1/2008 ),   Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној  09.03.2012. 
године донела је

О Д Л У К У
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СЕВЕРНОГ 
ПРОДОРА УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ДО 

УЛИЦЕ ПАЛАНКА 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације зоне северног продора улице 
Војводе Степе до улице Паланка у Сремској 
Митровици ( у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.

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

Текстуални део садржи:

А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СЕВЕРНОГ ПРОДОРА 
УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ДО УЛИЦЕ 
ПАЛАНКА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

УВОД

1. ОПШТИ ДЕО 
1.1. Опис граница плана
1.1.Правни и плански основ за израду 

плана
1.2.Обавезе, услови и смернице из 

планских докумената вишег реда и 
других развојних докумената

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

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА 
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

2.1.Оцена постојећег стања
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2.2.Преглед евидентираних и 
заштићених објеката споменика 
културе и природе и анбијенталних 
вредности

2.3.Предлог поделе обухвата плана на 
урбанистичке целине

2.4.Оцена расположивих подлога

3. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

3.1. Циљеви уређења и изградње у 
обухвату плана и основни програмски 
елементи
3.2. Оријентационо предвиђено 
грађевинско подручје са предлогом 
намене и   површина  јавне намене
3.3. Орјентационо планирани
капацитети мрежа јавне и комуналне 
инфраструктуре
3.4. Предлог целина или зона на даљу 
урбанистичку разраду
3.5. Друга питања од значаја за израду 
планског документа

Б. ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 

ТИПОЛОГИЈА  
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА

1.2.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

1.3.ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС 
ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И 
ОБЈЕКТЕ

1.4.МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

1.5.РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ 
УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

1.6.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА 
САОБРАЋАЈНЕ И ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

1.6.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
1.6.2. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА
1.6.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНЕ 
СИСТЕМЕ

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1.ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.1. ТЕРМИНОЛОГИЈА 

СТАМБЕНОГ ТКИВА
2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ
2.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

ПАРЦЕЛЕ
2.1.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 

ЗГРАДЕ
2.1.5. НАДЗИЂИВАЊЕ, ДОГРАДЊА 

И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА 
ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА

2.2 ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 
ПОЈЕДИНАЧНЕ ЛОКАЦИЈЕ У 
ОБУХВАТУ ПДР 

2.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
2.3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

2.3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.3.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА
2.3.4. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И 
ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ 
ЈАВНОГ СЕКТОРА

Графички део садржи:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. подела обухвата плана на зоне и 
целине

3. функционална организација са 
наменом простора

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

1. границе плана 
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2. планирана намена површина са 
организацијом простора

3. подела на зоне и целине
4. хоризонтална регулација/раздвајање 

јавне и остале намене /
5. план парцелације са тачкама 

регулације
6. саобраћајнице са уређењем простора 

јавних површина
7. мреже и објекти инфраструктуре и 

јавног зеленила

Члан 3.

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

Све примерке Плана детаљне регулације 
у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица“ - као 
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
председник Скупштине Града.

Подписане примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику оверава ЈП 
„Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица“, одговорни урбаниста и 
Скупштина Града Сремска Митроваца.

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине Града.

Два примерка донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику чувају се у Градском органу управе 
надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику  чува се у 
Министарству надлежном за послове урбанизм.

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

Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне 
регулације стараће се Градска управа за 
урбанизам и стамбено комуналне послове Града
Сремска Митровица.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-34/2012- I 
Дана: 09.03.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 
СЕВЕРНОГ ПРОДОРА УЛИЦЕ 
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ДО УЛИЦЕ 
ПАЛАНКА У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ

У В О Д

Одлуком Скупштине Града Сремска 
Митровица бр.350-101/2011-I од 12.09.2011. 
приступа се изради Плана детаљне 
регулације зоне северног продора улице 
Војводе Степе  до улице Паланка у 
Сремској Митровици.

Мотив израде овог ПДР је завршно  
урбанистичко-архитектонско дефинисање 
простора и обликовање планиране изградње 
у зони северног продора ул. Војводе Степе 
до Ул.Паланка  у Сремској Митровици у 
површини од око 1,5ha. Предметни простор 
чини спој између реализованог насеља 
вишепородичног становања ''М.П.Камењар'' 
и примарне градске саобраћајнице (правца 
исток - запад)  Ул.Паланка. Простор у 
обухвату ПДР има просторно-
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функционалну аутономију у односу на 
целину насеља вишепородичног становања . 
Оваква урбана детерминација предметног 
простора је дефинисана већ  првим 
детаљним плановима овог дела Сремске 
Митровице из 1970.

Циљ доношења ПДР је дефинисање
површина у јавној функцији и услова за 
изградњу вишепородичних стамбених и  
стамбено-пословних објеката спратности 
П+3+Пк (у делу блока отвореног типа) и 
услова за градњу нових породичних 
објеката у зонама уз ободне саобраћајнице 
спратности П+1+Пк.

Градња на простору у обухвату 
плана је плански и типолошки дефинисана 
ПГР-ом града  као Типична градска целина 
4- Поли-блок централне локације –
мешовите изградње. Такође, предметни 
простор је детаљно обрађен Урбанистичким 
пројектом парцелације и препарцелације 
(март 2006.). У обухвату плана је извршена 
препарцелација и реализована 
саобраћајница Ул.Војводе Степе и три нова 
објекта различитих намена и спратности са 
делом блоковских саобраћајница. Простор 
је комплетно опремљен  објектима и 
водовима свих градских инфраструктурних 
система. 

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. Опис граница плана:
План детаљне регулације обухвата 

простор од око 1,5ха у зони северног 
продора ул. Војводе Степе до Ул.Паланка у 
Сремској Митровици.

Граница обухвата Плана полази од:
тачке 1. која се налази  на северној
регулационој линији улице Тимочке 
дивизије, на источној граници парцеле 
5726/15. Овом границом обухват иде на 
север, наставља источном границом 
парцеле 5629/2 и 5629/1 и долази до улице 
Паланка, тј. тачке 2;
тачка 2. се налази на јужној регулационој 
линији појаса улице Паланка и источној 
граници парцеле бр.5629/1.Граница 

обухвата иде ка истоку до западне границе 
парцеле бр.5660 до тачке 3;
тачка 3. се  налази  на јужној регулационој 
линији појаса улице Паланка и западној 
гграници парцеле бр.5660. Из тачке  3 
граница обухватаиде ка југу, западном 
границо парцеле бр.5660 и 5726/17 и долази 
до северне стране регулационог појаса 
улице Тимочке дивизије и до тачке 4;  
тачка 4. се налази на северној граници 
регулационог појаса улице Тимочке 
дивизије и западној граници парцеле 
бр.5726/17. Од тачке 4 граница обухвата иде  
ка западу и у тачки 1 затвара обухват. 

1.2. Правни и Плански и основ за 
израду плана:

Изради Концепта Плана детаљне 
регулације зоне северног продора улице 
Војводе Степе  до улице Паланка у 
Сремској Митровици.пристиупа се на 
основу Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011), члан 48,  и донетом 
Одлуком Скупштине Града Сремска 
Митровица бр.350-101/2011-I од 12.09.2011.   
о изради истог ПДР-а.

Форма и садржина Коцепта 
предметног ПГР-а је  дефинисана у свему 
према Правилнику  о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'', бр.31/2010,69/2010 и 
16/2011) и Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и 
изгадњу (''Сл.гласник РС'', бр.50/2011). 

Плански основ за израду предметног 
ПДР-а је План  Генералне регулације града 
Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске 
Митровице, “Сл. лист Града Сремске 
Митровице бр.11/2009).

1.3. Обавезе, услови и смернице из 
планских докумената вишег реда и 
других развојних докумената:

План  Генералне регулације града 
Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске 
Митровице, “Сл. лист Града Сремске 
Митровице бр.11/2009) је предметни 
простор ПДР-а дефинисао као ТГЦ-4, а цео 
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блок као Поли-блок централне локације –
мешовите изградње.
и ТГЦ-6 (део блока отвореног типа 
вишепородичног становања) и у графичким 
прилозима ПГР-а). 

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

- Електромрежа постојећа  и планирана –
Електровојводина  д.о.о:  

- ТТ мрежа постојећа  и планирана -
Телеком Србија а.д.:
- Водоводна мрежа постојећа  и планирана –
ЈКП Водовод СМ
- Гасна мрежа средњег притиска – ЈП Срем 
гас:
- Топловодна мрежа – ЈКП Топлификације 
СМ  
- Одвођење атмосферских и отпадних вода 
постојећа и планирана - ЈКП Водовод СМ
- Услови за гашење пожара – Одељење за 
ванредне ситуације СМ
- Санитарни услови – Републички 
секретаријат за здравље
- Услови за одлагање комуналног отпада –
ЈКП Комуналије СМ
- Услови заштите непокретног културног 
добра – Завод за заштиту споменика културе СМ 

2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА

2.1. Oценa постојећег стања:

Простор у обухвату ПДР-а се налази 
на јужној страни раскрснице примарне 
градске саобраћајнице – лонгитудинале
Ул.Паланка и једне ог главних градских 
трансверзала. ул.Војводе Степе 

Границу обухвата Плана чине улице 
Паланка на северу и Ул.Тимочке дивизије 
на југу у дубини од 110м (део улице 
Војводе Степе). Западну и источну границу 
чине линије разграничења према зони
породичног становања, у ширини од 136,5м 
(паралелне улице Паланка и Тимочке

дивизије. Укупна површина обухвата плана 
је 1,5ха (ширине 136,5м и дубине 110м). 

Нивелација предметног простора је 
потпуно дефинисана реализованим улицама 
и објектима новијег датума, и подразумева 
благи пад терна у смеру севр-југ од 1м на 
растојању од 110м, дуж ул. Војводе Степе 
од просечне коте терена у ул.Паланка од 
82,20мНВ, до просечне коте терена од 
81,20мНВ у ул.Тимочке дивизије.

Комплетно опремање предметног 
простора градским системима 
инфраструктуре је извршено у потпуности 
како у регулационом појасу ободних  улица, 
тако и у самом простору блока.

Урбани простори који су комплетно 
реализовани у смислу објеката, 
саобраћајница, паркинга, зелених 
површина, заједно чине површину од 
0,65ха, односно 42% површине обухвата 
овог ПДР-а. Неизграђено грађевинско 
земљиште које је опремљено је површине 
0,32ха односно 21% површине. Осталих 
0,53ха, односно 37% површине 
представљају породични стамбени објекти 
на припадајућим парцелама у блоку 
компактног типа.

Урбанистичке целине са анализом 
постојећег стања: 

(види просторну представу поделе на 
Урбанистичке целине видти у граф.делу)

Према постојећој намени простора и 
диспозицији одређене су четири типа 
простора у обухвату ПДР-а и то:

1- Регулациони појас примарне
градске саобраћајнице са свим пратећим 
садржајима површине око 0,33ха.

2- Изграђено грађевинско земљиште, 
пословни и вишепородични, стамбено-
пословни и пословно-стамбени објекти (две 
локације), површине око 0,32ха.

3- Породични стамбени објекти са 
припадајућим парцелама (две локације), 
површине око 0,53ха.

4- Неизграђено грађевинско 
земљиште са формираним парцелама за 
изградњу вишепородичних стамбено-
пословних објеката у отвореном блоку (две 
локације), површине око 0,32ха
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2.2. Преглед евидентираних и 
заштићених објеката споменика културе 
и  природе и амбијенталних вредности:

Предметна локација се налази у зони 
Сирмијума ван бедема у зони источне 
некрополе Сирмијума, те је стога обавезан 
археолошки надзор приликом извођења 
земљаних радова.

Услови заштите подразумевају 
обавезан археолошки надзор стручне 
службе Завода- уколико темељи планираног 
објекта прелазе дубину од 1,0м у свему 
према претходним Условима заштите 
непокретног културног добра – Завод за 
заштиту споменика културе Сремске 
Митровице.

У обухвату Плана нема просторних 
целина д значаја за очување биолошке 
разноврсности.

Заштита биодиверзитета  насељених 
места заснива се на стварању и одржавању 
јавних зелених површина. 

Формирање система зелених 
површина насеља доприноси повезивању 
природне средине са урбаним простором. 
Зелене површине разграничавају  функције 
које могу негативно утицати једне на друге. 
Велике бетониране или асфалтиране 
површине, али и сами објекти утичу на 
измену микроклимата. Планиране јавне 
зелене површне морају побољшати 
квалитет ваздуха, снижење температуре у 
летњем периоду као и смањење буке. 

2.3. Предлог поделе обухвата плана на 
урбанистичке целине:

Постојећа намена површина:

Намена простора Површина 
ХА

Проценат
%

Регулациони појас примарнеградске саобраћајнице са 
свим пратећим садржајима површине  0,33ха 21%

Изграђено грађевинско земљиште, пословни и 
вишепородични, стамбено-пословни и пословно-стамбени 
објекти (две локације), површине 

0,32ха 21%

Породични стамбени објекти са припадајућим 
парцелама (две локације), 0,53ха 37%

Неизграђено грађевинско земљиште са формираним парцелама 
за изградњу вишепородичних стамбено-пословних објеката у 
отвореном блоку (две локације) 0,32ха 21%

Укупно Обухвар ПДР-а
1,5ха

100%

2.4. Оцена расположивих подлога:

Подлоге на којима се израђује 
Концепт плана су Геодетске подлоге -
Копија плана издата од стране Републичког 
геодетског завода – Служба за катастар 
непокретности, Сремска Митровица 
(Потврда 953-1/2011- 728 од 27.09.2011.); 
Катастарско-топографски план предметног 
простора израђен од стране Д.О.О. 

Геопројект СМ, Ул. Променада бб; Извод из 
ПГР Града (графички  прилог).

3. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА:

3.1. Циљеви уређења и изградње у 
обухвату плана и основни програмски
елементи:

Циљ доношења ПДР је дефинисање
површина у јавној функцији и услова за 
изградњу вишепородичних стамбених и  
стамбено-пословних објеката спратности 
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П+3+Пк (у делу блока отвореног типа) и 
услова за градњу нових породичних 
објеката у зонама уз ободне саобраћајнице 
спратности П+1+Пк.

Градња на простору у обухвату 
плана је плански и типолошки дефинисана 
ПГР-ом града  као Типична градска целина 
4- Поли-блок централне локације –
мешовите изградње. Такође, предметни 
простор је детаљно обрађен Урбанистичким 

пројектом парцелације и препарцелације 
(март 2006.) . У обухвату плана је извршена 
препарцелација и реализована 
саобраћајница Ул.Војводе Степе и три нова 
објекта различитих намена и спратности са 
делом блоковских саобраћајница. Простор 
је комплетно опремљен  објектима и 
водовима градских инфраструктурних 
система.

Планирана намена површина:

Намена простора Површина
ХА

Проценат
%

Зона А: Отворени блок вишепородичних стамбено-пословних 
објеката, спратности П+3+Пк 0,58ха 40%

Зона Б: Два стамбено-пословна објекта подударних габарита у 
прекинутом низу, спратности П+1+Пк 0,15ха 10%

Зона Ц на две локације: Компактни блокови породичних 
стамбених или стамбено-пословних објеката у непрекинутом низу 
са припадајућим парцелама максималне спратности П+1+Пк.

0,48ха 30%

Зона Д: Регулациони појас примарне градске саобраћајнице са 
пратећим садржајима 0,28ха 20%

Укупно
Обухват
ПДР-а
1,5ха

100%

3.2.Оријентационо предвиђено 
грађевинско подручје са предлогом 
намена површина и површина јавне 
намене:

Планирана намена површина:

Зона А: Отворени блок вишепородичних 
стамбено-пословних објеката, спратности 
П+3+Пк, са инфраструктуром и уређеним 
слободним, зеленим површинама са јавном 
наменом, површине око 0,58ха
Зона Б: Два стамбено-пословна објекта 
подударних габарита у прекинутом низу, 
спратности П+1Пк, са инфраструктурним 
објектима и уређеним паркиралиштем са 
јавном наменом, површине око 0,15ха
Зона Ц на две локације: Компактни 
блокови породичних стамбених или 

стамбено-пословних објеката у 
непрекинутом низу са припадајућим 
парцелама максималне спратности П+1+Пк. 
Целина Ц1-површине око 0,25ха, у 
североисточном делу обухвата плана, уз 
улицу Паланка. Целина Ц2-површине око 
0,23ха , западна страна обухвата плана, 
између улица паланка и Тимочке дивизије.
Зона Д: Регулациони појас примарне 
градске саобраћајнице са пратећим 
садржајима (објекти инфраструктуре, 
пешачке и бициклистичке стазе, површине 
за паркирање, појс зеленила и др.) 
површине око 0.28ха.

Oсновни програмски елементи 
Урбанистичког решења предметног 
простора  подразумевају:

Урбанистичко - архитектонско 
решење простора улаза у насеље 
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''М.П.Камењар'' као реперне тачке опште 
градског значаја; 

Урбанистичког решења прелазног
типа градње према унутрашњости блока ка 
типу објеката у реализованом насељу 
''М.П.Камењар'' ;

Урбанистичког решења за планирану 
урбану обнову (урбану реконструкцију)
делова компактних блокова породичних 
низова објеката у обухвату ПДР-а;

Приказ планираних урбанистичких 
коефицијената и осталих параметара блока 
отвореног типа у обухвату ПДР-а;

Урбанистичко-архитектонско 
решење наглашавања простора улаза у 
насеље ''М.П.Камењар'',  подразумева 
укрупњавање волумена објеката у задатим 
просторним условима  на два угла јужне 
стране раскрснице Ул.Паланка и Војводе 
Степе. Планира се формирање 
урбанистичко-архитектонске композиције 
од два пара објеката у циљу постизања 
утиска континуираних фасада уличног 
фронта карактеристичних за централне 
граске зоне. 

На југоисточном углу раскрснице на 
формираним парцелама (бр.5726/127 и
бр.5726/126) планирају се два објекта као 
пар  једноструко узиданих објеката,  
спратности П+3+Пк. Однос регулационих и 
грађевинских линија се поставља тако да 
објекти на спратним деловима добијуу на 
волумену (проширење). Објекат на самом 
углу (парцела бр.5726/127) је типа угаоног 
објекта на раскрсницама главних градских 
саобраћајница те је неопходно угаони део 
објекта нагласити архитектонским решењем 
и надвишењем.

На југозападном углу раскрснице на 
формираним парцелама (бр.5636 и
бр.5726/124 постојећи) планирају се два 
објекта као пар  једноструко узиданих 
објеката,  спратности П+1+Пк. Објекат на 
самом углу (парцела бр.5636) је типа 
угаоног објекта на раскрсницама главних 
градских саобраћајница те је неопходно 
угаони део објекта нагласити 
архитектонским решењем и надвишењем.

Са унутрашње стране блока, према 
улици Тимочке дивизије, као прелаз ка типу 

објеката у реализованом насељу,  планирају 
се два слободностојећа објекта на 
сопственим парцелама (бр. 5726/124 и 
бр.5726/122 постојећи), спратности 
П+3+Пк.

Остали простори у обухвату ПДР-а 
као нову градњу на постојећим парцелама 
подразумевају уобичајена решења за 
планирану урбану обнову (урбану
реконструкцију) компактних блокова 
породичних низова објеката и 
подразумевају увлачење грађевинске линије 
од регулације улице за 6м; Главни објекат 
на парцели спратности П+1+Пк; Објекти на 
парцели постављени по обрасцу 
непрекинутог низа са могућношћу изградње 
другог објекта на парцели уз индекс 
заузетости од максимално 50%  и обавезним 
решавања паркирања на сопственој 
парцели.

Планирани урбанистички 
коефицијенти и остали параметри на 
појединачним парцелама 4 стамбено-
пословна објеката вишепородичног 
становања и на нивоу блока отвореног типа 
у контексту изложеног урбанистичко-
архитектонског решења имају следеће 
вредности:

Спратност објеката је П+3+Пк; 
Индекс заузетости на 4 формиране парцеле  
за  стамбено-пословне  објекте износи 70%. 
За предметне парцеле индекс изграђености
се исказује на нивоу блока обзиром да се 
према урбанистичком решењу слободне 
површине 4 парцеле са вишеспратним 
објектима интегришу у околну јавну 
површину и уз услов паркирања на јавној 
површини. Индекс заузетости, спратност и 
диспозиција објеката на парцели се задају 
једнозначно и обавезујуће како би се 
реализовало планирано урбанистичко-
архитектонско решење.

Блок отвореног типа у обухвату 
ПДР-а заузима простор од око 0,8ха и 
садржи планиране јавне површине унутар 
блока, површине у јавој намени унутар 
регулационих појаса 3 ободне улице, као и 
слободне површине 4 парцеле са 
вишеспратним објектима које се интегришу 
у околну јавну површину. Укупни збир 
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површина габарита 4 објекта износи око 
0,2ха, а укпна бруто развијена површина 4 
објекта спратности П+3+Пк износи око 
1,0ха.

Индекс заузетости блока јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције  
изграђених или планираних  објеката у 
блоку и укупне површине блока, изражен у 
процентима, и у конкретном случај износи  
25%.

Индекс изграђености блока јесте 
однос (количник)  бруто развијених  
грађевинских  површина свих  изграђених 
или планираних објеката у блоку  и укупне
површине блока, и у конкретном случај 
износи  1,25.

3.3. Оријентационо планирани 
капацитети мрежа јавне комуналне
инфраструктуре:

Планиране трасе, коридори, 
регулација површина јавне намене 

Регулациона ширина планираних 
саобраћајних коридора у обухвату плана 
утврђена је у складу са функционалним 
рангом саобраћајница и потребама смештаја 
планиране саобраћајне и комуналне 
инфраструктурне мреже и линијског 
зеленила, али и у складу са наменом 
простора и естетским критеријумима који 
се постављају за овај простор.

Регулациона линија улица утврђује 
линију разграничења јавних и осталих 
површина и представља границу 
грађевинских парцела намењених за јавне 
површине. 

Планиране трасе и коридори 
дефинисаће се тако да омогуће , у складу са 
прописима и норамтивима, за сваки вид 
инфраструктурне мреже, несметану 
изградњу:

- Планираних модерних саобраћајница 
за одвијање несметаног саобраћаја а у 
складу са наменом простора. 

- Неопходних површина за одвијање 
пешачког и бициклистичког саобраћаја,

- Дефинисани простор свих линијских 
мрежа потребне инфраструктуре као и 
простора за изградњу инфраструктурних 
објеката.

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

Површина јавне намене јесте 
простор одређен планским документом за 
уређење или изградњу јавних објеката или 
јавних површина за које се утврђује општи 
интерес, у складу са посебним законом.

Разграничење јавне површине од 
осталог земљишта извршено је 
утврђивањем ''Границе површина јавне 
намене'', коју одређују регулацине линије 
саобраћајних коридора.

Површине јавне намене:
Планиране трасе  и коридори чиниће 

простор јавне намене а регулационе линије 
коридора дефинисаће простор јавне намене 
за саобраћајнице у квалитативном и 
квантитативном смислу. 

Мрежа јавне комуналне 
инфраструктуре:

Електроенергетска мрежа:
У обухвату Плана постоји једна 

дистрибутивна трафостаница МБТС 20/0,4 кВ 
''Камењар 3'' , 630кВА чији капацитет је 
довољан  за напајање постојећих и планираних 
стамбених, стамбено-пословних и пословних 
објеката .
За планиране садржаје неопходно је извршити 
проширење постојеће подземне  нисконапонске  
кабловские електромреже кабловским водовима 
истог типа и пресека PP 00-Y- ASJ 4х 150 мм2

би се омогућило двострано напајање објеката.
Трасе планираних кабловских водова 

0,4 кВ уклопити у планирану организацију 
простора.
У простору обухвата плана планирана је јавна 
расвета на канделабрима стандардних висина 
који ће се уклопити у постојећи мобилијар. 
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Расветна тела треба да буду у складу са 
принципима енергетске ефикасности.

Телекомуникациона мрежа:
У простору обухвата Плана постоји  

једнан веома значајан активнан ТТ објекат-
истурени претплатнички степен «Камењар» до 
којег је изграђен оптички кабл, док је разводна 
ТТ мрежа у овом делу насеља, подземна 
кабловска.У наведеном ТТ објекту, као и у ТТ 
шахтовима изграђеним поред њега, постоје 
велике резерве у ТТ капацитетима које далеко 
премашују потребе планираних објеката, тако 
да ће њихово  прикључење на ТТ мрежу бити 
веома једноставно и економично.

Потребе за овом врстом саобраћаја и 
комуникација могуће је задовољити изграњом 
подземне ТТ мреже а мрежу водити у уличним 
– путним коридорима. 

Водоводна мрежа:
На подручју обухвата плана  изграђена 

је водоводна мрежа за снабдевање потрошача 
по ободним улицама и у простору блока за 
постојеће и планиране објекте.

Уличну мрежу водовода предвидети у 
зеленим површинама поред саобраћајница и 
тротоара, на довољном  растојању од осталих 
инсталација распоређених  у простору, а према 
плану. Карактеристике објеката водоводне 
мреже дефинисати кроз израду техничке 
документације.

Израду пројектне документације, 
изградњу водоводне мреже, начин и место 
прикључења објеката на спољну водоводну 
мрежу радити у сарадњи и према условима 
надлежног јавног и комуналног предузећа.

Канализација:
На подручју предметног плана 

изграђена је  фекална канализациона мрежа по 
ободним улицама и у простору блока за
постојеће и планиране објекте.

На подручју предметног плана 
изграђена је атмосферска канализациона мрежа 
по ободним улицама и у простору блока за
постојеће и планиране објекте.

У обухвату плана предвидети 
одводњавање свих слободних површина и 
улица, водећи рачуна о квалитету вода које се 
прихватају атмосферски канализациони систем. 
Водоводну мрежу, канализациону мрежу и 
мрежу атмосферске канализације обавезно 
градити пре изградње саобраћајне мреже.

Гасна мрежа постојећа и планирана:
У простору у обухвату Плана је 

изграђена полиетиленска дистрибутивна гасна 
мрежа у ул.Паланка, Војводе Степе и 
16.дивизије и прикључени водови у простору 
блока за постојеће и планиране објекте. 

Топловодна мрежа:
У обухвату Плана не постоји изграђена 

топловодна мрежа те не постоји могућност 
прикључења планираних садржаја-стамбених и 
пословних обеката на овај вид грејања објеката.

Интерна инфраструктура: 
Решавање проблема комуналног отпада 

(привремено депоновање у прописане судове) 
решава се у оквиру саобраћајне мреже на 
простору јавне намене за слободностојеће 
објекте. Предвиђена су и места за рециклажна 
острва. Трајно одлагање отпада се решава 
одлагањем  на одговарајуће депоније у контакту 
са надлежним ЈКП.

Услови заштите непокретног 
културног добра:

Предметна локација се налази у зони 
Сирмијума ван бедема у зони источне 
некрополе Сирмијума, те је стога обавезан 
археолошки надзор приликом извођења 
земљаних радова.

Услови заштите подразумевају 
обавезан археолошки надзор стручне 
службе Завода- уколико темељи планираног 
објекта прелазе дубину од 1,0м у свему 
према претходним Условима заштите 
непокретног културног добра – Завод за 
заштиту споменика културе СМ 

Услови заштите природних добара:
У обухвату Плана нема просторних 

целина од значаја за очување биолошке 
разноврсности.

3.4. Предлог целина или зона за даљу 
урбанистичку разраду:

За планиране објекте 
вишепородичног становања (3 објекта) 
спратности П+3+Пк и не планира се израда 
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Урбанистичких пројеката, обзиром да ће у 
Правилима уређења и Правилима грађења 
овог ПДР-а предметни објекти бити 
обрађени као посебне-појединачне 
урбанистичко-архитектонско-грађевинске 
целине са детаљно наведеним свим 
релевантним параметрима за дефинисање 
објеката на парцели и непосредног 
окружења са прикључцима на 
инфраструктурне системе и паркирањем на 
јавној површини.  

3.5. Друга питања од значаја за израду 
планског документа:

Заштита квалитета животне 
средине

У контексту заштите квалитета 
животне средине предвидети одређене 
превентивне и санационе мере и 
активности. 

Изградити планирану саобраћајну 
мрежу и избором материјала обезбедити 
заштитиу ваздуха и вегетације од 
аерозагађења, која стварају собраћајна  
возила. Предвидети пешачке и 
бициклистичке стазе за комуникацију на 
простору обухвата у складу са наменом 
укупног простора.

Предвидети адекватно 
водоснабдевање и одвођење отпадних и 
атмосферских вода. 

У поступку израде пројектне 
документације за изградњу планираних 
објеката и пратеће инфраструктуре, 
неопходно је планирати зелене површине.

Приликом  формирања саобраћајне 
матрице унутар простора обухвата плана, са  
мрежом инфраструктуре, планирати 
габарите коридора тако да је могуће 
организовати дрвореде и групе зеленила. 

Одлагање комуналног отпада 
предвидети организованим прикупљањем у 
контејнере које ће празнити  надлежна 
комунална организација.

Б. ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И 
ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА И 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 

У Планом обухваћеном простору, према 
намени површина и планираној организацији 
простора, формирано је пет функционално 
раздвојених целина (графички прилог  
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ бр.3 – подела на зоне и 
целине) :

ЗОНА А

Отворени блок вишепородичних 
стамбено-пословних или стамбених објеката, 
спратности П+3+Пк, са акцентом на углу 
примарних градских саобраћајница, улице 
Паланка и Војводе Степе у виду веће 
спратности. 

Блок представља централну зону Плана 
и заузима највећу површину (0,58ha) укупног 
обухвата (1,50ha). Овим Планом се дефинише
функционална организација унутар блока као и 
изграђеност објеката по ободу, а самим тим и 
изглед главних градских улица.  Концепцијски 
овај простор је дефинисан урбанистичким 
пројектом планиране изградње 2006., па је у 
планском решењу испоштована задата 
организациона шема као и начин коришћења 
простора у оквиру зоне:

§ начин изградње објеката по ободу зоне и 
формирања унутар-блоковског простора;

§мрежа пешачких и бициклистичких стаза, 
унутарблоковских саобраћајница и колско 
пешачких пролаза;

§мрежа и објекти инфраструктуре.

Простор у блоку је намењен изградњи четири 
вишеспратна објекта, стамбене или стамбено-
пословне намене и то два објекта у прекинутом 
низу и два слободностојећа објекта. Планирани 
су на припадајућим, већ формираним, 
парцелама, а остало земљишту у блоку је 
намењено изградњи унутарблоковских 
саобраћајница, пешачких стаза, паркинга у 
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функцији планираних објеката и објектима 
инфраструктуре.

Степен заузетости парцела у овој зони 
дозвољен је до 70% имајући у виду спратност 
објеката и однос планираног изграђеног и 
слободног простора како у блоку тако и у 
ближем окружењу простора у обухвату.

ЗОНА B

Зону B чини блок два стамбено-
пословна објекта подударних габарита у 
прекинутом низу, спратности П+1+Пк, са 
инфраструктурним објектима и уређеним 
паркиралиштем са јавном наменом.

Део је отвореног блока око улице 
Војводе Степе и сачињава централну зону 
Плана. Заузима малу површину (око 0,15ha) 
укупног обухвата (1,50ha) дуж западне границе 
регулационог појаса улице Војводе Степе са 
ширином од око 13m. Планира се формирање 
урбанистичко-архитектонске композиције од 
два објекта у циљу постизања утиска 
континуиране фасаде уличног фронта 
карактеристичне за централне граске зоне.

Планирани објекти чине 
слободностојећу композицију два објекта у 
систему прекинутог низа са слободним и 
паркинг простором на површини са јавном 
наменом у оквиру блока.

Степен заузетости парцела у овој зони 
дозвољен је  до 100% имајући у виду малу 
спратност објеката и однос планираног 
изграђеног и слободног простора како у блоку 
тако и у ближем окружењу простора у обухвату.

ЗОНА C

Зону C чине два компактна блока C1 и 
C2 на две локације:
БЛОК C1-компактни блок породичних
стамбених или стамбено-пословних објеката у 
непрекинутом низу са припадајућим парцелама 
максималне спратности П+1+Пк.

Заузима северо-источну страну обухвата 
плана са укупном површином од око 0,25ha. На 
постојећим парцелама могућа је изградња 
планираног низа објеката уз улицу Паланка. За 
изградњу паралелног низа, оријентисаног ка 
планираној унутар-блоковској саобраћајници 

неопходна је, пре изградње, израда пројекта 
парцелације у циљу формирања геометриски 
правилних парцела и дефинисане површине са 
јавном наменом. 
БЛОК C2-компактни блок породичних
стамбених или стамбено-пословних објеката у 
непрекинутом низу са припадајућим парцелама 
максималне спратности П+1+Пк.

Заузима западну страну, у целости, 
обухвата плана са укупном површином од око 
0,23ha. На постојећим парцелама могућа је 
изградња планираног низа објеката уз улицу 
Паланка, унутарблоковског низа мање 
спратности П+1, и низа два објекта ка улици 
Тимочке дивизије максималне спратности 
П+1+Пк. 

Компактни блокови породичних Целина 
Ц1-површине око 0,25ха, у североисточном 
делу обухвата плана, уз улицу Паланка. Целина 
Ц2-површине око 0,23ха, западна страна 
обухвата плана, између улица паланка и 
Тимочке дивизије.

Сва правила изградње за објакте у 
прекинутом низу важе за планирану изградњу у 
овој зони. Степен заузетости парцеле у овој 
зони дозвољен је  до 50% имајући у виду малу 
спратност објеката и  затечену геодетску 
матрицу.

ЗОНА D

Регулациони појас примарне градске 
саобраћајнице са пратећим садржајима (објекти 
инфраструктуре, пешачке и бициклистичке 
стазе, површине за паркирање, појс зеленила и 
др.) површине око 0.28ha.

1.2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

Хоризонтална регулација са планом 
парцелације дата је на графичком прилогу бр.5, 
са координатама тачака  регулације на основу 
којих се врши нова парцелација у обухвату 
Плана.

Обавезна је израда Пројекта 
парцелације и препарцелеције (члан 65, Закон 
о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009 испр., 64/2010-одлука УС и 
24/2011) за формирање парцела према 
планираној намени површина за нову
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градњу, односно реконструкцију са 
доградњом на постојећим парцелама. 

1.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС 
ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Јавне површине у обухвату плана 
сачињава појас регулације ободних улица са 

саобраћајницама, паркинзима и уређеним 
зеленилом и унутарблоковска површина за 
планиране коридоре ново-планираних
сервисних саобраћајница, колских и пешачких 
површина. То је простор од општег интереса 
намењен за изградњу саобраћајнице, паркинга, 
комуналне инфраструктуре и разделних зелених 
површина.

грађевинско земљиште Површина hа Површина %

постојеће ЈГЗ 0,283 18,39
планирано ЈГЗ 0,794 51,59

остало ГЗ 0,745 48,41

Укупно у обухвату Плана 1,539 100

Табела  - Биланс површина ПРЕМА НАМЕНИ ЗЕМЉИШТА

Парцеле земљишта  у обухвату плана :
5632, 5633/1, 5634, 5635/1, 5636, 5652, 5654, 
5657, парцеле 5726/16, 51,109, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131 и 132

Планирано  грађевинско земљиште са јавном 
наменом обухвата:
§ парцелу реализоване (постојеће) улице

Војводе Степе бр.5726/109, к.о. Сремска
Митровица, изузев дела парцеле испод 
постојеће МБТС „Камењар 3“;

§ унутар-блоковски простор, парцеле: део 
5636, део 5652, део 5657, 5726/121, 
5726/123, део 5726/125, део 5726/132, 
к.о. Сремска Митровица. 

1.4. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИЗГРАДЊЕ

Повећање енергетске ефикасности у 
производњи, преносу, дистрибуцији и 
коришћењу енергије препознато је кao један од 
пет основних приоритета у Стратегији развоја 
енергетике Србије до 2015. као и у 
Националном програму заштите животне 
средине.

Енергетска ефикасност обезбеђује се 
следећим мерама за унапређење енергетске 
ефикасности и енергетских својстава објеката:

· детаљно сагледавање стања потрошње 
енергената (према структури и врсти 
енергетских услуга),
· стварно потроцењену или оцењену 
количину енергије која задовољава различите 
потребе које су у вези са стандардизованим 
коришћењем објекта (то укључује грејање, 
припрему топле воде, хлађење, вентилацију и 
осветљење),
· смањење потрошње свих врста енергије, 
уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње 
применом техничких мера, стандарда и услова 
пројектовања, планирања и изградње објекта,
· примена техничких решења при 
изградњи саобраћајне инфраструктуре, 
објеката, система грејања, водоснабдевања, 
уређења зелених површина, 
· примена техничких прописа и стандарда 
усклађених са прописима ЕУ, који се односе на
све секторе потрошње енергије;
· повезивање више појединачних 
комплекса на система даљинског грејања, развој 
гасоводне мреже, која ће омогућити 
супституцију коришћења електричне енергије и 
класичних фосилних енергената; 
· пројектовање нових енергетски 
ефикасних објеката (зграда) уз поштовање 
принципа енергетске ефикасности избором 
одговарајућег облика, оријентације и положаја 
објекта као и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, 
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· примена мера које се спроводе у 
погледу рационалне употребе енергије и 
коришћење отпадне топлоте и обновљених 
извора енергије колико је то могуће.
· у планираним објектима и код јавне 
расвете користити тзв. штедљиве сијалице. 

1.5. РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ 
УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

Урбанистичка правила се односе на све 
зграде у блоку. За изградњу на парцелама у 
оквиру овог Плана није обавезна 
урбанистичко - архитектонска разрада 
локације израдом урбанистичког пројекта.

За планиране објекте вишепородичног 
становања (3 објекта) спратности П+3+Пк и све 
планиране породичне објекте не планира се 
израда Урбанистичких пројеката обзиром да ће 
у Правилима уређења и Правилима грађења 
овог ПДР-а предметни објекти бити обрађени 
као посебне-појединачне урбанистичко -
архитектонско-грађевинске целине са детаљно 
наведеним свим релевантним параметрима за 
дефинисање објеката на парцели и непосредног 
окружења са прикључцима на инфраструктурне 
системе и паркирањем на јавној површини.

Планирани објекти са пратећим 
садржајима се налазе у границама једне 
грађевинске парцеле. Није дозвољена изградња 
једног објекта на више парцела.

1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА 
САОБРАЋАЈНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

1.6.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

1.6.1.1.Општа правила

Концепт саобраћаја заснива се на 
постојећој мрежи саобраћајница уз формирање 
нових унутарблоковских саобраћајница. 
Предвиђено је дограђивање и изградња нових 
саобраћајних површина у целој ширине 
планиране регулације, са циљем формирања 
геометријских профила који испуњавају 
савремене стандарде и прописе везане за 
саобраћајну инфраструктуру. Планиране 
регулационе – грађевинске линије, елементи 

нивелационог  и ситуационог плана  и попречни 
профили регулације саобраћајница приказани 
су на графичком прилогу број 6 - " 
Саобраћајнице са уређењем простора са јавном
наменом".

Основну функционалну класификацију 
јавних саобраћајница чине:
а. Ободне саобраћајнице
б. Унутарблоковске саобраћајнице.

а. Ободне саобраћајнице представљају 
део  основне градске путне мреже и саобраћајни 
прстен у оквиру границе предметног плана. 
Траса ових саобраћајница се поклапа са 
улицама:  Паланка – примарна градска 
саобраћајница, Војводе Степе – примарна 
градска саобраћајница и Тимочке дивизије –
сабирна улица. Овим саобраћајницама одвија се 
локални транзитни саобраћај и истовремено се 
путем њих врши повезивање унутарблоковских 
саобраћајница са градском мрежом путева. У 
оквиру регулације ободних улица планиране су 
површине за мировање возила и површине за 
кретање пешака и бициклиста. 

б. Унутар блоковске саобраћајнице су 
приступне улице, односно оне представљају део 
секундарне путне мреже које директно 
опслужују урбанистичке садржаје намењене 
искључиво стамбеном и снабдевачком 
саобраћају.

Планиране интервенције на 
саобраћајним површинама:

· Формирање саобраћајне мреже у циљу 
осваривања оптималне саобраћајне 
комуникације унутар блока и саобраћајне 
повезаности са ободним саобраћајницама.
· Планира се изградња деонице 
саобраћајнице од темена Т4-Т8 и Т4-Т6-Т7.
· Планира се крак нове саобраћајнице на 
правцу темена Т1-Т2 са припадајућим 
паркингом..
· Изградња колско-пешачког пролаза на 
парцелама 5636 и 5726/121.

1.6.1.2. Посебна правила за изградњу и 
реконструкцију саобраћајних површина

Коловоз за кретање возила

Минималне ширине саобраћајних 
(возних) трака су 3,0 м, изузетно 2,75 м;
примењује се ВР ≤ 50 км/час, изузетно ВР ≤ 40 
км/час. Коловозна конструкција мора да буде 
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оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 
тона , минимум 6,0 тона.

Одводњавање је гравитационо са 
једностраним или двостраним попречним 
нагибом.

Коловоз за мировање возила , отворена 
паркиралишта 

Димензионисање и приказ граничних 
вредности дати су у табели П.1. и графичким 
прилозима: Графички прилог број 6 -
"Саобраћајнице са уређењем простора са јавном 
наменом", Геметријски попречни профили; 
Шеме за површинска паркиралишта – графички
прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за 
хендикепирана и инвалидна лица – графички 
прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта 
на јавној површини користе се вредности из 
табеле П.1. које се односе на краткотрајно 
паркирање.

Коловоз паркиралишта се гради са 
завршним асфалтним слојевима, оспособљен за 
истоветно саобраћајно оптерећење као и 
коловоз приступне саобраћајнице.

Између коловоза за кретање и 
мировање возила није предвиђено оивичење, 
осим у изузетним случајевима када се оивичење 
мора користити у функцији контролисаног 
одвођења атмосферских вода. У таквим 
ситуацијама оивичење коловоза за мировање 
превиђено је са бетонским ивичњацима 
издигнутим максимално + 4цм у односу на коту 
коловоза намењеног за кретање возила.

Оивичење за управно и косо 
паркирање на месту контакта са пешачким 
стазама или са зеленим површинама предвидети 
са бетонским ивичњацима издигнутим за +10цм 
у односу на коту коловозног застора паркинга , 
а за подужно паркирање за +12цм у односу на 
коту коловозног застора паркинга.

Код отворених паркиралишта 
извршити засенчавање садњом високог 
зеленила. При реализацији, шеме паркиралишта 
ускладити са постојећим зеленилом, 
планираним и постојећим колским приступима 
до парцеле, као и са диспозицијом планиране и 
постојеће инфраструктуре. 

Пешачке саобраћајне површине 

Пешачки саобраћај планира се преко 
саобраћајних површина у оквиру регулације 
саобраћајница. По правилу, ради се о 

обостраним пешачким стазама вођеним уз 
регулациону линију. 

Одводњавање је гравитационо, са 
попречним нагибом максимално 2% усмереним 
ка осовини саобраћајнице.

Обавезна је денивелација са 
дефинисаним максималним вредностима:

а) +12цм - на месту контакта са  коловозом 
намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним 
паркингом
б) +10цм  - на месту контакта са управним 
и косим паркинзима.

Обавезно је нивелационо уклапање 
пешачких стаза на регулационим линијама, 
односно на свим местима где се састављају 
саобраћајне површине на простору са јавном и 
осталом наменом.

При пројектовању обавезна је примена 
одредби из Правилника о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. 
Гласник РС", број 18/97). 

Бициклистичке стазе

Бициклистичке стазе су планиране и 
изграђене у појасу регулације ободних улица. 
Унутарблоковски бициклистички саобраћај је 
интегрисан са моторизованим саобраћајем.

Нивелациони план јавних површина

На графичком прилогу број 6 -
"Саобраћајнице са уређењем простора са јавном 
наменом" приказане су планиране коте 
саобраћајница.

Одводњавање површинских вода врши 
се гравитацио ка систему затворене 
атмосферске канализације, са нагибом 
усмереним од грађевинске/регулационе линије 
ка саобраћајници. Основ за утврђивање 
нивелационог плана су постојеће коте терена, 
колских прилаза, пешачких стаза на 
регулационим линијама и заштитних тротоара 
око објеката. Максимални попречни нагиби на 
пешачким стазама су 2%, а минимални су 
утврђени на основу граничних вредности које 
испуњавају услов за површинско одвођење 
атмосферских вода и од техничко-технолошких 
ограничења. 

При пројектовању обавезна је примена 
одредби из Правилника о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са 
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несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. 
Гласник РС", број 18/97). 

1.6.2.  УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Озелењавање
Основна функција уличних зелених 

површина је да изолују пешачке токове и 
ободне зграде од колског саобраћаја, створи  
повољне микроклиматске услове и повећа 
естетске квалитете градског пејсажа. Од укупне 
површине под саобраћајницама, око 30% треба 
да је под зеленилом. 

Задржати постојеће улично зеленило и 
формирати једностране и двостране дрвореде у 
којима постоји довољна ширина уличног 
профила. Постојеће дрвореде треба задржати уз 
постепену замену престарелих и сувих стабала. 

У улицама које се обрађују овим планом, 
где је то могуће, треба проширити мрежу 
дрвореда.

Принципи озелењавања улица
Озелењавање улица које су у обухвату 

овог плана , због свог углавном, узаног габарита 
и мноштва подземних инсталација , захтева  
врсте са мањом крошњом или уско 
пирамидалном крошњом .

Избор врста за озелењавање 
прилагодити:

висини зграда,
сагледати могућност садње у пешачким 

улицама и зонама,
усагласити садњу са синхрон планом,
најмање растојање између садница 

прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и 
станишним условима,

предвидети садњу школованих садница 
(висина садница 3,5 м, стабло чисто од грана до 
висине од 2,5 м и прсног пречника најмање 5-7 
цм).

На паркинг просторима предвидети 
засену садњом лишћара са богатом крошњом на 
сваком другом паркинг месту.

Око стабала у улицама и поред паркинга 
потребно је поставити верикалне и 
хоризонталне  штитнике око дебла .Према 

потреби поставити инсталације за подземно 
наводњавање и прихрану.

Растојање између дрворедних садница је 
најмање 5 м, а у зависности од врсте .

Принципи озелењавања улица треба да 
стварају максималне погодности за кретање

саобраћаја и пешака и заштиту станова 
од буке и атмосферских гасова. Неопходно је 
стварати и услове за сагледавање пејсажа у току 
кретања.

У улицама у којима се формира дрворед 
потребно је изабрати по једну врсту дрвећа као 
што су : јавори (Acer campestre ,Acer platanoides 
“Globosum”) , каталпе (Catalpa bignonioides , 
Catalpa bignonioides “ Nana”), јудино дрво 
(Cercis siliquastrum), златна киша ( laburnum
anagiroides ), јапанска украсна трешња (Cerasus 
serulata), брезе ( Betula alba , Betula alba „ 
Fastigiata“ ), граб (Carpinus betulus , Carpinus 
betulus “ Fastigiata “)  магнолија (Magnilia sp), 
албизија (Albicia julibrisin) и тиме обезбедити 
индивидуалност сваке улице. При томе треба 
водити рачуна о карактеру улице и правцу 
доминантног ветра. 

При избору врста за улично зеленило 
треба водити рачуна да сем декоративних 
својстава саднице буду прилагођене условима 
раста у уличним профилима и 
инфраструктурним коридорима.

Озелењавање унутар постојећих 
блокова

Зелинило у зони становања треба да 
чини декоративна вегетација .

Унутар постојећих блокова максимално 
сачувати постојеће зеленило и допунити новим 
врстама.

Уколико је неопходно извршити 
уклањање  постојећих стабала уколико су она 
сува, болесна и у случају када то захтева општи 
интерес утврђен на основу закона.

1.6.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

Изградња објеката и постављање 
инсталација у појасу регулације јавног пута

Објекти и инсталације могу се градити 
у земљишном и заштитном појасу поред, испод 
и изнад јавних путева у складу са одредбама 
чланова 27. 28. 29. 30. 31. 33. и 34. Закона о 



09.03.2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 2

21

јавним путевима ("Сл. Гласник РС", број 
101/2005) . Претходне услове и сагласност за 
полагање инсталација и постављање објеката у 
регулационом појасу сабирних и приступних 
саобраћајница, односно на јавним површинама 
издаје ЈП "Дирекција за изградњу Града 
Сремска Митровица".

Водоснабдевање
На подручју обухвата плана  изграђена 

је  водоводна мрежа за снабдевање потрошача 
по ободним улицама и у простору блока за 
постојеће и планиране објекте. 

Уличну мрежу водовода предвидети у 
зеленим површинама поред саобраћајница и 
тротоара, на довољном растојању од осталих 
инсталација распоређених у простору, а према 
плану. Карактеристике објеката водоводне 
мреже дефинисати кроз израду техничке 
документације.

Израду пројектне документације, 
изградњу водоводне мреже, начин и место 
прикључења објеката на спољну водоводну 
мрежу радити у сарадњи и према условима 
надлежног  јавног и комуналног предузећа.

Фекална канализација
Фекална канализација предметног 

Блока прикључена је на постојећу 
канализациону мрежу у Паланка. На  подручју  
предметног плана изграђена је фекална 
канализациона  мрежа по ободним улицама и у 
простору блока за постојеће и планиране 
објекте. 

Ревизионе шахтове фекалне 
канализације нивелационо ускладити са 
саобраћајницама, манипулативним платоима и 
околним тереном.

Атмосферска канализација
Подужним и попречним падовима 

саобраћајница, манипулативних платоа и 
паркинга предметног просторног блока 
атмосферске воде са коловоза, манипулативних 
платоа и паркинга одвести до сливника 
атмосферске канализације, а потом затвореном 
атмосферском канализацијом одвести до 
постојеће атмосферске канализације. Ревизионе 
шахтове и  сливнике атмосферске канализације 
нивелационо ускладити са саобраћајницама, 
манипулативним платоима и околним тереном.

Гасификација
Снабдевање предметног Блока гасом 

планира се са постојеће гасне мреже. Гасна 

инсталација ће до потенцијалних потрошача 
бити спроведена уличном мрежом од постојеће 
ПЕ ДГМ.

Електромрежа
За снабдевање планираних објеката 

електроенергијом у обухвату ПДР предвиђа се 
из постојеће МБТС 20/0,4kV, 630kVА ''Камењар 
3''.Планирана канделаберска јавна расвета на 
челичном цевастим стубовима висине 5m 
напајаће се из постојећих ТС из ког ће бити 
могуће и њено паљење односно гашење. 
Паљење и гашење јавне расвете предвидети 
ручно и аутоматски (помоћу фото ћелије).

Динамику изградње планираних 
садржаја у обухвату плана, пратиће и изградња 
планиране електоромреже  као и канделаберске 
јавне расвете.

ТТ мрежа
У простору обухвата Плана постоји  

једнан веома значајан активнан ТТ објекат-
истурени претплатнички степен «Камењар» до 
којег је изграђен оптички кабл, док је разводна 
ТТ мрежа у овом делу насеља, подземна 
кабловска.У наведеном ТТ објекту, као и у ТТ 
шахтовима изграђеним поред њега, постоје 
велике резерве у ТТ капацитетима које далеко 
премашују потребе планираних објеката, тако 
да ће њихово  прикључење на ТТ мрежу бити 
веома једноставно и економично.

Потребе за овом врстом саобраћаја и 
комуникација могуће је задовољити изграњом 
подземне ТТ мреже а мрежу водити у уличним–
путним коридорима.

Топловодна мрежа
У обухвату Плана не постоји изграђена 

топловодна мрежа те не постоји могућност 
прикључења планираних садржаја-стамбених и 
пословних обеката на овај вид грејања објеката.

Интерна инфраструктура: 
Решавање проблема комуналног 

отпада (привремено депоновање у прописане 
судове) решава се у оквиру саобраћајне мреже 
на простору јавне намене за слободностојеће 
објекте. Предвиђена су и места за рециклажна 
острва. Трајно одлагање отпада се решава 
одлагањем  на одговарајуће депоније у контакту 
са надлежним ЈКП.

Услови заштите непокретног 
културног добра:

Предметна локација се налази у зони 
Сирмијума ван бедема у зони источне 
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некрополе Сирмијума, те је стога обавезан 
археолошки надзор приликом извођења 
земљаних радова.

Услови заштите подразумевају обавезан 
археолошки надзор стручне службе Завода-
уколико темељи планираног објекта прелазе 
дубину од 1,0м у свему према претходним 
Условима заштите непокретног културног 
добра – Завод за заштиту споменика културе 
СМ.

Услови заштите природних добара:

У обухвату Плана нема просторних 
целина од значаја за очување биолошке 
разноврсности.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ 
НА СВЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ

Термини и значење за одређивање 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

Ови показатељи примењени са осталим 
правилима грађења користе се за одређивање 
капацитета изградње на појединачним 
парцелама у компактном и мешовитом  
градском ткиву или на новоу блока у отвореним 
градским блоковима вишепородичног 
становања. Правила се односе на регулације 
улице, блока, парцеле, грађевинске линије, 
висину и положај објекта на парцели или у 
блоку, капацитете за паркирање, зелене 
површине и др.

Код израде планова детаљне регулације  
ови показатељи  се могу повећати или умањити 
на нивоу парцеле  али, на нивоу блока или 
урбанистичке целине су обавезујући.

Бруто развијена грађевинска 
површина објекта јесте збир површина свих 
надземних етажа објекта, мерених у нивоу 
подова свих делова објекта – спољне мере 
ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

У површине корисних етажа објекта  не 
рачунају се:

· подземни делови објекта као што су: 
гараже, подстанице грејања, 
котларнице, станарске оставе, 
трафостанице итд.;

· површине испод косих равни чија је 
висина мања од 1,50m;

· техничке етаже са висином мањом од  
1,50m.
Бруто развијена грађевинска 

површина парцеле или блока јесте збир 
површина свих корисних, надземних етажа свих 
зграда на парцели или у блоку.

Нето површина је одређена 
унутрашњим мерама између зидова који 
ограниичавају затворене и отворене просторе.

Нето развијена грађевинска површина 
(објекта, парцеле или блока) јесте збир нето 
површина свих корисних, надземних етажа 
објекта / парцеле / блока. Односи се на бруто 
развијену грађевинску површину  умањену за 
спољне и унутрашње зидове.

Однос нето и бруто површине се рачуна 
као 1:1,25.

Индекс заузетости парцеле јесте 
однос габарита хоризонталне пројекције 
изграђеног или планираног објекта и укупне 
површине грађевинске парцеле, изражен у 
процентима.

Индекс заузетости блока  јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције  изграђених 
или планираних  објеката у блоку и укупне 
површине блока, изражен у процентима.

Индекс изграђености парцеле јесте 
однос (количник) бруто развијене грађевинске 
површине изграђеног или планираног објекта и 
укупне површине грађевинске парцеле.

Индекс изграђености блока јесте 
однос (количник) бруто развијених грађевинских 
површина свих изграђених или планираних 
објеката у блоку и укупне површине блока. 

Планирани индекси на парцели  могу се 
увећати детаљнијом планском  разрадом на 
појединачним, архитектонски акцентованим, 
локацијама у блоку.

Ако је у затеченом-постојећем стању 
објекат на парцели премашио планиране 
индексе, при интервенцијама на постојећем 
објекту, без промене габарита, задржавају се 
постојећи. У случају промене габарита 
примењују се планирани индекси.
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2.1.1. ТЕРМИНОЛОГИЈА СТАМБЕНОГ 
ТКИВА

Стамбено ткиво обухвата становање као 
основну, преовлађујућу  функцију (више од 
50%) али и друге делатности које су са 
становањем компатибилне. То су дечје 
установе, школе, здравствене установе, 
спортско-пословни објекти са пратећим 
просторима, продавнице, локали за различиту 
занатску производњу, предузећа чија делатност 
није опасна по суседство, услуге, канцеларијско 
пословање и сл. Саобраћајне површине су 
саставни део свих градских зона.

Зграда је објекат високоградње чија је 
основна функција да обезбеди услове за боравак 
корисника (становање или обављање  
делатности),  или смештај и чување (животиња 
или потребне опреме).

Стамбена зграда или објекат је зграда 
са претежно стамбеном наменом простора. 
Према структури и преовлађујућој функцији 
разликујемо:

-породичне стамбене објекте, тј. 
објекте за становање са највише 4 стамбене 
јединице;

-вишепородичне стамбене објекте, тј. 
објекте за становање са више од 4 стамбене 
јединице.

Стан је простор унутар зграде који 
чине груписане просторије у једну 
функционалну целину која служи за становање, 
по правилу, једне породице.

Дуплекс је врста стана на више од 
једног нивоа који се налази у згради са више 
станова.

Према власничкој структури 
разликујемо два типа стамбених објеката:

индивидуална стамбена зграда је 
зграда са једним станом;

колективна стамбена зграда је зграда 
која има више од једног стана, са заједничком 
конструктивним и функционалним елементима 
зграде.

Стамбено ткиво је подељено на градске 
блокове. Изградња станова у формираним 
блоковима нових насеља биће архитектонски 
контролисана, што значи да ће бити 
преиспитивани програмски капацитети, 
инфраструктура, паркирање, зеленило и сл. како 
се не би нарушили претходно постигнути 
стандарди.

2.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ

Градски блок је површина у оквиру 
Генералног плана омеђена саобраћајним 
површинама (колским, пешачким, 
железничким, воденим), природним или 
вештачким препрекама, другим наменама или  
дефинисаним границама. 

Хоризонтална и вертикална 
регулација блока

Хоризонтална регулациона линија 
блока је граница између јавне површине и 
комуникације градског значаја (улице, тргови, 
приступи) и корисне површине блока. Јавне 
површине унутар блока (приступне 
саобраћајнице, паркинзи, зеленило, дечија 
игралишта), локалног значаја имају своју 
прцелу и налазе се унутар регулационих линија 
блока.

Јавне површине (парк, сквер, трг и друге 
веће јавне површине), ограничене 
комуникацијама градског значаја, такође су 
дефинисане као блок.

Регулациона линија јесте линија која 
раздваја површину одређене јавне намене од 
површина  предвиђених за друге  јавне и остале 
намене. је линија разграничења  за површине и 
објекте од општег интереса, односно површина 
јавне намене , од парцела које имају другу 
намену, односно од осталог грађевинског 
земљишта.

Вертикална регулација блока најчешће 
није јединствена него  преовлађујућа и 
дефинисана је :

· ширином улице;

· висином постојећих објеката;

· индексом  заузетости;

· индексом изграђености;

· капацитетом парцела у блоку за 
паркирање за одређену намену;

· амбијенталним и естетским 
критеријумима.

У блоковима где су висине објеката 
уједначене , ниски  појединачни објекти  могу 
се усагласити са преовлађујућом висином 
објаката у блоку, без обзира на урбанистичке 
параметре блока  који, у том случају, могу бити 
и прекорачени.
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Типологија градског ткива у обухвату 
ПДР-а

Планирани развој постојећег градског 
ткива развија се унутар неколико типова 
блокова:

· отворени  градски блокови;

· компактни градски блокови;

Отворене блокове карактеришу 
слободно постављени вишеспратни објекти који 
су повучени у односу на регулациону линију 
блока, изграђени на парцелама које су уједно и 
габарити постојећих и планираних објеката са 
јединственом, заједничком, унутарблоковском 
површином. Слободни простори уређени су као 
саобраћајне површине са  великим зеленим 
површинама и просторима за дечју игру, спорт 
и рекреацију. Настали су на раније 
неизграђеним површинама или реконстр-
укцијом градског ткива ниске густине, 
преовлађујуће спратности П+3 и П+4, са или 
без поткровља. У отвореним блоковима 
урбанистичким параметрима успоставља се 
равнотежа између изражено великог слободног 
простора и велике спратности објеката.

Новонастали отворени блокови 
оивичени су јаким градским саобраћајницама са 
увођењем  сервисног саобраћаја у унутрашњост 
блока. Отворени блокови настали 
реконструкцијом оивичени су старим  
индивидуалним стамбеним објектима и 
градским улицама и трансформишу се у 
мешовите градске блокове вишепородичног 
становања и  велике густине насељености.

Компакни блокови су скупови 
појединачно изграђених зграда на 
одговарајућим парцелама које поштују услове 
међусобне повезаности и регулације. Оивичени 
су јавним простором, најчешће улицама. Налазе 
се углавном у централној градској зони. Објекти 
су постављени на регулационој линији или 
паралелно са њом. По правилу двојно су 
узидани са изузецима када је успостављено 
одстојање између њих. 

Компактни блокови се развијају и 
унапређују као компактни блокови јасно 
оформљеном парцелацијом и габаритима нових 
објеката и трансформишу се у блокове блокове 
централних функција.

2.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ

Свака катастарска парцела која излази 
или има излаз на јавно грађевинско земљиште, 
која испуњава услове за градњу из овог плана и 
која је планом предвиђена за изградњу је 
грађевинска парцела. На истој грађевинској 
парцели може се вршити изградња и више
објекaта према условима за одређену зону 
градње. 

Постојеће катастарске парцеле на којима 
се може градити у складу са правилима овог 
плана су грађевинске парцеле.

Све нове грађевинске парцеле морају 
имати обезбеђен колски приступ на јавну 
саобраћајну површину директно или преко 
прилаза.

Подела постојеће парцеле на две и више 
мањих парцела врши се у оквиру граница 
парцеле. Поделом се не могу формирати 
парцеле које не задовољавају услове у погледу 
величине, начина градње у односу на 
непосредно окружење, односно планирани тип 
изградње.

Формирање нових грађевинских парцела 
вршиће се тако да новоформирана грађевинска 
парцела има геометријску форму што ближе 
правоугаонику, као и величину прилагођену 
планираној намени и типу изградње.

Облик и величина грађевинских парцела 
одређују се тако да се на њима може градити у 
складу са правилима градње за конкретну ТГЦ.

Парцела је најмања површина  на којој 
се може градити, а дефинисана је приступом на 
јавну површину, границама према суседним 
парцелама и преломним, геодетски 
дефинисаним  тачкама.

Подела постојећих парцела могућа је 
само под условом да све новоформиране 
парцеле имају директан приступ на јавну 
површину, односно обезбеђен индиректан 
приступ јавној површини преко приватног 
пролаза. Сва важећа правила за планирану 
намену се не могу мењати, а капацитет се 
одређује према новој површини. Парцела мора 
обухватати, осим објекта потребан паркинг 
простор и припадајуће зеленило.

Регулација парцеле за изградњу значи 
дефинисање грађевинских линија на парцели.

Грађевинска линија, којом се дефинише 
положај објекта на парцели, је хоризонталана 
пројекција грађевинских равни у оквиру којих 
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се гради објекат изнад тла. Грађевински објекат 
поставља се предњом фасадом на грађевинску 
линију, односно унутар простора оивиченог 
грађевинским линијама.

Грађевинска линија даје максималну 
границу градње, у коју се уписује основа 
објекта. Основа објекта може бити мања од 
максималне границе градње. Грађевинска 
линија је обавезујућа када се поклапа са 
регулационом линијом или када је потребно 
задржати дефинисано растојање од регулационе 
линије задато планом. 

Грађевинска линија дефинисана 
постојећим објектима који се задржавају, 
обавезујућа је за положај грађевинске линије 
планираних објеката.

У зони у којој постоје изграђени 
објекти грађевинска линија утврђује се по 
правилу на основу позиције већине изграђених 
објеката, осим у зонама у којима је одређена 
друга вредност или је изградња на регулацији 
обавезна.

Минимално растојање између 
грађевинске линије на површини грађевинске 
парцеле и регулационе линије за нови објекат 
одређена је правилима градње. 

Грађевински објекат поставља се 
унутар простора оивиченог грађевинском 
линијом, односно предњом фасадом на 
грађевинску линију осим у  зонама у којима је  
одређена конкретна вредност.

Одступања од грађевинске линије 
Уколико је различита од грађевинске 

линије осталих етажа објекта, грађевинска 
линија приземља и подземних делова објеката  
дефинише се посебно, растојањем у односу на 
грађевинску линију. 

Грађевинска линија подземних етажа
је хоризонтална пројекција грађевинских равни 
у оквиру којих се граде подземне етаже, 
односно објекат.

За подземне објекте од општег интереса  
(подземни пешачки пролази, јавни гаражни 
простори, комунална постројења и сл.) утврђује 
се у појасу регулације.

За подземне објекте на осталом 
грађевинском земљишту (делови објекта, 
гараже и сл.) подземна грађевинска линија може 
се утврдити у појасу између грађевинске и 
регулационе линије изван габарита надземног 
објекта. Површина  подземних етажа не може  
бити већа од 85% површине парцеле. Минимум 
15% површине парцеле мора бити незастрто. 

Део подземне етаже изван габарита надземног 
објекта, или дела објекта,  не сме бити виши од 
коте тротоара на регулационој линији уз 
максималну усклађеност са линијом терена.

Подземна грађевинска линија не сме да 
прелази границу парцеле.

Грађевинска линија приземља може да 
се дефинише посебно, уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом.

Испади на објектима (еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице без стубова, 
надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не 
могу прелазити грађевинску, односно 
регулациону линију више од 1,20 и то на нивоу 
првог спрата, а  на  делу објекта вишем од 3m, 
(рачунајући од основног габарита објекта  до 
хоризонталне пројекције испада), и то:

1. на предњој (уличној) фасади објекта или 
на делу објекта према предњем дворишту -
укупна површина испада не може прећи  50% 
уличне фасаде изнад приземља; код 
саобраћајница које имају ширину појаса 
регулације мању од 12m нису дозвољени 
испади преко регулационе линије;

2. на делу објекта према бочном дворишту, 
ако је грађевинска линија објекта најмање 5,5m 
удаљена од бочне суедне границе парцеле –
укупна површина испада не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља;

3. на делу објекта према задњем дворишту 
– укупна површина испада не може прећи 30% 
задње фасаде изнад приземља;

Испади на деловима објеката 
оријентисани према улици не смеју угрожавати 
приватност суседних објеката. Хоризонталана 
пројекција линије испада може бити највише 
под углом од 45 степени од најближег отвора на 
суседном објекту.

Излог трговинске радње може бити 
препуштен у односу на грађевинску линију 
максимално 0,30m, по целој висини пословног 
дела приземља, када најмања ширина тротоара 
износи 3m, а испод те ширине тротоара није 
дозвољена изградња  испада излога локала у 
приземљу.

Конзолне надстрешнице у зони 
приземне етаже  могу прећи грађевинску линију 
до 2m,  по целој ширини објекта на висини 
изнад 3m.

Отворене спољне степенице могу се 
постављати на објекат (предњу фасаду), испред 
грађевинске линије, ако је грађевинска линија 
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најмање 3m увучена у односу на регулациону 
линију и ако савлађују висину од максимално 
1,20m. У осталим случајевима степениште 
улази у габарит објекта. На бочном или задњем 
делу објекта  отворене степенице морају се  
постављати тако да не ометају пролаз у 
двориште, тј. на минималном растојању од 2,5m 
од бочне суседне границе парцеле.

Код нових објеката на регулационој 
линији у блоковима  са пословно-стамбеном 
наменом, када је ширина тротоара мања од 2m,  
обавезно је увлачење излога, минимално 1,20m,  
и формирање колонада или аркада, с´тим да 
нема висинске разлике тротоара на 
регулационој линији и прилазне површине 
пословном простору приземне етаже.

Однос грађевинске линије према 
суседним објектима :

Грађевинске линије према суседним 
парцелама дефинишу концепт изградње у 
блоку.

У односу на суседне парцеле објекти 
могу бити постављени:

· у непрекинутом низу,
· у прекинутом низу и 
· као слободностојећи.

Непрекинути низ
У непрекинутом низу објекат на 

парцели додирује обе бочне линије грађевинске 
парцеле у систему двојно узиданих објеката. 
Растојање између два суседна објекта је 0m, а 
између два суседна објекта су обавезне 
дилатационе спојнице као  и термичка ,тј. 
звучна изолација.

На месту контакта новог и постојећег 
објекта  грађевинска линија треба да буде 
континуалана у ширини везног елемента на 
бочној фасади новоизграђениог, постојећег 
објекта  и неопходних растојања (од границе 
парцеле и од суседних објеката) за дворишни 
део објекта.

У циљу проветравања и осунчања блока 
и бољих еколошких услова максимална дубина 
објеката у непрекинутом низу је 15m. 
Дозвољена је изградња унутарблоковског низа 
или слободностојећег објекта исте максималне 
дубине ако је Планом детаљне регулације 
дефинисана унутарблоковска површина са 
јавном наменом.  

У случају изградње објеката већих 
висина, планирати мању висину дворишних 
трактова у односу на висину уличног дела 
објекта. Дозвољена је изградња дворишних 

објеката спратности П+0 на једној бочној 
граници парцеле  уз минималну удаљеност од 
друге бочне границе од 5,5m , обавезно у 
правцу колског пролаза (ајнфорта) објекта у 
непрекинутом низу. У случају када је дворишни 
објекат удаљен од обе бочне границе са 
суседним парцелама мин. 5,5m дозвољена 
максимална спратност је П+Пк (ако планом 
детаљне разраде није другачије дефинисано).

За паркирање на сопственој парцели, 
обавезно је обезбеђење колско-пешачког 
пролаза - ајнфорта кроз објекат максималне 
дужине 15m, минималне ширине 3m, 
минималне висине 3m, уколико 
противпожарним условима није другачије 
одређено. Максимално растојање два 
једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 
3m, је 18m, тј. код двосмерног колско-пешачког 
пролаза, ширине 6m  максимална удаљеност од 
суседног пролаза  је 24m. На објекту, или делу 
објекта,  мање ширине од  12m  дозвољена је  
изградња  само једног колско пешачког пролаза 
ширине 3m.

Бочни зидови објеката на граници са 
суседним парцелама изводе се без могућности 
отварања прозорских отвора, без обзира на 
висинску разлику. За потребе вентилације и 
осветљавања помоћних просторија или 
заједничког степеништа у објекту дозвољава се 
формирање светларника. 

Максимални дозвољени нагиб кровних 
равни је до 35 степени. Кровне равни 
формирати тако да слив воде генерално буде 
двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим 
детаљима у виду кровних баџа и другачијег 
слива. 

Прекинути низ
Када се у низу блока, осим двојно 

узиданих, јављају и једноструко узидани 
објекти, добија се прекинути низ. Растојања 
новог објекта од бочне границе парцеле, 
односно од објеката на суседној парцели, 
дефинисана су правилима у плановима 
детаљније разраде, то јест минималним 
одстојањем објекта од бочне суседне парцеле.

На обе суседне парцеле прекинутог низа 
минимално растојање од бочне суседне границе 
парцеле је 3m, када је дозвољено на бочним 
фасадама отварање само отвора помоћних 
просторија. Ако је удаљеност од бочне суседне 
границе минимално 1/3  висине вишег објекта, а 
не мање од 5,5m дозвољено је отварање прозора 
стамбених просторија на бочним фасадама 
објекта.



09.03.2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 2

27

Дозвољена је изградња дворишних 
објеката веће спратности П+2, уколико је 
објекат удаљен од обе бочне суседне границе 3 
(односно 5,5)m.

На страни налегања на суседну границу 
парцеле, где почиње изградња објеката у низу, 
важе правила непрекинутог низа.

Слободностојећи објекат

Слободностојећи објекти су они чије 
бочне грађевинске линије и грађевинске линије
према задњој линији парцеле не додирују 
одговарајуће линије граћевинске парцеле.

Међусобна удаљеност 
слободностојећих вишеспратница износи 
најмање половину висине вишег објекта, а не 
може бити мања од 10m. Удаљеност се може 
смањити на четвртину ако објекти на 
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе 
на просторијама за становање, а не може бити 
мања од 5,5m.

На зиду вишепородичног објекта према 
суседној парцели који је од границе са њом 
удаљен:

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

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

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

За високе објекте типа пословних кула 
међусобна одстојања и одстојања од постојећих 
објеката дефинишу се детаљнијом 
регулационом разрадом.

За слободностојеће вишеспратнице на 
парцелама у окружењу јавних површина 
међусобна одстојања, одстојања од постојећих 
објеката и одстојања од границе парцеле 
дефинишу се детаљнијом регулационом 
разрадом.

Код слободностојећих објеката мање 
спратности, породичних објеката максималне 
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 0,6m.

На зиду породичног објекта, или објекта 
са пословном наменом компатибилном 
стамбеном окружењу мале спратности до 
П+1+Пк  према суседној парцели који је од 
границе са њом удаљен:

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

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

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

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

· од 5,5m за вишепородичне објекте;
· од 2,5m код породичних објеката мале 

спратности; 
сем код атријумских и полуатријумских  

објеката када минимално растојање може бити 
и 0m, ако је планом детаљне разраде 
дефинисана изградња атријумских и 
полуатријумских објеката .

Сви постојећи објекти задржавају 
постојећу грађевинску линију према задњој 
линији парцеле, до замене објекта новим. Све 
нове интервенције на постојећим објектима 
морају да се ускладе са овим правилима. 

2.1.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗГРАДЕ

Урбанистички показатељи  регулишу начин 
употребе земљишта, тј. регулишу однос 
изграђеног и неизграђеног грађевинског 
земљишта.  Површине намењене за изградњу 
према специфичном начину коришћења  
дефинисане су поделом на  типичне градске 
целине у оквиру којих према структури и 
преовлађујућој функцији разликујемо:

-породичне стамбене објекте, тј. 
објекте за становање са највише 4 стамбене 
јединице;

-вишепородичне стамбене објекте, тј. 
објекте за становање са више од 4 стамбене 
јединице;
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-пословне објекте, тј. објекте који се, 
углавном, користе као радни простори;

-пословно-стамбене објекте, тј. 
објекте комбиноване намене са обавезним 
пословањем у приземним етажама и максимум 
30%  површине објеката у функцији становања.

-стамбено-пословне објекте, тј. 
објекте комбиноване намене са обавезним  
пословањем у приземним етажама и максимум 
30%  површине објекта у функцији пословања.

Сваки објекат мора да представља једну 
функционалну архитектонску целину, 
уклопљену у урбанистичко-архитектонско 
окружење.

Под објектима се подразумевају 
грађевине високо и нискоградње и то: зграде 
свих врста, саобраћајни, водопривредни и 
енергетски објекти, привредни објекти, 
елементи партерног уређења, јавне зелене 
површине, објекти спорта и рекреације, 
комунални објекти, гробља и сл.

Под зградама се подразумевају 
изграђени делови парцеле у функцији основне 
или компатибилне намене блока одређене 
Типичне градске целине. У преовлађујућем 
броју случајева ради се о функцији становања 
односно становања са пословањем.

Етажа је простор између две узастопне 
горње подне површине или између горње 
површине пода и крова.

Габарит објекта је геометријско тело 
максималних димензија у оквиру кога се може 
уписати објекат. Основа објекта је 
хоризонтална пројекција габарита објекта.

Габарит објекта је одеђен:
· висином зграде дефинисаној према 

блоковима типичних градских целина;
· у односу на суседне објекте и парцеле;
· степеном заузетости;
· индексом изграђености;
· капацитетом парцеле за паркирање за 

одеђену намену;
· амбијенталним и естетским 

критеријумима.

Висина објекта је:
1) на равном терену - растојање од 

нулте коте 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 објеката је дефинисана по 
блоковима типичних градских целина, а висина 
слемена зависи од дефинисане спратности и 
ширине планираног објекта.  

Максимална планирана спратност 
објеката  је П+3+Пк, изузетно П+4+Пк у виду 
акцента на угловима доминантних 
саобраћајница

спратност објекта   
апсолутна висина објекта

П+0                     max. висина до    6m

П+Пк                  max. висина  до   7m
П+1                          max. висина  до   9м
П+1+Пк              max. висина  до  10m

П+2                     max. висина до   12m
П+2+Пк              max. висина до   14m
П+3                          max. висина  до  16m
П+3+Пк                   max. висина до   17m
П+4                          max. висина до   18m
П+4 +Пк max. висина до   20m

(П –приземље; 1,2,3,4 -спратови; Пк-
поткровље)

Максимални дозвољени нагиб кровних 
равни је до 35 степени. Кровне равни 
формирати тако да слив воде генерално буде 
двоводни ка улици и ка дворишту, са могућим
детаљима у виду кровних баџа и другачијег 
слива. 

Усклађивање висине нових и постојећих 
објеката са одступањем од 1/5 спратне висине 
рачуна се у складно повезивање.

Висина назитка поткровне етаже нових 
објеката свих врста износи највише 1,6m 
рачунајући од коте пода поткровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. Назидак у тавану 
нових вишепородичних објеката није дозвољен. 
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Назидак у тавану нових породичних, 
вишеспратних објеката износи највише 0,6m.

На постојећим и новопланираним 
крововима могу се формирати кровне баџе за 
осветљење корисног простора. У оквиру кровне 
баџе могу се формирати излази на терасу или 
лођу. На једном објекту може бити само један 
ред кровних баџа на истој висини, а максимална 
дозвољена светла висина је 2,60m од коте пода 
поткровља. Површина хоризонталне пројекције 
кровних баџа не може бити већа од 30% 
површине хоризонталне пројекције основне 
кровне равни.  У оквиру кровне баџе могу се 
формирати излази на терасу или лођу.  Облик и 
ширина баџе морају бити усклађени са 
елементима фасаде.

Кота приземља ново-планираних 
стамбених објеката, на равном терену, може 
бити максимално 1,2m виша од нулте коте. Кота 
приземља не може бити нижа од нулте коте.

На стрмом терену од или према улици  
кота приземља се мери од заштитног тротоара 
на предњој страни објекта.

На стрмом терену са нагибом који прати 
нагиб саобраћајнице, кота приземља се одређује 
у тачки са које се остварује прилаз објекту.

За објекте који у приземљу имају 
нестамбену намену (пословање и делатности)  
кота произемља може бити максимално 0,2m 
виша од  нулте коте (за објекте на равном 
терену), тј.од коте заштитног тротоара на 
предњој старни објекта ( за објекте на стрмом 
терену). Висинска разлика до 1,2m се решава 
денивелацијом унутар објекта.

Радови на постојећем објекту што важи 
и за изградњу нових објеката не смеју угрозити 
стабилност и начин коришћења предметног и 
суседних објеката.

Атмосферске падавине са зграде и 
других непропусних површина се одводе на 
сопствену или јавну парцелу, а не на суседне 
парцеле.

Галерија је отворена платформа 
конзолно или стубовима испуштена у 
унутрашњи простор једне просторне целине-
дела објекта. По правилу галерије се налазе у 
приземљу пословног или стамбено-пословног 
вишеспратног објекта чија структура је решена 
системом полунивоа. Није дoзвољено затварање 
делова галерије у односу на јединствени 
простор у којем се налази. Површина галерије 
не може прећи 50% површине доњег нивоа 
просторије у којој се налази. Максимална 
висина пословног простора са галеријом, 
мерено од пода доњег нивоа до плафона  горњег 

нивоа је 5м. Висина простора испод галерије је 
минимално 2,4м , а висина галерије до плафона 
просторије је минимално  2,0м. 

Светларник објекта је ненаткривени 
простор са три односно четири стране затворен 
сопственим зидовима .  Површина се одређује 
тако да свакој етажи зграде одговара површина 
од  1m² светларника,   при чему он не може бити 
мањи од  3m². Светларник новог објекта се мора 
ускладити са положајем светларника суседног 
објекта. Минимална ширина светларника је 1m 
(растојање од објекта до границе суседне 
парцеле). Максимална дужина светларника је 
5,5m, а максимална површина 20m². Површина 
светларника рачуна се у неизграђени део зграде. 
Минимална висина парапета отвора у 
светларнику је 1,8m.  Није дозвољено отварање 
прозора или вентилаионих канала на 
светларник суседног објекта. Мора се 
обезбедити приступ првој етажи светларника и 
одводњавање атмосферских вода.

Атријум објекта је наткривени или 
ненаткривени простор са четири старне 
затворен сопственим зидовима минималне 
површине 20m². У атријуму објекта дозвољени 
су отвори стамбених и пословних виталних 
просторија. Одстојање наспрамних зидова са 
отворима виталних просторија не сме бити 
мање од 5,5m. 

Полуатријум је наткривени или 
ненаткривени простор са три стране затворен 
сопственим зидовима. Могућа је изградња 
објеката са полуатријумом ако је планом 
детаљне разраде дефинисана изградња таквих 
објеката или уз претходно прибављену 
сагласност суседа.  Полуатријум новог објекта 
се мора ускладити са положајем полуатријума 
суседног објекта. Минимална површина 
полуатријума је 15m², а минимално одстојање 
наспрамног зида од суседне границе парцеле је 
3m.  Сва правила за непрекинути низ важе и за 
атријумске и полуатријумске објекте.

Садржај колективне стамбене зграде
Стамбене зграде треба да садрже 

следеће заједничке просторије:
· Вертикалне комуникације,
· Хоризонталне комуникације,
· Сервисне комуникације (сушионице 

рубља, топлотне грејне станице за зграде са 
централним грејањем и станарске оставе).

Минимална светла висина степенишна 
крака не сме бити мања од 220cm. Величина 
степеника у оквиру формуле 2х+б=60-65, с тим 
што је минимална ширина газишта степеника 
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28cm, а максимална висина 18cm, а минимална 
ширина степенишног крака 110cm.

Стамбене зграде могу имати просторије 
за уређај за повећање притиска воде, депоније
смећа, котларнице, просторије за бицикле и 
дечија колица, просторије за агрегат за резервно 
напајање електроенергијом, просторије за игру 
деце, просторије за кућни савет.

Стамбене зграде могу да имају 
заједничке терасе у приземљу, на појединим 
етажама или на равном крову.

Око зграде, по доступном на парцели 
делу обима морају се предвидети тротоари 
минималне ширине 80cm, ако служе као 
заштита од воде или 120cm ако служе и као 
комуникација.

Помоћни објекти
На грађевинским парцелама уз објекте 

за које се прибавља одобрење за изградњу могу 
се градити и помоћни објекти (оставе, 
портирнице и слично), који могу појединачно 
бити корисне површине до 10,00м2 као и 
настрешнице,  тремови и слично, а који се не 
обрачунавају у индексе по зонама из ових 
правила, с тим да под њима не може бити више 
од 10% површине парцеле.

За помоћне објекте може се потврдити 
пријава градње у складу са наменом постојећих 
објеката на грађевинској парцели.

Гараже, радионице и пословни 
простори се не сматрају помоћним објектима и 
подлежу обавези прибављања одобрења за 
изградњу.

2.1.5. НАДЗИЂИВАЊЕ, ДОГРАДЊА И 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА

За све стамбене објекте који се не 
уклапају у планиране структуралне измене 
стамбеног ткива у предметном блоку, односно 
не испуњавају услове Плана генералне 
регулације или плана детаљне разраде, 
дозвољена је реконструкција постојећих 
објеката у затеченом стању у оквиру постојећег 
габарита објекта уз мање измене као што је 
претварање таванског простора у користан 
простор и сл..

Надградња постојећих објеката могућа 
је у оквиру планираних висина за одређен тип 
блока према посебним  правилима градње по 
типичним целинама датим у плану, при чему се 

посебна пажња мора обратити на висински 
однос са суседним објектима. 

Реконструција или санација зграда са 
равним кровом могућа је  надградњом, тј. 
изградњом поткровне етаже без обзира на 
дефинисану максималну спратност планираних 
објеката  у случајевима  када сам објекат или 
окружење има такве архитектонске  
карактеристике да појава косих и мансардних 
кровова не нарушава карактер објекта или 
целине.

Дозвољено је надзиђивањем постојећег 
или изградњом новог крова формирање 
поткровља у више од једног нивоа. Дозвољена 
је изградња новог крова са могућношћу 
искоришћења поткровног дела испод слемена, а 
изнад званичног поткровља, у сврху проширења 
доњих станова (формирање дуплекса) или 
формирања засебних стамбених јединица. 

На постојећим и новопланираним 
крововима могу се формирати кровне баџе за 
осветљење корисног простора. У оквиру кровне 
баџе могу се формирати излази на терасу или 
лођу. На једном објекту може бити само један 
ред кровних баџа на истој висини, а максимална 
дозвољена светла висина је 2,60m 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. 

У фази припреме пројектне 
документације  надградња је могућа само на 
нивоу целине објекта, не за делове, са 
обавезним приказом евентуалних етапа  
реализације.

Надградња подразумева обезбеђење 
одговарајућег броја паркинг места само за нове 
капацитете.

Доградња новог дела зграде
Доградња објекта подразумева 

проширење основе постојећег објекта према 
условима за парцеле типа блока у којем се 
интервенција изводи.

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

· типом блока;
· постојећим објектима на 

суседним парцелама;
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· 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, нихову 
спаратност и нето површине стамбеног и 
пословног простора.

Дограђени део објекта у низу не сме 
прећи ширину  калкана суседних објеката, и не 
сме бити сметња при функционисању 
постојећег и суседних објеката.

Доградња елемената комуникација, 
лифтова и степеништа је дозвољена тако да не 
угрозе начин коришћења предметног и 
суседних објеката. Дограђене елементе 
комуникације планирати тако да омогуће 
прилаз возила објекту као и неометано кретање 
возила око објекта.

Сви елементи вертикалних 
комуникација морају бити заштићени од 
спољних утицаја.

Доградња на отвореним терасама је 
дозвољена код породичних објеката према 
правилима о минималним растојањима 
објеката, општим правилима изградње  и 
подразумева проширење корисног простора 
објекта.

Дозвољено је затварање  тераса, лођа, 
балкона  и веранди под условом да овом 
интервенцијом  неће бити угрожени  објекти 
суседних парцела (правило о минималном 
одстојању између објеката и испадима на 
објектима). Архитектонске карактеристике 
(облик, примењени материјали, боја и сл.)  
морају бити усклађени са  елементима фасаде 
постојећег објекта, тј. морају се изводити на 
исти начин, у истом материјалу и боји, у складу 
са постојећим елементима зграде.  Начин 
затварања мора бити усклађен са претходним 
интервенцијама на објекту, тј. са претходно 
израђеним идејним решењем затварања  тераса, 
лођа, балкона  и веранди  на објекту у целини, а 
не на њеним деловима. 

Затварање пословног дела приземља са 
колонадама, постојећих пролаза и пасажа није 
дозвољено у смислу преграђивања и формирања 
корисног простора.

Реконструкција постојећих објеката
Објекти предвиђени за рушење не могу 

се дограђивати, а до привођења намени 

простора на објекту се може изводити 
реконструкција и рестаурација.

Реконструцијом се дозвољава у оквиру 
постојећег габарита објекта, без његове измене 
или било каквог проширења.

Дозвољава се пренамена постојећег 
стамбеног и помоћног  простора у пословни 
простор, док је пренамена гаражног у пословни 
простор могућа само ако је испуњен услов који 
се односи на минималан број паркинг места на 
парцели.

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 1,5m. Формирање новог корисног 
простора подразумева обезбеђење 
одговарајућег броја паркинг места само за нове 
капацитете.

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 1m, уз услов да  не  
ремете  колски пролаз објекту .  Поменута 
степеништа не могу постављати ван 
регуллационе линије блока.

Приликом додавања било каквих нових 
делова на постојеће грађевине  потребно је да 
сви нови делови и радови буду изведени у 
архитектонском стилу у којем је изграђена 
постојећа зграда. Није дозвољена промена стила 
грађења.

Назидак последњих етажа објеката

Назидак таванске етаже на новим 
објектима вишепородичног становања није 
дозвољен, а на новим породичним објектима 
максимално дозвољена  висина назитка је 0,6m. 
На постојећим објектима, максимални назидак 
таванског простора на основној, вертикалној, 
фасадној равни без испада је 0,9m.

Назидак поткровља на новим објектима 
свих врста дозвољен је до највише 1,6m. 
Назидак поткровља на постојећим објекта су
последња етажа са назитком од 0,9 до 1,6m за 
породичне објекте, а  за вишепородичне објекте 
од 0,9 до 2m. Свака последња етажа или део 
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етаже постојећег објекта чији је назидак на 
основној фасадној равни без испада већи од 
1,6m за породичне објекте и 2m за 
вишепородичне објекте, чини последњу 
спратну етажу објекта. У случају санације или 
реконструкције равног крова дозвољен је 
назидак поткровља до 2m . Висина назитка 
рачуна се од коте пода последње етаже на 
основној фасадној равни без испада до тачке 
прелома косине основне кровне равни.

2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА
ПОЈЕДИНАЧНЕ ЛОКАЦИЈЕ  

У ОБУХВАТУ ПДР-А

У ПГР-у града је планирана нова градња 
у Блоковима отвореног типа и описани су 
слободностојећи објекти. 

Овим ПДР-ом се дефинише, за већину 
парцела, фазно формирање парцела за градњу 
слободностојећих објеката (парцеле пре и након 
реализације објекта) са крајњим циљем 
усклађивања нових објеката-парцела са 
окружењрм  јавних површина у Блоку 
отвореног типа

Овим Правилима уређења и Правилима 
грађења обрађене као посебне-појединачне 
урбанистичко-архитектонско-грађевинске 
целине са детаљно наведеним свим 
релевантним параметрима за дефинисање 
објеката и непосредног окружења у складу са 
свим важећим законским и планским 
документима.

У првој фази реализације плана 
формирају се адекватне парцеле (или су 
формиране) у контексту слободностојећих 
објеката на припадајућој парцели.

У другој и трећој фази реализације 
плана, након изградње објеката неопходно је 
парцелацијом и препарцелацијом формирање 
парцела под габаритима објеката и заједничке, 
околне површине са јавном наменом. 

Површина новоформиране 
грађевинске парцеле ће се узимати у обзир 
при обрачуну потребног броја паркинг места 
с тим да ће се потребан број паркинг места 
умањити за једно паркинг место на сваких, 
започетих 50m² површине која је овим 
Планом предвиђена за јавну употребу. 
Наведени норматив проистиче из чињенице 

да је за једно паркинг место, укључујући 
саобраћајнице и заштитно зеленило, у 
новоформираном простору блока отвореног 
типа неопходно обезбедити површину од 
50m².

Урбанистичко-архитектонско решење 
наглашавања простора улаза у унасеље 
''М.П.Камењар'', подразумева укрупњавање 
волумена објеката у задатим просторним 
условима  на два угла јужне стране раскрснице 
Ул.Паланка и Војводе Степе. Планира се 
формирање урбанистичко-архитектонске 
композиције од два пара објеката у циљу 
постизања утиска континуираних фасада 
уличног фронта карактеристичних за централне 
граске зоне. 

1.Планирани објекат П+1+Пк на углу 
улица Војводе Степе и Паланка (западна 
страна), на  постојећој  парцели број 5636

На југозападном углу раскрснице на 
формираним парцелама (бр.5636 и бр.5726/120
постојећи) планирају се два објекта као пар 
једноструко узиданих објеката, спратности 
П+1+Пк. Објекат на самом углу (парцела 
бр.5636) је типа угаоног објекта на 
раскрсницама главних градских саобраћајница 
те је неопходно угаони део објекта нагласити 
архитектонским решењем и надвишењем у виду 
једне етаже.

· просторно одређење парцеле: изградња 
на постојећој парцели је условљена 
парцелацијом и формирањем парцеле 
под планираним габаритом објекта;

· спратност: од П+1 до П+1+Пк.
Тавански простор се може користити за 
становање у виду дуплекса –
проширења доњих станова или засебних 
стамбених јединица;

· висина објекта (до слемена): макс. до 
14m;

· индекс заузетости парцеле:  100%;
· индекс изграђености парцеле: макс до 

3,5 ;

· паркирање: на јавној површини. 
Површина преостале ново-формиране 
грађевинске парцеле ће се узимати у 
обзир при обрачуну потребног броја 
паркинг места  с тим да ће се потребан 
број паркинг места умањити за једно 
паркинг место на сваких, започетих 
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50m² површине кој а је овим Планом 
предвиђена за јавну употребу. 

2.Планирани објекат П+3+Пк на углу 
улица Војводе Степе и Паланка (источна 
страна), на постојећој  парцели број 5726/127

На југоисточном углу раскрснице улица 
Паланка и Војводе Степе на формираним 
парцелама (бр.5726/127 и бр.5726/126) 
планирају се два објекта као пар  једноструко 
узиданих објеката,  спратности П+3+Пк. Однос 
регулационих и грађевинских линија се 
поставља тако да објекати на спратним 
деловима добијуу на волумену (проширење). 
Објекат на самом углу (парцела бр.5726/127) је 
типа угаоног објекта на раскрсницама главних 
градских саобраћајница те је неопходно угаони 
део објекта нагласити архитектонским решењем 
и надвишењем.

· просторно одређење парцеле:
Формирана парцела бр.5726/127 за 
градњу и не планира се даља 
препарцелација. Ограђивање парцеле 
није дозвољено сем у зони колског 
прилаза објекту из унутарблоковског 
простора;

· намена објекта: стамбени или стамбено 
пословни објекат;

· тип објекта: прекинути низ два објекта  
, вишепородични  објекат;

· спратност: од П+2+Пк до П+3+Пк са 
акцентом на углу улица Паланка и 
Војводе Степе у виду веће спратности ( 
од једне етаже) до половине ширине 
главне фасаде, а максимално до 15m.
Тавански простор се може користити за 
становање у виду дуплекса –
проширења доњих станова или засебних 
стамбених јединица;

· грађевинска линија: грађевинска линија 
према улици Паланка се поклапа са 
планираном регулационом линијом; 
према улици Војводе Степе грађевинска 
линија приземља је увучена за 1,6m у 
односу на планирану регулациону 
линију и грађевинску линију осталих 
етажа- ипади на спрату преко 
регулационе линије на западној фасади 
нису дозвољени; 

· грађевинска линија подземне етаже:
одговара габариту објекта уколико је 
планирано становање у приземљу; 
одговара величини парцеле за изградњу 

уколико је планирано пословање у 
приземљу и висинска , завршна кота 
међуспратне конструкције поземне и 
приземне етаже у потпуности усклађена 
са задатом висинском котом тротоара;

· габарит објекта: максимална дубина 
објекта у прекинутом низу је 15m;

· висина објекта (до слемена): макс. до 
20m;

· индекс заузетости парцеле: 70%;
· паркирање: могуће је на сопственој 

парцели у гаражи у етажи приземља или 
подрума и на јавној површини

3.Планирани објекат П+3+Пк уз 
улицу Војводе Степе (источна страна), на 
постојећој парцели број 5726/126

У северо- источној зони улице Војводе 
Степе на формираним парцелама (бр.5726/127 и 
бр.5726/126) планирају се два објекта као пар 
једноструко узиданих објеката, спратности 
П+3+Пк. Однос регулационих и грађевинских 
линија се поставља тако да објекати на 
спратним деловима добију на волумену 
(проширење).

· просторно одређење парцеле:
Формирана парцела бр.5726/126 за 
градњу и не планира се даља 
препарцелација. Ограђивање парцеле 
није дозвољено сем у зони колског 
прилаза објекту унутар блока;

· намена објекта: стамбени или стамбено 
пословни објекат;

· тип објекта: прекинути низ два објекта, 
вишепородични објекат;

· спратност: од П+2+Пк до П+3+Пк.
Тавански простор се може користити за 
становање у виду дуплекса –
проширења доњих станова или засебних
стамбених јединица;

· грађевинска линија: јужна и западна 
грађевинска линија приземља је увучена 
за 1,6m у односу на планирану 
регулациону линију и грађевинску 
линију осталих етажа- ипади на спрату 
преко регулационе линије на западној и 
јужној фасади нису дозвољени; 

· грађевинска линија подземне етаже:
одговара габариту објекта уколико је 
планирано становање у приземљу; 
одговара величини парцеле за изградњу 
уколико је планирано пословање у 
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приземљу и висинска, завршна кота 
међуспратне конструкције поземне и 
приземне етаже у потпуности усклађена 
са задатом висинском котом тротоара;

· габарит објекта: максимална дубина 
објекта у прекинутом низу је 15m;

· висина објекта (до слемена): макс. до 
17m;

· индекс заузетости парцеле:  70%;
· паркирање: могуће је на сопственој 

парцели у гаражи у етажи приземља или 
подрума и на јавној површини.

4.Планирани објекат П+3+Пк у 
улици Тимочке Дивизије, на постојећој 
парцели број 5726/124

Са унутрашње стране блока, према 
улици Тимочке дивизије, као прелаз ка типу 
објеката у реализованом насељу,  планирају се 
два слободностојећа објекта на сопственим 
парцелама (бр. 5726/124 и бр.5726/122 
постојећи ), спратности П+3+Пк.

· просторно одређење парцеле:
Формирана парцела бр.5726/124 за градњу 
и не планира се даља препарцелација. 
Ограђивање парцеле није дозвољено;
· намена објекта: стамбени или стамбено 
пословни објекат;
· тип објекта: слободностојећи, 
вишепородични објекат;
· спратност: од П+2+Пк до П+3+Пк. 
Тавански простор се може користити за 
становање у виду дуплекса – проширења 
доњих станова или засебних стамбених 
јединица;
· грађевинска линија: све четири 
грађевинске линије су повучене у односу 
на регулациону линију ( границу парцеле) 
мин. 1,6m; испади на објектима на нивоу 
првог спрата не могу прелазити 
грађевинску више од 1,60 и то на нивоу 
првог спрата; на свим фасадама објекта 
укупна површина испада не може прећи 
50% уличне фасаде изнад приземља; 
· грађевинска линија подземне етаже:
одговара габариту објекта уколико је 
планирано становање у приземљу; одговара 
величини парцеле за изградњу уколико је 
планирано пословање у приземљу и 
висинска, завршна кота међуспратне 
конструкције поземне и приземне етаже у 

потпуности усклађена са задатом 
висинском котом тротоара;
· висина објекта (до слемена): макс. до 
17m;
· индекс заузетости парцеле: 70%;
· архитектонско обликовање: изглед 
планираног објекта ускладити са изгледом 
новоизграђеног вишепородичног објекта на 
парцели 5726/122.

За предметне парцеле Индекс изграђености 
се исказује на нивоу  блока обзиром да се према 
урбанистичком решењу слободне површине 4 
парцеле са вишеспратним објектима интегришу 
у околну јавну површину и уз услов паркирања 
на јавној површини. Индекс заузетост, 
спратност и диспозиција објеката на парцели се 
задају једнозначно и обавезујуће како би се 
реализовало планирано урбанистичко-
архитектонско решење.

Блок отвореног типа у обухвату ПДР-а 
заузима простор од око 0,8ха и садржи 
планиране јавне површине унутар блока, 
површине у јавој намени унутар регулационих 
појаса 3 ободне улице, као и слободне 
површине 4 парцеле са вишеспратним 
објектима које се интегришу у околну јавну 
површину. Укупни збир површина габарита 4 
објекта износи око 0,2ха, а укпна бруто 
развијена површина 4 објекта спратности 
П+3+Пк износи око 1,0ха.

Индекс заузетости блока јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције  изграђених 
или планираних  објеката у блоку и укупне 
површине блока, изражен у процентима, и у 
конкретном случај износи 25%.

Индекс изграђености блока јесте однос 
(количник) бруто развијених грађевинских 
површина свих  изграђених или планираних 
објеката у блоку  и укупне површине блока, и у 
конкретном случај износи 1,25.

Програмски елементи Урбанистичког 
решења компактних блокова по ободу 
обухвата Плана:

Остали простори у обухвату ПДР-а као 
нову градњу на постојећим парцелама 
подразумевају уобичајена решења за планирану 
урбану обнову (урбану реконструкцију) 
компактних блокова породичних низова 
објеката и подразумевају увлачење грађевинске 
линије од регулације улице за 6м; Главни 
објекат на парцели спратности П+1+Пк; 
Објекти на парцели постављени по обрасцу 
непрекинутог низа са могућношћу изградње 
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другог објекта на парцели уз Индекс заузетости 
од максимално 50%  и обавезним решавања 
паркирања на сопственој парцели.

2.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.3.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита непокретних културних добара
У обухвату плана постоји евидентирана 

непокретност која ужива претходну заштиту са 
становишта архитектуре:

- Крст Светог Ивана Непомука на углу ул. 
А.Чарнојевића и ул. Кузминске.

- евидентирани су остаци из римског 
периода, турског периода и средњег века. 

- простор обухвата Плана налазе се у зони 
Сирмијума ван бедема. 

- Увидом у Аустријски план града с крајем 
18. века нејвећи део површина је био под 
баром Залабара, Салаквача и Ливаде. 

Услови заштите подразумевају обавезан 
археолошки надзор стручне службе Завода-
уколико темељи планираног објекта прелазе 
дубину од 1,0м.
Заштита природних добара

У обухвату плана нема заштићених ни 
предложених за заштиту природних добара.

Мерама заштите и уређења простора 
потребно је обезбедити  очување квалитета 
животне средине, у фази изградње и 
експлоатације планираних објеката, 
усаглашавањем решења инфраструктуре и 
потенцијалних извора загађивања са свим 
постојећим прописима, како би се обезбедила 
заштита ваздуха, земљишта, површинских и 
подземних вода. 

Ниво озелењености укупног простора 
обухвата плана треба да прати ниво 
озелењености блока 2 (реализованог дела 
насеља). Формирати више спратова зеленила са 
учешћем високог, средњег и ниског дрвећа, као 
и мањим процетуалним учешћем жбунастих 
врста и травњака. 

2.3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са Условима заштите природе 
и животне средине, (Завода за заштиту природе 
Србије, бр. 03-1105  од 30.01.2008.)  и  Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  
средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04), а у циљу 

заштите и очувања животне среднине, извршена 
је процена могућих стратешких утицаја на 
животну средину (Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана општине 
Сремска Митроица до 2028. године на животну 
средину) и њени елементи су интегрисани у 
План стратешких смерница заштите животне 
средине. 

2.3.3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Просторна решења и планирана 
изградња Планом  обухваћеног  подручја мора 
бити урађена у складу са законском 
регулативом из области  заштите од пожара, 
заштите од елементарних непогода и заштите у 
случају потреба значајних за одбрану.

Према сеизмолошкој карти, подручје је 
угрожено земљотресом јачине 70МЦС. Како би 
се објекти заштитили од оштећења од 
земљотреса, потребно је приликом планирања, 
пројектовања и изградње објеката применити 
све законом прописане мере заштите које се 
односе на изградњу објеката на подручјима 
могућих трусних поремећаја јачине 70МЦС.
Новопланиране садржаје реализовати у складу 
са Правилником о техничким нормативима за 
изградњу објеката  високоградње у сеизмичким 
подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у 
складу са Правилником о привременим 
техничким нормативима за изградњу објеката 
који не спадају у високоградњу у сеизмичким 
подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64). 

Заштиту од пожара за предметне 
садржаје извести тако да се обезбеди 
немогућност ширења пожара, у складу са 
Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник бр. 
111/2009.). Планом су обезбеђени приступи 
противпожарним возилима до свих 
грађевинских парцела. На подручју Плана мора 
бити реализована хидрантска мрежа према 
Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. Лист 
СФРЈ бр. 30/91), као и услови  за чување 
експлозивних материја, течности и гасова 
(Сл.гл. СРС бр. 44/77, 45/84, 18/89). Такође је 
потребно обезбедити и услове из техничких 
норматива за пројектовање и изградњу гасовода 
(Сл. Лист СРЈ бр.20/92). 

Водити рачуна и о начину смештаја уља 
за ложење (Сл. Лист СФРЈ  бр.45/67), и о
техничким нормативима за заштиту 
нисконапонских мрежа и припадајућих 
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трансформаторских станица (Сл. Лист СРЈ 
бр.13/78 и 37/95). Ради предупређивања заштите 
од пожара потребно је обезбедити алтернативну 
саобраћајну приступачност, лимитирану 
спратност и густину изграђености, и адекватну 
међусобну удаљеност објеката. Објекте треба 
градити од негоривих материјала (опеке, бетона 
и сл.). Поред тога конструкција објеката треба 
да буде прописане сизмичке отпорности, а 
елементи конструкције треба да имају одређени 
степен ватроотпорности који одговара 
пожарном оптерећењу.

Услови везани за заштиту од 
елементарних непогода такође подразумевају 
примену истих мера, уз додатну мере 
(снегобрани, ветрозаштитне шумске и вештачке 
баријере, громобрани, итд.). 

Појава експлозије везана је за 
ускладиштење, транспорт и промет 
експлозивних материја, а као најважније 
превентивне мере заштите су строга примена 
прописа који регулишу рад са експлозивним 
материјама, као и начин ускладиштења и превоз 
и промет ових материја. 

У складу са Законом о ванредним 
ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр.99/2009, 92/11) 
Јавно предузеће за склоништа утвррдило је 
Услове за израду плана детаљне регулације зоне 
северног продора улице Војводе Степе до улице 
Паланка у Сремској Митровици ( допис бр.42-
16/12-1 од 24.02.2012 прилог у док.основе). У 
обухват плана, према задатим условима за 
склањање становништва планира се изградња 
склоништа допунске заштите у габариту 
објеката вишепородичног и једнопородичног 
становања, имајући у виду чињеницу да је у 
ширем окружењу реализовано насеље 
истоветних урбаних карактеристикаа 
(комбинованог типа) где су простори за 
склањање становништва реализовани засебно у 
габаритима објеката као склоништа допунске 
заштите  капацитета и отпорности 
прилагођеним типу и спратности објеката. У 
зони А планирају се склоништа допунске 
заштите од 50кPa капацитета до 50 особа; У 
зони Б планирају се склоништа допунске 
заштите  од 30 кPa капацитета до 50 особа; У 
зони Ц планирају се породична склоништа 
отпорности  30кPa, капацитета за склањање 
најмање за 3 лица. 

За пословне просторе потребни 
капацитет за склањање запослених је најмање 
2/3 од укупног броја. 

У случају непостојања техничких 
могућности за изградњу склоништа, уз 

претходно прибављено мишљење органа 
надлежног за послове урбанизма,  инвеститор је 
у обавези да уплати накнаду у висини од 2% од 
предрачунске, грађевинске вредности објекта  
Јавном предузећу за склоништа.

2.3.4. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ 

При пројектовању и реализацији свих 
објеката применити решења која ће омогућити 
инвалидним лицима неометано и континуално 
кретање и приступ у све садржаје обухваћене 
предметним Планом у складу са Правилником о 
условима за планирање и пројектовање објеката 
у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (''Сл. 
Гласник  РС'',  бр. 18/97).

2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Саобраћајне површине

Приликом изградње, обавезно је 
обезбеђење паркирања на сопственој парцели 
("СП"), изузев ако овим планом за неке 
локације није другачије дефинисано –
могућност паркирања на сопственој парцели, 
део на сопственој и део на јавној површини 
("ЈП") или на јавној површини , а према Одлуци 
о мерилима и критеријумима за одређивање 
накнаде за грађевинско земљиште. 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, 
односно за пословни простор 1.ПМ на сваких 70 
м2. Уколико је пословни простор већи од 70м2 , 
критеријум за утврђивање потребног броја 
паркинг места је, једно паркинг место на сваких 
70м2 збира нето површине већих 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 према наведеним критеријумима и 
мерилима.
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Граничне вредности саобраћајних 
површина за кретање и мировање возила 
димензионисане су према напред наведеним 
вредностима:
• коловоз за мировање возила – отворена 
паркиралишта

- димензионисање и приказ граничних 
вредности приступне саобраћајнице и паркинг 
места дати су у табели П.1.; Шеме за
површинска паркиралишта – графички 
прилози П.1., П.2. и П.3. и Паркинг места за 
хендикепирана и инвалидна лица – графички 
прилози Х.1. и Х.2.За отворена паркиралишта 
на сопственој парцели користе се вредности из 
табеле П.1. које се односе на дуготрајно 
паркирање;

• паркинг гараже
- димензионисање и приказ граничних 
вредности приступне саобраћајнице, паркинг 
места и бочних ограничења дати су у 
графичким прилозима Г.3., Г.4. и Г5 ( у 
случају одступања од задатих граничних 
вредност обавезно је у пројекту приказати 
проверу проходности за меродавно возило –
путнички аутомобил) и Паркинг места за 
хендикепирана и инвалидна лица – графички 
прилози Х.1. и Х.2.;
- савладавање висинских разлика између 
различитих нивоа врши се путем рампи. 
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 
метра. Код кружних рампи обавезан је приказ 
проходности за меродавно возило;
- подужни нагиби наткривених рампи за 
мале гараже намењене за познате кориснике 
(становање, запослени) су препоручено 15% 
према важећим стандардима, а максимално 
25% за наткривене рампе са обавезном 
применом елемената заобљења на 
вертикалним кривинама и максимално 12% за 
откривене рампе; 
- планиране гараже морају бити 
реализоване у складу са Правилником о 
техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. Лист СЦГ", број 31/05). 
Саобраћајно решење треба нарочито да 
садржи:

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

Колски и пешачки прилази до парцеле

Свим објектима у обухвату плана мора 
бити обезбеђен прилаз са јавне површине, 
односно непосредан приступ на јавни пут у 
ширини која испуњава критеријум за 
проходност меродавног возила, а  за објекте 
повећаног ризика од пожара приступни пут за 
ватрогасна возила, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризикa од 
пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95).
За прикључак на саобраћајну инфраструктуру, 
односно колско – пешачки прилаз до парцеле 
потребно је прибавити услове и сагласност од  
ЈП  "Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица".

Нивелација на осталом грађевинском 
земљишту

Кота терена, односно кота колско –
пешачког прилаза на грађевинској парцели не 
сме бити нижа од коте тротоара на 
регулационој линији. Правило је да се кота 
заштитног тротоара око објекта и кота тротоара 
на месту улаза у објекат нивелационо ускладе 
са котом тротоара на регулационој линији, на 
начин да се обезбеди одводњавање 
површинских вода слободним падом према 
улици.

Кота пода приземља утврђује се у 
односу на коту тротоара на месту улаза у 
објекат, и то:
1) кота пода приземља за објекте који у 

приземљу имају стамбену намену може 
бити максимално 1,20м виша од коте 
тротоара на месту улаза у објекат;

2) кота пода приземља за објекте који у 
приземљу имају нестамбену (пословање) 
намену може бити максимално 0,20м виша 
од коте тротоара на месту улаза у објекат.

Денивелација у виду степеника, од 
регулационе до предње грађевинске линије није 
дозвољена. Денивелација се савладава унутар 
објекта.

Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према суседној 
парцели. Насипање терена не сме угрозити 
објекте на суседним парцелама.

При пројектовању обавезна је примена 
одредби из Правилника о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
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хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. 
Гласник РС", број 18/97).
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3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Улагање и јавни сектор подразумева 
сва улагања везана за опремање планираног 
земљишта за јавне намене. Поред прибављања 

неопходног земљишта, потребно је обезбедити 
средства за уређење свих саобраћајних и 
зелених површина, као и средства за енергетску 
инфрастрктуру, водовод, атмосферску и 
фекалну канализацију.

У следећој табели приказана је 
процена улагања из јавног сектора.

Врста радова Адреса Јед. мере Кол.

Изгра
дња
мил. 
дин.

Укупно
мил. дин

Изузимање 
грађевинског 

земљишта

Делови парцела у 
обухвату плана

м2 246
-

------
0,49

Саобраћајне 
површине
-коловоз за 

кретање возила, 
паркиралишта

Северни и источни део 
обухвата плана

м2

1302 5,85 5,85

Саобраћајне 
површине

-пешачке стазе

Северни и источни део 
обухвата плана

м2

417 1,00 1,00

Јавна расвета
Северни и источни део 

обухвата плана
м 100 0,50 0,50

Атмосферска 
канализација

Нови блок м 140 1,70 1,70

Подизање 
травњака

Обухват плана м2 944 0,45 0,45

Дрворедне 
саднице

Обухват плана ком 37 0,30 0,30

Рекапитулација:

Изузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта……................       490.000, 00   динара

Уређивање јавних површина 
.........................................      9.800.000,00 динара

УКУПНО:           10.290.000,00 динара

Однос накнаде за уређење 
грађевинског земљишта и потребних 
средстава за уређење јавне површине 

Део средстава неопходних за уређење 
земљишта за јавне намене обезбедиће се из 
накнаде за уређење грађевинског земљишта. 
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Табела: НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ   ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПРВА И ДРУГА ЗОНА

(Према Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, Сл.лист града Сремска Митровица бр.1/08 и 2/09)

Тип изградње
Нето површина

(m2)
Накнада за уређење ГЗ

(милиони динара)
Вишепородично становање

2. зона
3450 13,2

Породично становање
2. зона

1850 4,25

Пословање/комерцијалне 
делатности

2. зона
650 2,92

Накнада за паркинг места
1. зона

45 паркинг места 4,05

УКУПНО
(у милионима дин.) ---

24,42

Јединична цена накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта ( децембар 2009.):

- породични стамбени објекти 2. зона 
2.299,03, динара по 1m²

- вишепородични стамбени објекти 2. зона 
3.825,59 динара по 1m² 

- пословни објекти 2. зона 4.500,34 динара по 
1m² 

- накнада за паркинг место 1. зона 96.000,00 
динара по 1. ПМ

Укупна потребна средства за уређење 
новоформиране јавне површине су око 10,29 
милиона динара. Процена је да ће се кроз 
накнаду за уређење грађевинског земљишта 
прибавити око 24,42 милиона динара. На основу 
наведеног, закључак је да се уређење јавних 
површина може финансирати из средстава 
прикупљених кроз накнаду за изградњу 
објеката на осталом грађевинском земљишту. 
Уређење јавних површина вршиће се 
сукцесивно у складу са планираном динамиком 
прикупљања средстава за уређење грађевинског 
земљишта.

ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ИНСТИТУЦИЈА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

За потребе израде овог ПДР-а прибављени су 
претходни услови од јавних предузећа, 
институција и установа:

1. СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР 
НЕПОКРЕТНОСТИ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА, Сремска Митровица, број 
952-1/2011-4865 од 04.10.2011.

2. ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо НОВИ 
САД, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска 
Митровица ул. Фрушкогорска бб, број Д-
3977 од 04.10.2011.

3. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д. БЕОГРАД,
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА, Сремска Митровица, Краља 
Петра 1. бр.2, број 5035-295464/1 од 
03.10.2011.

4. ЈКП ''ВОДОВОД'' Сремска Митровица,
ул. Стари шор бр. 114, број 1457/2 од 
14.10.2011.
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5. ЈКП КОМУНАЛИЈЕ Сремска 
Митровица, Ул. Стари шор бр.114, број 
4062-1/11 од 29.09.2011.

6. ЈП''СРЕМ-ГАС'' Сремска Митровица, 
Трг Војвођанских бригада бр.14/1, број 25-6-
1/11 од 12.12.2011.

7. ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА Сремска 
Митровица, Змај Јовина бр. 26, број 1665/11 
од 30.09.2011.

8. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ Сремска Митровица ул. Светог 
Димитрија, број 332-07/2011-3 од 01.11.2011.

8. РС МИНИСТРАСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА, Сектор за ванредне ситуације  у 
Сремској Митровици, Одсек за превентивну 
заштиту, број 217-788/11 од 29.09.2011.

9. РС ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ, Сектор за 
санитарни надзор и превентивномедицинску 
делатност- Одсек у Сремској Митровици, 
број 107-53-00743/2011-14, од 05.10.2011.

10. ЈП СКЛОНИШТА, Булевар Михаила 
Пупина 117а, 11070 Нови Београд, број 42-
16/12-1  од 24.02.2012.

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА

Планска документација која је коришћена за 
израду плане је :

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА – Извод из плана
(Сл. лист Града Сремске Митровице 
бр.11/2009).

35.

На основу члана 35 став 10  Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/2009 и 81/2009 –исправка и 64/2010 
–УС и 24/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. 
Статута Града Сремска Митровица („Службени 

лист Града Сремска Митровица“, број 1/2008 ), 
Скупштина Града Сремска Митровица на 
седници одржаној 09.03.2012. године донела је

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ПРЕСЕКА“ 
К.О. НОЋАЈ ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације радне зоне „Пресека“ к.о. Ноћај, 
Град Сремска Митровица(у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.

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

Текстуални део садржи:

УВОД
I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
1.) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА -
ЗАКЉУЧАК
2.) ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 

ИЗРАДУ ПЛАНА
3.) ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ 

ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ 

РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА
4.) ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА 

НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
4.3. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И 

ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ И 

АМБИЈЕНТАЛНИХ ВРЕДНОСТИ

Анализа и оцена стања садрже:

1. Оцена постојећег стања
2. ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ОБУХВАТА 

ПЛАНА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНА
3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА

Концепт планског решења

II ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
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2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

3. БИЛАНС ПОВРШИНА
4. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА И 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 

ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
11. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

12. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1.САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И 

ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА
3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ И ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

3.1.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

3.2.ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС 
ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ 
ПАРЦЕЛЕ

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 
ВИСИНА ОБЈЕКАТА

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ

7. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО 
РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

9. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

Графички део садржи:

1. ПОЛОЖАЈ РАДНЕ ЗОНЕ ПРЕСЕКА У 
ОКРУЖЕЊУ

2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
3. ПЛАНИРА НАМЕНА ПОВРШИНА У 

ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И 
САОБРАЋАЈА

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ТЕРЕНУ

Члан 3.

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

Све примерке Плана детаљне регулације 
у аналогном облику подписује ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица“ - као 
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
председник Скупштине Града.

Подписане примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику оверава ЈП 
„Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица“, одговорни урбаниста и 
Скупштина Града Сремска Митроваца.

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине Града.

Два примерка донетог, подписаног и 
овереног Плана детаљне регулације у 
аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику чувају се у Градском органу управе 
надлежном за спровођење плана.

Један примерак донетог Плана детаљне 
регулације у дигиталном облику  чува се у 
Министарству надлежном за послове урбанизм.

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

Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне 
регулације стараће се Градска управа за 
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урбанизам и стамбено комуналне послове Града 
Сремска Митровица.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-33/2012- I 
Дана: 09.03.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

РАДНЕ ЗОНЕ ''ПРЕСЕКА'' К.О. НОЋАЈ 
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

У В О Д

У складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 
81/2010.) члан 27. а  у свему у складу са 
Правилником о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (''Сл.гласник РС'', 
бр.16/2011. и Одлуке о изради планског 
документа (''Сл. лист Града Сремска 
Митровица'', бр. 6/2011.), обрађивач плана ЈП 
Дирекција за изградњу Града Сремска 
Митровица израдила је ПЛАН ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ПРЕСЕКА'' 
К.О. НОЋАЈ ГРАД СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА (у даљем текту : ПДР 
ПРЕСЕКА) који се доноси за изградњу објеката 

или насељених места у грађевинском подручју 
изван насељеног места.

Циљ доношења плана је стварање 
планског основа за изградњу производних 
објеката на пољопривредном земљишту у 
насељеним местима Града Сремска Митровица, 
у К.О. Ноћај.

Истовремено, неопходна је израда ПДР 
као назначена обавеза  израде урбанистичких 
планова за изградњу радно-пословних објеката 
и стварања радних комплекса у циљу 
активирања сеоског становништва у областима 
ван пољопривреде, а истовремено везаних за 
простор живљења, (Просторни план Општине 
Сремска Митровица до 2028. – ''Сл.лист Града 
Сремска Митровица'', 9/2009.). 

Израдом Плана односно разграничењем 
простора земљишта у јавној својини и стварања 
правног основа за прибављање земљишта за 
потребе формирања приступне саобраћајниће 
омогућило би се формирање радне зоне у атару 
насеља Ноћај са превасходним циљем, изградња 
комплекса пунионице воде. Термоминералне 
воде јављају се углавном у мачванском делу 
територије Града Сремска Митровица али и у 
равничарским деловима Срема и недовољно 
истражене, те ће активности на овом простору 
допринети истраживање водних ресурса Града 
Сремска Митровица. 

На осталом простору у обухвату плана 
створиле би се могућности за грађење објеката 
у функцији прераде и складиштења 
пољопривредних производа произведених у 
окружењу, објеката у функцији пружања услуга 
за потребе новоформиране радне зоне и 
објеката у функцији путне привреде.

Нова радна зона ''Пресекa'' и планирани 
радни комплекси требало би да допринесу 
заинтересованости потенцијалних инвеститора 
на једној страни и развоју насељеног места 
Ноћај у смислу запошљавања, уређења насеља и 
афирмације, не само Ноћаја већ и Града 
Сремска Митровица у ширем окружењу.

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УСВОЈЕНОГ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА - ЗАКЉУЧАК

Границу планског подручја чини, на 
северу локални пут Ноћај – Раденковић, а са 
свих осталих страна пољопривредно земљиште 
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у приватној својини. Простор обухвата 
умрежавају постојећи некатегорисани путеви и 
мелиоративни канали. Предвићено грађевинско 
подручје обухвата више од 8ха.

Простор у обухвату ПДР ПРЕСЕКА 
дефинисан је границом планског подручја. 
Границу плана на северу представља парцела 
бр. 5066 к.о. Ноћај коју у нарави чини постојећи 
пут који повезује Ноћај и Раденковић. Са свих 
осталих страна простор прелиминарног 
обухвата плана чини пољопривредно 
земљиште.

Граница обухвата Плана полази из тачке 
1 која се налази на путу Ноћај – Раденковић и 
иде на исток пратећи северну страну пута до 
тачке 2. Из тачке 2 граница иде на југ, сече пут 
под правим углом и наставља у истом смеру 
пратећи источне границе парцеле бр. 3141, 
долази до леније 5217, прати њену северну 
страну,сече ленију 5217, наставља источном 
границом парцеле бр.3110. сече канал 5018, 
сече ленију 5216 и њеном северном страном  
долази до тачке 3. Из тачке 3 граница поново 
иде на југ пратећи источну страну парцеле бр. 
3103 до тачке 4.

Из тачке 4 граница скреће на запад 
пратећи јужне стране парцела бр. 3102, 3106/1, 
3106/2, 3107, 5199. 3201 до тачке 5. Из тачке 5 
граница полази на север пратећи западне стране 
парцела бр. 3201, 3202, сече парцелу-ленију 
5202, иде даље у истом смеру западно страном 
парцеле бр. 3192,  сече ленију 5200 и долази у 
југозападну тачку парцеле бр. 3144, наставља ка 
северу пратећи западну страну те парцеле  и 
парцеле бр. 3143, сече пут Ноћај – Раденковић и 
долази у тачку 1 затварајући границу обухвата.

2) ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду ПДР 
ПРЕСЕКА је Просторни план Општине 
Сремска Митровица, (''Службени лист Града 
Сремска Митровица'', бр.9/2009.). Планом 
намене простора у ППО предвиђено је да се 
нове радне зоне у атарима насељених места, а 
на пољопривредном земљишту могу формирати 
уз израду одговарајућег урбанистичког плана. 
За ППО је израђен и Извештај о стратешкој 
процене  ППО Сремска Митровица на животну 
средину као саставни део ППО.

За израду ПДР ПРЕСЕКА коришћен је 
као планска документација и ППППН 
Специјалног резервата природе Засавица 
(''Службени гласник Р Србије'', бр. 66/2011.).

Правни основ за израду су закони, правилници, 
уредбе који се односе на планску проблематику 
и тематику ПДР ПРЕСЕКА.

§ Закон о планирању и изградњи,
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. и 81/2010.  
64/2010 и 24/2011.)

· Правилнико о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'', бр.31/2010. 69/2010. и 
16/2011.) 

· Закон о водама (''Сл.гласник РС'', 
бр.30/2010.).

· Закон о рударству ("Сл. гласник РС", бр. 
44/95, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. 
закон, 34/2006 и 104/2009),

· Закон о заштити животне средине 
(''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон)

· УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ
ВОДОПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник
РС", бр. 11/2002).

3) ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ 
ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 
ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ 
РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

Обавезе, услови смернице из 
Просторног плана Општине Сремска 
Митровица простор у обухвату  ПДР ПРЕСЕКЕ 
је планираном наменом простора дефинисан као 
пољопривредно земљиште. На пољопривредном 
земљишту је правилима уређења и правилима 
грађења дата могућност грађењ објеката у 
функцији пољопривреде, али и објеката у 
функцији експлоатације минералних богатстава, 
објеката за спорт и рекреацију, туризам, услуге, 
а ако се пољопривредно земљиште налази у 
близини пута могуће је градити и објекте у 
функцији путне привреде. За планиране радне 
комплексе обавезна је изразрада планова 
детаљне регулације.

Просторним планом предела посебне 
намене Специјалног резервата природе 
ЗАСАВИЦА (''Службени гласник Р Србије'', бр. 
66/2011) за водоток Засавицу, која се налази у 
утицајном подручју, назначене су границе 
истражног поља подземне воде и граница 
простора за истраживање подземних вода и 
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хидротермалне воде, као и границе подручја са 
посебним режимима заштите.

Планирани концепт формирања радне зоне 
ПРЕСЕКА уважава ове режиме ка услове 
утицаја утицајног подручја.

Слика 1. Извод из Просторни план предела посебне намене СРП ЗАСАВИЦА

ППППН дате су смернице код 
формирања радних зона тако да се њихово 
формирање планира у складу са техничко –
технолошким и инфраструктурним захтевима 
конкретних активности у зони, а по условима  
утврђеним урбанистичким планом са детаљном 
разрадом.

ППППН наглашава да је за планиране 
активности у радној зони, за које је то 
предвиђено Законом, потребно урадити 
одговарајућу процену утицаја. Процена утицаја 
за активности у радним зонама у односу на 
заштићена природно добро, мора посебно 

разматрати утицај планираних активности на 
заштићено природно добро.

4) ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА И УСЛОВА 
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Надлежне институције доставиле су 
своје податке о постојећим мрежама, објектима 
и капациетим. Дати су и услови за планиране 
активности у простору обухвата плана.
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Електромрежа постојећа и планирана
Преко простора обухвата Плана прелази 

средњенапонски, ваздушни, 10кВ вод изграђен 
на типским, бетонским стубовима Ал-ч ужетом 
пресека 3х50мм2. Преко обухвата Плана 
прелази и мрежа ДВ 20кV.

У обухвату Плана планирати ТС за 
потребе потенцијалних инвеститора. Капацитет 
ТС биће процењен у складу са планираном 
наменом и врстом обејекта по појединачним 
зонама.

За комплес пунионице воде неопходна 
је изградња крака ДВ 20кV до будуће ТС 
''Ноћај VII'' и повезивање на постојећу мрежу. 
Потребна снага за напајање планираних 
објеката је 300кW.

Заштитна зона ДВ 20кV дефинисана је у 
складу са важећим прописима и тој зони  није 
дозвољена градња.

ТТ мрежа постојећа  и планирана 
У простору обухвата Плана у северном 

делу путног појаса постојећег пута Раденковић-
Ноћај постоји оптички кабл.

Водоводна мрежа постојећа и 
планирана

У простору обухвата Плана не постоји 
јавна водоводна мрежа, као ни у насељеном 
месту Ноћај. Насеље Ноћај има индивидуално 
водоснабдевање. Најближе место прикључка је 
насеље Салаш Ноћајски. Објекти 
водоснабдевања Салаша Ноћајског су 
дистрибутивни цевовод ДН100 и мањег 
пречника. Расположиви притисак на крају 
постојеће водоводне мреже се креће у 
границама од 1,5 до 2,5 дара (дан-ноћ).

Услови за прикључење простора у 
Обухвату Плана на постојећу водоводну мрежу 
је изградња водоводне мерже у насељу Ноћај у 
дужини око 4500м, минималног пречника 
ДН200 ( због планираног мачванског прстена) 
као и реконструкција  дела водоводне мреже 
која пролази кроз насељено место Салаш 
Ноћајски у дужини од 3000м, пречника ДН200. 
Квалитет водоснабдевања повећаће се 
изградњом станице за повишење притиска.
Алтернативно снабдевање простора у обухвату 
Плана је могуће са постојеће бушотине –
извора. (Услови – 877/2 од 28.06.2011.).

Одвођење атмосферских и отпадних 
вода постојећа и планирана

Атмосферске  воде  се  на  простору  
обухвата  Просторног  плана  одводе  
отвореним каналима.

Отпадне воде из производних система 
морају се пречистити и расхладити до 
происаних стандарда а потом упустити у 
реципијент-канал. Место упуштања у канал 
мора се урадити у складу са прописима који се 
односе на режиме одржавања каналске мреже.

Услови заштите непокретног 
културног добра

У обухвату плана нема, а ни у његовој 
непосредној близини нема  културних добара 
нити  добара под  претходном заштитом

У ширем окружењу евидентирана су 
два археолошка локалитета : ''Шор Гложђе'', 
бара Ведрило и Потес '''Пресека'', локалитет 
''Танасића брдо''.

Услови заштите подразумевају обавезан 
археолошки надзор од стручне службе Завода, 
прибављање појединачних мера заштите за 
израду пројектне документације за све врсте 
радова у обухвату Плана ( Услови – 203-
07/2011-2 од 03.06.2011. )

Услови заштите природних добара
Предео има важну улогу у квалитету 

живота људи у селу, тако да доприноси 
стварању повољних услова живљења у 
руралним подручјима и истовремено указује на 
културу живљења на овим просторима.

Сходно члану 8. Конвенције о 
биолошкој разноврсности потребно је 
регулисати или управљати биолошким 
ресурсима важним за очување биолошке 
разноврсности у оквиру и ван заштићених 
подручја, а у циљу њиховог очувања и одживог 
коришћења.

У непосредном окружењу обухвата 
Плана налази се подручје под међународном 
заштитом. Ради заштите,  очувања  и  
унапређења  природних  вредности  због  којих  
је  СРП ''Засавица''  проглашен за природно 
добро од изузетног значаја на међународном 
нивоу (IBA, IPA, PBA и Рамсарско подручје. 

Истраживање, експлоатација и  
искоришћавање  геотермалних  и  подземних  
вода не представља никакву опасност за 
животну средину, стога покрајински 
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Секретеријат за енергетику и минералне 
сировине предлаже да се ове активности 
дозволе на читавом простору обухвата 
Просторног плана предела (извод из ПППНСРП 
Засавица).

Вода и водотоци као добра од општег 
интереса за задовољење општих и појединачних 
интереса,  под  посебном  су  заштитом  и  
користе  се  под  условима  и  на  начин  који 
одређује Закон о водама. 

У наредном периоду, предузеће се мере 
заштите ресурса пијаћих вода као националног 
богатства, које ће се користити искључиво за 
водоснабдевање становништва. Код свих врста  
изворишта,  а  посебно  код  изворишта  чије  су  
воде  намењене  водоснабдевању становништва, 
морају се предузети све потребне мере развоја и 
превентивне заштите изворишта вода од 
случајног или намерног загађивања. Ово се у 
првом реду односи на потребу  увођења  зона 
санитарне  заштите и опште санитарно уређење 
изворишта, систематску контролу и адекватну 
службу за реализацију постављених циљева. 

Ради  заштите  и  коришћења  
подземних  вода,  обавезно  се  прати  стање  
нивоа  и квалитета подземних вода прве
фреатске издани, дубљих издани и дубоких 
подземних вода.  

Стање  нивоа  и  квалитета  подземних  
вода  прве (фреатске)  издани,  прати  
Републички хидрометеоролошки  завод, а  
дубљих  издани  и  дубоких  подземних  вода,  
предузеће, односно  друго  правно  лице  коме  
то  повери  министарство  надлежно  за  
геолошке послове.  

Услови заштите водотока -Засавица
Каналисање вода мора бити у складу са 

општим концептом каналисања, пречишћавања 
и диспозиције отпадних вода Града Сремска 
Митровица.

Сви планирани објекти својом наменом 
не смеју угрожавати површинске и подземне 
воде.

За План се мора исходовати водна 
сагласност. Пре израде главног пројекта 
пунионице и осталих објеката у обухвату 

прибављају се водни услови на основу члана 
115 став 2 Закона о водама.

4.3. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И 
ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И 
ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНИХ 
ВРЕДНОСТИ

У обухвату плана, а ни у његовој 
непосредној близини нема  културних добара 
нити  добара под  претходном заштитом. 

Увидом у регистар заштићених 
природних добара који води Завод за заштиту 
природе, утврђено је да на простору ПДР 
пунионице воде нема заштићених природних 
добара, добара у поступку заштите и подручја 
приоритетних за валоризацију и стављање под 
заштиту. 

У утицајном подручју простора обухвата Плана 
се налази Специјални резерват природе 
ЗАСАВИЦА.

Анализа и оцена стања садрже:

1. Oценa постојећег стања 

Насељено место Ноћај има око 2120 
становника. Доминантна делатност 
становништва је пољопривреда. Атар насеља 
Ноћај обухвата 3069ха. Простор атара углавном 
се користи као пољопривредно и шумско 
земљиште. Пољопривредне површине су 
углавном под ратарским културама. У последље 
време на овом потесу формирају се плантажни 
воћњаци и расадници воћа. У ширем окружењу 
обухвата плана постоје знатне површине под 
повртарским културама.

Појавом воде, термоминералне и благо 
минерализоване, постоји заинтересованост 
становништва за пластеничку и стакленичку 
производњу раног здравобезбедног поврћа и 
воћа, изградњу базена и спа центара. 
Активирањем бунара на парцели ( 3106/2), а 
истраживања о карактеристикама бунара и 
могућност експлоатације воде потенцирала је 
идеју о формирању радне зоне на потесу 
Пресека са стварањем планскиих услова за 
изграду раних садржаја, између осталог и 
пунионица воде.
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Простор у обухвату Плана налази се ван 
граница грађевинског реона насеља Ноћај, а 
земљиште је углавном  у приватном 
власништву.

Овај простор атара од преко 8,1ха, 
усвајањем планских поставки и његовом 
реализацијом дефинисао би грађевинско 
подручје радне зоне ''ПРЕСЕКА'' у Ноћају.

Постојећа намена простора у обухвату 
плана  користи се у највећој мери  као 
пољопривредно земљиште ( 80,87%). 

Простор обухвата плана повезан је са 
насељем локалним путем бр. 7, односно 
асфалтираним путем Ноћај-Равње. Удаљеност 
радне зоне до насеља је око 500м.

Простор обухвата премережен је 
мрежом постојећих некатегорисаних путева 
који омогућавају приступ ораницама и 
шумарцима. Некатегорисани пут бр. 5199 има 
директан прикључак на локални пут.

Мрежа мелиоративних канала у 
простпру обухвата плана је део атарске мреже 
канала. 

Окружење ван обухвата плана је 
пољопривредно земљиште, углавном са 
ратарским културама. 

У простору обухваћеног подручја 
земљиште у јавној намени су простори на ком 
су дефинисани : траса постојећег саобраћајног 
коридора, део локалног пута, постојећи 
некатегорисани путеви, односно њихови делови 
и канали, односно делови канала.

Простор у јавној намени чини 9.24% 
укупног простора обухвата плана, односно 
0,75ха.

Преостало земљиште 87,9% или 7.14ха 
је у приватном власништву и намењено 
углавном пољопривреди.

Намена простора Површина Пповршина

Пољопривредно земљиште 6,55ха 80,87%

Водопривредни објекат 0,21ха 2,59%

Шумско земљиште 0,59ха
7,3%

Пут 0,2ха 2,47%

Некатегорисани пут 0,5ха 6,17%

Канали 0.05ха 0,6%

Укупно 8.1ха 100%

Табела 1: Биланс - постојећа намена површина
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Површина ха Проценат %

Јавна намена 0,75 9,24

пут 0,2 2,47
некатегорисани пут 0,5 6,17

канали 0,05 0,6

Остала намена 7,14 87,9

Пољопривредно земљиште и 
шумско земљиште

7,14 87,9

УКУПНО обухват 8.1 100

Табела 2: Површине јавне намене

Простор у јавној намени  чини 9,2% укупног 
простора обухвата плана, односно 0,75ха.
Преостало земљиште 90,8% или 7.14ха  је у 
приватном власништву и намењено 
пољопривреди и шумарству.
Простор обухвата плана наслоњен је на локални 
пут бр. 7 који простор тангира са северне 
стране. У простору обухвата ПДР ПРЕСЕКЕ 
налазе се и некатегорисани (атарски) путеви 
који имају функције приступа парцелама-
ораницама у атару.

Слика  2. : Атарски пут

У обухвату плана, али ни у ближем окружењу 
не постоје привредни нити други објекти.

У обухвату плана постоји :

· Локални пут (стари назив Л7). Коловоз је 
са савременим застором, ширине 5,5м са 
две саобраћајне траке (по једна за оба 
смера).

· Мрежа некатегорисаних (атарских) путева 
без савременог коловозног застора, којима 
се омогућава приступ атару. Просечна 
ширина регулације атарских путева је 
5,0м.

· Постојећа НН електро мрежа 0,4 кВ у 
насељу изграђена је до последњег 
стамбеног објекта у улици Александра 
Михајловића и она је у техничком погледу 
стандардног квалитета.

· Простор обухвата Плана пресеца траса 
далековода 110кВ и 220кВ, бр. 1225, и 
траса далековода 20кВ.

· Простор обухвата Плана припада 
приступној мрежи не задовољава потребе 
телекомуникационог опремања 
планираних објеката. Планирано је 
проширење ТК мреже у Ноћају. 

· У насељу непостоји изграђен јавни 
водовод. Снабдевање водом је 
индивидуална насељска мрежа.

· Простор у обухвата плана није  
инфрсатруктурно опремљен.
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3. ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ ОБУХВАТА 
ПЛАНА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

Планирана подела просторе у обухвату 
ПДР  планирана је у три зоне:

3.1. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 –
пунионица воде
У урбанистичкој зони А1 простор је пре 

свега намењен изградњи пунионице воде 
капацитета 3000л на сат. Планирани објекат има 
површину од око максимално 200м2 у првој 
фази изграње и максимално 200м2 у другој 
фази. У комплексу пунионице воде  градиће се 
неопходна пратећа инфраструктура.
У овој зони уредиће се и простор самог 
изворишта воде у смислу ограђивање буштине –
бунара, а у складу са законом прописаним 
заштитиним зонама.

3.2. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А2 –
туристичко-угоститељски комплекс
У урбанистичкој зони А2 која се налази 

непосредно уз постојећи локални пут градиће се 
туристички, угоститељски, услужни и други 
слични објекти који треба да употпуне потребе  
радне зоне. 

3.3. УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А3 –
комплекс пословања у функцији 
ратарско-повртарско-воћарске 
производње.
У урбанистичкој зони А3 планира се 

изградња објеката који су у функцији 
пољопривредне производње из непосредног 
окружења. Планирани објекти су хладњаче за 
воће и поврће, производни погини за прераду 
воћа и поврћа и слични објекти који су 
компатибилни непосредном окружењу без 
штетних еманација на окружење.

4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ 
ПОДЛОГА

Подлоге на којима се израђује Концепт 
плана су геодетске подлоге надлежног Катастра 
- копија плана и Изводи из листа непокретности 
(Потврда 953-172011-364 од 27.05.2011.2011.) и  
Оверени КТП ( ЦД ИД : 161 58РБ 52229 од 
20.06.2011. ГЕО-ПРОЈЕКТ Сремска 
Митровица) и изводи из ППО и ППППНСРП 
ЗАСАВИЦА (графички прилози).

Концепт планског решења садржи:

Циљеве уређења и изградње и основне
програмске елементе

Концепција развоја сеоских подручја 
подразумева успостављање одговарајућег 
степена координације и  комбиновања  развоја  
пољопривреде и других  привредних, услужних 
и посредничких  делатности,  интеграцију  села 
у социјални, привредни и културни развој. 
Интегрисани развој и уређење села и атара и 
активирање развојних потенцијала сеоских 
подручја, треба заснивати на домађинству /
газдинству као основној производној и социо-
културној категорији. 

Основни циљ уређења простора у 
обухвату плана је стварање услова за 
формирање радне зоне у атару насеља Ноћај. 
Садржај планиране радне зоне ''ПРЕСЕКА'' је 
пре свега изградња радног комплекса 
пунионице воде  капацитета 3000л на сат, али и 
комплекса за изградњу објеката у функцији 
пољопривреде, односно повртарства, воћарства 
и цвећарства, туристичко-угоститељских 
објеката и опремање простора неопходном 
инфраструктуром и остваривање услова 
заштите животне средине.

Специфичност ове радне зоне је 
експлоатација подземних благо 
минерализованих вода, те се из тог разлога све 
остале планиране намене морају усклађивати са 
њом. Планиране намене морају испоштовати 
све услове заштите животне средине, пре свега 
заштите подземних вода, а по режимима 
заштите. 

За подручје изворишта воде предвиђене су 
три зоне заштите:

1. ЗОНА НЕПОСРЕДЕ ЗАШТИТЕ ( 
строгог режима )

2. УЖА ЗОНА ЗАШТИТЕ ( зона 
ограничења )

3. ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ ( зона 
надзора ).

Извор : ГЕОФИЗИКА - ИНГ Предузеће за 
геофизичка истраживања у геологији, 
хидрогеологији, рударству и грађевинарству 
д.о.о. Београд, Србија – ЕЛАБОРАТ О 
РЕЗЕРВАМА ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
БУНАРА БТ-1 У СЕЛУ НОЋАЈ КОД 
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ, Београд, јануар 
2007.године
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Концепција развоја планског подручја 
дефинисан је ППО Сремска Митровица  
(9/2009)  као обавеза израде урбанистичких 
планова за радне зоне у атару, на 
пољопривредном земљишту.

Дефинисано је место постојећег 
прикључка на постојећи локални пут, 
планирана приступна саобраћајница, зона 
бушотине-бунара и други просторни елементи 
добијени као услови и сагласности надлежних 
ЈП.

На основу анализе документације и 
доступне литературе, домаћих и иностраних 
искустава, програмских елемената плана и 
анализе постојећег стања одређен је простор за 
планирани комплекс пунионице воде у
југоисточном делу обухвата, непосредно уз 
парцелу на којој се налази бушотина-бунар.

У северном делу, уз локални пут 
планирана је изградња пословних садржаја 
везаних за туризам и услуге.
Остали простор резервисани су за остале зелене 
површине и шумарке, јер ова намена обезбеђује 
потребен услове окружења за специфучан 
положај пунионице у односу на бушотину-
бунар и околно пољопривредно земљиште.

Насеље Ноћај броји око 2000 
становника. Планираном пројекцијом 
становништва по старости, по константној 
варијанти, броја становника у временском 
хоризонту до 2021. карактерише стагнацију са 
мањим падом. Број активног становништва је 
око 1400 ( посматрани период од 2001. – 2009.) 

те је формирање радних зона и пословних 
садржаја потенцијални позитивни моменат 
запошљавања у овим делатностима. Планирани 
број запослених по пјединачним радним 
комплексима је 20-30 радника. 

Ограничавајићи фактори развоја планског 
подручја су:

· Природни услови  - пољопривредно 
земљиште и блиска локација СРП 
ЗАСАВИЦА,

· Створени услови – ангажовање и 
опремање земљишта (решавање 
имовинско-правних односа),

· Социолошки услови - односно навика 
становништва о традиционалном 
поседу земљишта.

Предлог намена површина

Предлогом намена површина постојеће 
пољопривредно земљиште променило би своју 
намену у радну зону у атару, шумско земљиште 
и саобраћајни коридори, односно грађевинско 
земљиште. 
На основу карактеристика постојеће намене : 
пољопривредно земљиште које се користи за 
воћарску и ратарску произвиодњу и постојеће 
извориште благо минерализованих вода знатне 
издашности, планирана је промена намене и 
подела на урбанистичке зоне. 

Слика  3. : Могући планирани изглед комплекса пунионице воде
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Планиране намене су:
§ комплекс пунионице воде чији је 

положај и намена детерминисана 
постојећим бунаром. У овом комплексу 
планирана је изградња објеката у склaду 
са технолошким потребама самог 
погона пунионице и пратећих радних 
сарджаја.

§ туристичко-угоститељски комплекс 
који се формира уз локални пут Л7 и 
ствара услове за изградњу објеката у 
функцији туризма и угоститељства. То 
су објекти са смештајним капацитетима 
(мотел, пансион и сл.) и услужним 
капацитетима (ресторан, кафана и сл.) за 
спољне посетиоце планираних 
комплекса.

§ комплекс пословања у функцији 
ратарско-повртарско-воћарске 

производње. У овој зони формирају се
комплекси на којима је могућа изградња 
: савремених пластеника и стакленика за 
производњу здравобезбедне хране и 
цвећа, погона за чување поврћа, воћа и 
цвећа, погона за прераду поврћа и воћа 
и сличних погона који немају штетних 
еманација на животну средину. 

У оквиру обухвата плана, а по 
појединачним комплексима планиране су и 
намене зелених површина (шумско земљиште) 
које задржавају традиционалне шумарке, који  
остају не промењени у свом аутохтоном облику 
и имају функцију заштитног зеленила и 
очувања традиционалног амбијента мачванске 
равнице. 

Планирана намена простора Површина 
ха

Проценат
%

Радне зоне 6,42 79,26

Саобраћајни коридори 0,57 7,04

Шумско земљиште 0,56 6,91

Некатегорисани путеви
0,5 6,17

Канали 0,05 0,62

Укупно 8.1 100

Табела 3: Биланс површина – планирани

Планирана је и намена саобраћајних 
коридора који обезбеђују комуникацију унутар 
простора обухвата плана али и за изградњу 
планиране инфраструктуре. У простору ове 
намене се планира изградња приступне 
саобраћајнице, планираног прикључка на 
постојећи локални пут и изградњу планиране 
инфраструктуре неопходне за опремање 
планираних радних комплекса. У ову намену су 
укључене и постојећи некатегорисани путеви 

које се умрежавају у саобраћајну матрицу како 
би се несметано одвијао саобраћај 
пољопривредних машина и утицајном подручју 
плана.

Планирана намена водопривредних 
објеката обухвата простор постојећих садржаја: 
водозахват и рибњаци који остају и као плански 
елементи.
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Јавна намена Површина ха Површина %

Државни пут
и некатегорисани путеви 1,07 13,21

Канали 0,05 0,62

Укупно 1,12 13,83

Остала намена

Шумско земљиште
0,56 6,91

Радне зоне
6,42 79,26

Укупно 6,98 86,17

УКУПНО обухват 8.1 100

Табела 4: Површине у јавној намени – планиране

У обухвата плана планирана је и подела 
на простор у јавној намени који обухвата 
13.83% и чине га површине на којима се 
планира изградња приступне саобраћајнице, 
постојећи делови некатегорисаних путева и 
канала.

Сво преостало земљиште 86,17% је у 
осталој намени и на њему се планира изградња 
појединачник радних и производних комплекса.

Списак парцела намењених за површине 
јавне намене:

Цела катастарска парцела бр. 5199 и 
делови катастарских парцела бр: 3103, 3104, 
3105, 3107, 3108, 3109, 3141, 3142, 3143, 5018, 
5066, 5200, 5202, 5216 и 5217.

Оријентационо планирани капацитети 
мреже јавне комуналне инфраструктуре

У простроу обухвата плана планирана 
приступна соабраћајница градиће се у складу са 

очекиваним саобраћајем и типом возила као 
асфалтана саобраћајница са две траке у два 
смера, ширине коридора 1,2м а саобраћајнице  
6,0м.

Планиране саобраћајнице обезбеђују и 
досадашњи саобраћај пољопривредних машина 
усклађивањем прикључака постојећих 
некатегорисаних атарских путева на планирану 
саобраћајницу.

Постојећа насељска водоводна мрежа не 
задовољава траженим потребама планираних 
садржаја у обухвату плана. Постојећи притисак 
се мора појачати изградњом станице за 
повишење притиска.

Планиране потребе корисника у 
обухвату плана су апроксимативне с обзиром да 
је познат само један сдржај (пунионица воде).

Обезбеђење питке воде за радну зону 
може се решити као наставак  насељске 
водоводне мреже уз изградњу 4,5км мреже 
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пречника ДН 200 ( због планираног ''мачванског 
водоводног прстена'') и реконструкција 3,0км 
постојеће мреже.

Енергетске потребе планираних 
садржаја нису до краја познате. Потребе 
пунионице воде су око 300кW, а очекује се још 
толико.

Предлог целина или зона за даљу 
урбанистичку разраду

Даља разрада плана вршиће се израдом :

· пројеката парцелације и 
препарцелације који ће дефинисати 
парцелу за планирану прикључну 
саобраћајницу,

· пројеката парцелације и 
препарцелације који ће дефинисати 
целине-парцеле одређене за формирање 
појединачних радних комплекса,

· урбанистичких пројеката за планиране 
комплексе за које није позната намена.

· план ће се директно спроводити за 
формиране грађевинске парцеле са 
познатом наменом.

Друга питања од значаја за израду планског 
документа

Услови заштите животне средине

Заштита животне средине обезбедиће се 
елиминисање негативних дејстава појединачних 
радних комплекса или свођење негативних 
дејстава на минималне утицаје, а што се 
постиже применом позитивних законских 
прописа, норми и техничких услова у 
пројектовању и изградњи.
Мере за заштиту животне средине обухватају 
активности на заштити околине од негативног 
дејства природних фактора и негативног 
случајног и намерног дејства људског фактора.

За подручје изворишта воде предвиђене 
су три зоне заштите:

· ЗОНА НЕПОСРЕДЕ ЗАШТИТЕ 
(строгог режима) која обухвата простор
непосредно око каптажног објекта. Ова 
зона има улогу заштите водног објекта 
од могућег случајног или намерног 
непосредног загађења. Како се ради о 
артеској издани, пречник ове зоне је 
10м. Простор мора бити ограђен, а 
приступ објекту је дозвољен само 
овлашћеним лицима.

· УЖА ЗОНА ЗАШТИТЕ (зона 
ограничења) обухвата пољопривредно 
земљиште око бунара, у површини око 
1км2. У неосредном окружењу у 
постојећем стању су ратарске и воћарске 
културе. У овој зони није дозвољено 
коришћење интезивних мера одржавања 
гајених култура. У овој зони није 
дозвољено било какво одлагање било 
каквог отпада, забрањено је прекомерно 
коришћење хемијских средстава за 
гајење култура, забрањено је грађење 
јавних и стамбених објеката који на 
било који начин могу угрозити 
извориште. Границе ове зоне морају 
бити јасно-видљиво  обележене.

· ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ (зона 
надзора) обухвата пољопривредно 
земљиште око бунара, у површини око 
4,5км2. Ово је зона контроле и 
спречавања изградње или спонтаног 
формирања депонија отпада. Ово је зона  
успостављања санитарног надзора како 
би се спречиле значајније еколошке 
промене које би могле имати штетан 
утицај на квалитет воде изворишта.

Извор: ГЕОФИЗИКА - ИНГ Предузеће 
за геофизичка истраживања у геологији, 
хидрогеологији, рударству и грађевинарству 
д.о.о. Београд, Србија – ЕЛАБОРАТ О 
РЕЗЕРВАМА ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
БУНАРА БТ-1 У СЕЛУ НОЋАЈ КОД 
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ, Београд, јануар 
2007.године
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Слика 4: Заштитне зоне – извод из Елабората

Зоне санитарне заштите изворишта за
снабдевање водом за пиће одређују се у складу 
са Чланом 77. ЗАКОН О ВОДАМА ("Сл. 

гласник РС", бр. 30/2010). На подручјима која
се користе као изворишта за снабдевање водом
за пиће и за санитарно-хигијенске потребе
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одређују се три зоне санитарне заштите, и то: 
шира зона заштите, ужа зона заштите и зона
непосредне заштите.

Зоне санитарне заштите представљају 
заштићену област и одређују се у складу са 
хидролошким, хидрогеолошким и другим 
својствима земљишта и подсливова, врстом 
изворишта и његовог окружења, капацитетом 
изворишта и другим чиниоцима који утичу на 
издашност изворишта, а одржава на начин 
којим се не угрожава здравствена исправност 
воде на изворишту.

Министар, министар надлежан за 
послове здравља и министар надлежан за 
послове заштите животне средине ближе 
прописују за која се изворишта, с обзиром на 
капацитет, одређују зоне санитарне заштите, 
као и начин одређивања, одржавања и 
коришћења зона санитарне заштите.

Захтев за одређивање зона санитарне 
заштите подноси орган јединице локалне 
самоуправе на чијој се територији налази 
извориште за које су елаборатом предвиђене 
зоне санитарне заштите.

Министар надлежан за послове здравља, 
а за територију аутономне покрајине надлежни 
орган аутономне покрајине, доноси решење о 
одређивању зона санитарне заштите . 

За све облике загађења важе општи 
нормативи који регулишу ту област. Неопходно 
је поштовати и одредбе других нормативних 
аката који се односе на заштиту околног 
простора, радног простора комплекса и заштите 
људи.

Социјално-економски аспект реализације 
поставки плана

Утицај активности у радној зони 
''ПРЕСЕКА'' на становнике насеља Ноћај имаће 
позитиване ефекате као што су запосленост у 
планираним делатностима, повећање 
атрактивности простора целог насеља и 
повећање развојних могућности, као и појачане 
истражне радње за потенцијал 
термоминералних вода на овом простору и 
њихово коришћење.

Негативан ефекат реализације планских 
поставки је смањење пољопривредног 
земљишта и утицај повећаног обима саобраћаја 
на услове живљења у насељу.

I I ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ 
ОСНОВЕ

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ПЛАНА

Простор у обухвату ПДР ПРЕСЕКА 
дефинисан је границом планског подручја. 

Граница обухвата Плана полази из тачке 
1 која се налази на путу Ноћај – Раденковић и 
иде на исток пратећи северну страну пута, 
преко тачака 2 и 3 до тачке 4. У тачки 4 граница 
се ломи ка југу, пресецајући пут (к.п. бр. 5066) 
управно на јужну границу пута до тачке 5 
формиране у североисточном темену к.п. 
бр.3141 К.О. Ноћај. Од тачке 5 граница,  преко 
тачке 6, наставља ка југу источном ивицом к.п. 
бр. 3141 к.о Ноћај све до тачке 7 која се налази 
у југоисточном темену к.п. бр. 3141 к.о. Ноћај. 
Од тачке 7 граница пресеца к.п. бр. 5217 
(атарски пут) и води до тачке 8 која се налази у 
североисточном темену к.п. бр. 3110 к.о. Ноћај. 
Од тачке 8, граница наставља ка југу водећи 
источном границом к.п. бр. 3110 к.о. Ноћај до 
југоисточног темена исте парцеле где се 
формира тачка 9 границе. Од тачке 9 граница 
наставља у истом смеру и сече к.п. бр. 5018 к.о. 
Ноћај (канал) и то управно на њену јужну 
границу где се формира тачка 10.

Од тачке 10 граница води ка истоку, 
северном границом к.п. бр. 5018 к.о. Ноћај до 
тачке 11 где се ломи ка југу пресецајући к.п. бр. 
5216 и то управно на јужну границу те парцеле 
са пресеком у североисточном темену к.п. бр. 
3103 к.о. Ноћај где се формира тачка 12. Од 
тачке 12 граница наставља ка југу источном 
ивицом к.п. бр. 3103 к.о. Ноћај до тачке 13, 
затим источном ивицом к.п. бр. 3102 к.о. Ноћај 
до тачке 14. У тачки 14 граница се ломи ка 
западу водећи јужном границом к.п. бр. 3102, 
3106/1, 3106/2, 3107 к.о. Ноћај, преко тачака 15, 
16 и 17 до тачке 18, затим наставља у истом 
смеру јужном границом к.п. бр. 5199 к.о. Ноћај 
(пут) и к.п. бр. 3201 к.о. Ноћај, преко тачке 19 



Број 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 09.03.2012.

58

до тачке 20 која се налази у југозападном 
темену к.п. бр. 3201 к.о. Ноћај.

У тачки 20 граница се ломи ка северу и 
води ѕападном границом к.п. бр. 3201 до тачке 
21 и даље западном границом к.п. бр. 3200 к.о. 
Ноћај до тачке 22. Од тачке 22 граница пресеца 
к.п. бр.5202 к.о. Ноћај (атарски пут) до тачке 23 
која се налази у југозападном темену к.п. бр. 
3192 к.о. Ноћај. Од тачке 22 граница води 
западном границом к.п. бр. 3192 к.о. Ноћај до 
тачке 24 у северозападном темену к.п. бр. 3192 
к.о. Ноћај. Од тачке 24 граница води и даље ка 
северу пресецајући к.п. бр. 5200 к.о. Ноћај до 
тачке 25 која се налази у југозападном темену 
к.п. бр.3144 к.о. Ноћај, па даље западном 
границом те парцеле до тачке 26 у њеном 
северозападном темену, затим западном 
границом к.п. бр. 3143 к.о. Ноћај, преко тачке 
27 до тачке 28 у њеном северозападном темену. 
Од тачке 28 граница продужава правац секући 
к.п. бр. 5066 (пут Ноћа  Раденковић) до почетне 
тачке границе планског подручја, тачке 1.

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И 
ЗОНЕ

Планирана подела просторa у обухвату 
ПДР ПРЕСЕКА планирана је у три 
урбанистичке зоне. а према основним 
постојећим карактеристикама простора.

Урбанистичка зона А1 обухвата 
простор који детерминише постојеће извориште 
воде као основни елемент ангажовања простора  
за изградњу комплекса пунионице воде и 
евентуалних објеката компатибилних основној 
намене зоне.

Урбанистичка зона А2 обухвата 
простор уз локални пут Ноћај- Раденковић на 
самом улазу у протор радне зоне пресеке. 
Овакав положај омогућава ангажовање 
простора зоне за изградњу објеката у 

комплексима са туристичким, угоститељским и 
услужним делатностима.

Урбанистичка зона А3 обухвата 
преостали простор у обухвату плана са обе 
стране планиране приступне саобраћајнице. 
Положај планираних комплекса омогућава 
приступ са те парцеле. Намена планираних 
комплекса је изградња објекта у функцији 
пољопривреде – односно воћарства и 
повртарства. 

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 – пунионица 
воде

У урбанистичкој зони А1 – блок 1 -
планираном наменом простора предвиђена је за 
изградњу:

§ Објеката пунионице воде : Комплекс 
пунионице воде је простор пре свега 
намењен изградњи објеката пунионице 
воде капацитета 3000л на сат и пратећих 
садржаја : помоћних објеката, 
инфраструктурних мрежа и објеката и 
уређеног зеленила. У објекту пунионице 
воде у контекту технолошког процес, 
под истим габаритом (кровом) се могу
налазити простор за пријем, припрему и 
прераду воде, пуњење воде, паковање, 
расхладне коморе, машинске сале, 
складиште, простор за производњу 
амбалаже, простор за дистрибуцију 
спаковане воде. У објекту се могу 
налазити просторије за потребе 
запослених, гардероба, трпезарија, 
санитарне просторије, канцеларијске
просторије и др. У машинском делу 
могу се сместити сместити машине и 
алати потребни за рад производног дела 
објекта. Санитарне просторије чине: 
тоалет, гардероба, купатило као и
просторије где се чувају средства за
прање и дезинфекцију.  У оквиру истог 
објекта могуће је изградити стан за 
чувара комплекса.
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Слика 5.  : Могућа организација простора комплекаса пунионице воде

§ Објеката за експлоатацију 
термоминералне воде – извориште и 
каптажни објекат, неопходни објекти за 
експлоатацију воде, ограда и остали 
објекти који обезбеђују потпуну 
заштиту простора и бушотине у складу 
са првим  степеном режима заштите.
Ови објекти се граде на простору 
пречника 10м.

§ Објеката компатибилних другом 
степену режима заштите изворишта, 
односно објеката који немају негативни 
утицај на животну средину. У овом 
блоку могуће је постојеће рибњаке 
задржатио само под условом да се 
рибњак као објекат прилагоди 
прописима из надлежног Закона, 
односно да се обезбеди водонепропусна 
подлога рибњака.

§ Заштитног зеленила које, у складу са 
условима заштите обезбеђује контактно 
поручје блока са непосредним 
окружењем.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А2 – туристичко-
угоститељски-услужни комплекс

У урбанистичкој зони А2 која се налази 
непосредно уз постојећи локални пут Ноћај -
Раденковић градиће се објекти туристичке
инфраструктуре, а то су објекти за
информисање, предах, снабдевање, рекреацију, 
едукацију и забаву туриста, и то: центри за
прихват туриста и посетилаца, тематски и
забавни паркови, туристички информативни
центри, одморишта поред пута, терени за голф, 
тенис терени, отворени и затворени објекти
спортске рекреације, мале вештачке
акумулације са купалиштем, базени за купање, 
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велнес објекти, забавно рекреативне стазе и
путеви (трим стазе, стазе здравља, видиковци, 
панорамски путеви, бициклистичке стазе, 
пешачке стазе и слично), објекти за предах и
краће задржавање туриста, објекти за
авантуристичке активности и друго; 
угоститељски, услужни и други слични објекти 
који се могу градити у складу са другим
степеном режима заштите изворишта воде, а  да 
истовремено употпуне потребе  радне зоне. 

Специфичност простора у смислу 
режима заштите даје могућности грађења 
објеката са техничким и архитектонским 
решењима која ће сама по себи бити тема 
интересовања јавности. На овом простору 
могуће је градити и објекте са применом 
одрживих извора енергије: коришћење 
термалне воде, соларних панела и сл.

У овој зони у блоковима 5 и 6 могуће је 
градити објекте са:

§ туристичком наменом: хотел, мотел, 
салаш у фукцији туризма,  туристичко 
насеље са бунгаловима, еко-камп, а све 
са пратећим спортско-рекретаивним 
садржајима – базен, спа-центар и сл. 

§ угоститељских објеката: ресторан, 
ловачка чарда, ловачки дом и сл.

§ услужних објеката: продавница, 
пиљарница и сличне објекте који 
немају штетан утицај на животну 
средину.

УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А3 – комплекс 
пословања у функцији пољопривреде

У урбанистичкој зони А3 планира се 
изградња објеката који су у функцији 
пољопривредне производње, пре свега 
ратарско-повртарско-воћарске производње из 
непосредног окружења. Планирани објекти за 
чување  воћа и поврћа, производни погини за 
прераду воћа и поврћа и слични објекти који су 
компатибилни непосредном окружењу без
штетних еманација на окружење.

Објекти за пољпривредну производњу 
(стакленици и пластеници )

Производња поврћа у затвореним 
просторима, пластеницима и стакленицима са 
аутоматским проветравањем и орошавањем је 
савремени тренд гајења поврћа, поготову на 
просторима са могућношћу коришћења 
термалних вода.

Нови пластеници имају ширина 8-12 
метара и висину гребена најчешће око 6 метара, 
што све омогућава знатно лакшу манипулацију 
у објекту, као и несметано гајење високих сорти 
парадајза, краставца и паприке, применом 
нових технологија.
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Објекти за чување воћа и поврћа и бјекти за 
прераду и конзервирање воћа, поврћа и 
печурки

Хладњаче са новом технологијом, која 
подразумева чување воћа и поврћа у идеалној 
атмосфери, без претходног хемијског 
третирања. Складиштење помоћу врхунске 
технологије са контролисаном кисеоничком 
атмосфером (УЛО технологија) или са 
контролисаним одређивањем најповољнијег 
нивоа CO2 i O2 (CO технологија), складиштење 
воћа се може продужи месецима – са 
савршенијим дозревањем и са бољим 
квалитетом за потрошњу.

При градњи хладњаче изградња, се 
може поделити на више партиција и тако избећи
евентуалне непријатности и демонтаже због
неадекватне расподеле објекта у комплексу, као
и приликом каснијег проширивања. 
Капацитетом складишта се одређује количина и
време дозревања пожељних плодова за
складиштење, али велику значајност има и
технологија складиштења. Економична
величина хладњаче почиње од 5 – 6 комора
/породична пољопривредна газдинства/, а
релативно јефтинији систем се састоји до 10 -
12 комора. Пољопривредни произвођачи
капацитет хладњаче треба да планирају за
просечно цца. 80% од укупних плодова.

Инфраструктуру хладњаче чине:

§ прилазни и унутарњи путеви,
§ главни и пратећи објекти који могу да се 

састоје од: простора за пријем и 
припрему сировине, расхладне коморе, 
машинске сале, просторија за паковање 
(по потреби), просторија за амбалажу, 

санитарних просторија, канцеларијских 
просторија и др.

§ транспортна и комуникацијска 
инфраструктура,

§ снабдијевање водом,
§ снабдијевање електричном енергијом,
§ складиште за течне или чврсте енергенте 

за загријавање унутарњих заједничких 
просторија (по потреби),

§ систем за одвод отпадних вода: 
санитарних, оборинских, те воде из 
процеса припреме за складиштење и

§ остала инфраструктура.

Под истим кровом хладњаче се могу 
налазити и простор за пријем и припрему 
сировине као и просторија за паковање, 
расхладне коморе, машинске сале, складиште, 
амбалажу, санитарне просторије, 
канцеларијских просторија и др. У машинској 
сали су смештени, компресор и кондезатор, а 
такође могу бити смјештени скрубери као и 
генератори азота. Санитарне просторије чине: 
тоалет, гардероба, купатило као и просторије 
гдје се чувају средства за прање и дезинфекцију. 
Од заједничких просторија, под истим кровом, 
може да се смјести и кафе кухиња као и стан за 
чувара.

Објекти за сушење воћа, поврћа и печурки

Погони за сушење воћа и поврћа  у свом 
склопу могу бити комбиновани као хладњаче и 
сушаре. Погон садржи : Линију за пријем и 
припрему сировине за замрзавање или сушење 
снабдевену електронском платформа вагом, 
виљушкаром, кадом за прање воћа са 
инспекционом траком, цевним калибратором, 
машином за избијање коштица. Посебан део 
погона за прераду воћа и поврћа је део за 
сушење воћа и поврћа. У оквиру њега се налази 
тунел за сушење, калибратор, рехидратор 
(капцитета 600 кг/х), уређај за конзервисање и 
металдетектор.
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2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Простор у обухвату Плана налази се ван 
граница грађевинског реона насеља Ноћај, 
односно у атару Ноћаја. Парцеле, односно 
земљиште је углавном  у приватном 
власништву. Начин коришћења парцела је 

углавном пољопривредно земљиште са малим 
процентом шумског земљишта.

У обухвату Плана налази се и каналско 
земљиште у власништву ЈВП, а преостало 
земљиште су некатегорисани путеви чији је 
корисник Град Сремска Митровица.

Бр. Број 
парцеле 
к.о. 
НОЋАЈ

Потес Начин 
коришћења

површ
ина
м2

Врста 
земљишта

корисник
власник

1 5018 Ливадице канал део остало 
земљиште

ЈВП 
ВОДЕВОЈВОДИНЕ
Нови Сад

2 5066 Криваја пут део остало 

ГРАД 
СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

3 5199 Ограде пут део остало 

4 5200 Ограде пут део остало 

5 5202 Ограде пут део остало 

6 5216 Широке 
баре

пут део остало 

7 5217 Ограде пут део остало 

Табела 5. : Евиденција постојећих парцела у јавној намени

Простор радне зоне ПРЕСЕКА обухвата  
8,1ха. У постојећем стању у јавној намени  чини 
9,2% укупног простора обухвата плана, односно 
0,75ха.

Планираним поставкама за потребе 
формирања коридора за приступну 
саобраћајницу и изградњу неопходне 

инфраструктуре дефинисаће се земљиште у 
јавној намени проширењем габарита локалног 
пута парцела бр. 5199 и 5216.

Препарцелацијом  парцела 5199 и 5216 
и парцела бр.3142,  пут бр. 5217, 3109, канал 
бр.5018,  3108 и 3107, 3104 створиће се простор 
у јавној намени површине 1,2ха.

Бр. Број 
парцеле 

к.о. 
НОЋАЈ

Потес Начин 
коришћењ

а

површина
м2

корисник
власник

1 5199 Ограде пут 3366 ГРАД 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2 5216 Широке баре пут ГРАД 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3 3142 Пресека њива 3817 Тривковић Дејан 
Мачванска Митровица

4 5127 Ограде пут ГРАД 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

5 3109 Пресека њива 3711 Тривковић Дејан 
Мачванска Митровица
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6 5018 Ливадице канал ЈВП ВОДЕВОЈВОДИНЕ
Нови Сад

7 3108 Пресека њива 5129 Тривковић Анђелко 
Ноћај

8 3107 Пресека шума 1423 Тривковић Анђелко 
Ноћај

9 3104 Пресека неплодно 8574 АВЕЉ ДООО 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Табела 6: Евиденција парцела планираних за препарцелацију
и формирање просторау јавној намени

2.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

У оквиру површина остале намене 
одређује се земљиште на којем је планирана 
изградња појединачних комплекса са 
претежном планираном наменом радна зона.  

2.2.1. Правила уређења за производне 
површине и објекте 

Доминантна намена на подручју је 
радна зона за формирање појединачних 
комплекса са наменама које произилазе из 
основног потенцијала простора.

Основни потенцијал простора је 
термоминерална вода. Урбанистичка зона А1 
планирана је за изграду објеката пунионице 
воде и објеката за експлоатацију 
термоминералних вода  који су компатибилни 
принципима заштите животне средине и 
одрживог развоја.

Други потенцијал простора је 
пољопривредно земљиште. У урбанистичкој 
зони А3 планирана је изградња објеката који 
користе производе из непосредног воћарско-
ратарског подручја, а истовремено су 
компатибилни планираним садржајима и 
активностима у урбанистичкој целини А1. 
Планирани садржаји несму имати лош утицај на 
непосредо окружење, пре свега подземне воде.

Комплекси у овим зонама уређују се као 
појединачни радни комплекси са изграђеним 
објектима, пратећом мрежом инфраструктуре и 
уређеним зеленилом тако да се употпуности 
уклопе у препознатљиви мачвански пејсаж.

2.2.2. Правила уређења површина и објеката 
туризма, угоститељства и услуга 

Делатност пословне намене у 
урбанистичкој зони А2 обухвата низ 
делатности, садржаја и активности које су 

примерене уз планиране намне у зонама А1 и 
А3. Планирани туристички, угоститељски и 
услужни садржаји пре свега треба да допуне 
потребе корисника планиране радне зоне.  

Правилима уређења појединачни 
комплекси у зони А3 уредиће се као 
архитектонско.естетски нагласак на уласку у 
радну зону. Планирани објекти изградиће се као 
део препознатљивог традиционалног 
мачванског амбијента који ће употпунити 
уређено зеленило.

Ове делатности могу имати врло 
значајан основ за покретање пословних 
активности житеља насеља Ноћај уз доминанту 
пољопривреду.

Детаљна намена сваког појединачног 
комплека унутар блока биће дефинисана у 
процесу спровођења овог Плана, односно кроз 
израду Урбанистичких пројеката. 

2.3. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Интегрисани развој и уређење села и 
атара и активирање развојних потенцијала 
сеоских подручја је један од најважнијих 
стратешких циљева јединице локалне управе.

Основни циљ уређења простора у 
обухвату плана је стварање услова за 
формирање радне зоне у атару насеља Ноћај. 

Специфичност ове радне зоне је 
експлоатација подземних благо 
минерализованих вода, те се из тог разлога све 
остале планиране намене морају усклађивати са 
њом. Планиране намене морају испоштовати 
све услове заштите животне средине, пре свега 
заштите подземних вода, а по режимима 
заштите. 

Простор у обухвату плана организован 
је тако да је на улазном делу, са локалног пута 
Раденковић-Ноћај планирана изградња 
саобраћајног коридора у којем би се изградила 
сва неопходна инфраструктура за потребе 
планираних садржаја. Земљиште које обухвата 
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тај коридор је у јавној намени. За формирање 
коридор неопходно је прибавити делове 
парцела са источне стране како би се постојећи 
категорисани пут проширио и створио услове за 
изградњу савремене саобраћајнице са пешачком 
и бициклистичком стазом.

У улазном делу у радну зону планирани 
су садржаји у функцији туризма, угоститељства 
и услуга а све у циљу задовољења потреба 
спољних посетилаца планираним комплексима. 
Оријентација ових садржаја је ка локалном 
путу.

Са обе стране приступне саобраћајнице 
планирана је изградња радних и производних 
објеката у функцији пољопривреде и комплекса 
пунионице воде модерно дизајнирани и 
оријентисани својим главним фасадама, са 
уређеним зеленим површинама између 
регулационе и грађевинске линије, ка 
приступној саобраћајници.
Планиране намене и планирани објекти граде се 
у потпуности у складу са посебностима подучја, 
заштитне зоне водоизворишта по принципима 
одрживог развоја.

Преостали простор резервисан је за 
остале зелене површине и шумарке како би се 
штовише очували изворни амбијентални 
мотиви и услови.

3. БИЛАНС ПОВРШИНА

3.1. Биланс површина планираних намена 

Билансом површина планирано је да од 
8,10ха укупне површине обухвата плана 6,42ха 

је простор који ће се активирати за планиране 
намене, односно садржаје у појединачним 
урбанистичким зонама.

Урбанистичка зона А1 заузима  
површину од 2,10ха и чини 32,7% осталог 
земљишта планираног за реализацију изградње 
планиране пунионице воде, објеката за 
експлоатацију термоминералне воде и 
компатибилних објеката основној намени.

Урбанистичка зона А2 заузима  
површину од 0,8ха и чини 12,4% осталог 
земљишта планираног за реализацију изградње 
планираних објеката у функцији туризма, 
угоститељства, услуга и других компатибилних 
садржаја основној намени.

Урбанистичка зона А3 заузима  
површину од  2,2ха и чини 34,2% осталог 
земљишта планираног за реализацију изградње 
планираних објеката у функцији 
пољопривредне производње, пре свега 
ратарско-повртарско-воћарске производње из 
непосредног окружења и других 
компатибилних садржаја основној намени.

Преосталих 1,32 ха односно 20,7% 
укупне површине осталог земљишта намењеног 
за радну зону у урбанистичкој зони А3 је 
простор који се налази у коридору постојећег 
ДВ и његовог утицајног подручја. На овим 
површинама могућа је обрада земљишта по 
савременим принципима (пластеничка 
производња) уз посебну сагласност власника 
ДВ.

Планирана намена простора
Површина

ха
Површина

%

Радне зоне

А1
пунионица воде експлоатација 
воде

2,10 32,7

А2
Туризам угоститељство услуге

0,80 12,4

А3
чување воћа и поврћа прерада 
воћа и поврћа пољопривредна 
производња

2,20+ 1,32 54,9

Укупно 6,42 100

Табела  7. : Биланс површина радне зоне – планирани
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Планирана намена простора Површина 
ха

Површина
%

Радне зоне
А1 2,10 32,7

А2 0,80 12,4

А3 2,20+ 1,32 54,9

Планирана намена простора Површина 
ха

Површина
%

Радне зоне 6,42 79,26

Саобраћајни коридори 0,57 7,04

Шумско земљиште 0,56 6,91

Некатегорисани путеви 0,50 6,17

Канали 0,05 0,62

Укупно 8.10 ха 100

Табела 8 : Биланс површина обухвата плана– планирани 

4. РЕГУЛАЦИЈА НИВЕЛАЦИЈА И 
ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Условима регулације дефинишу се 
регулационе линије и грађевинске линије, 
одваја се земљиште за јавне намене од осталог. 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулационим линијама је 
разграничен простор предметног плана на 
површине у оквиру јавног грађевинског 
земљишта и површине у оквиру осталог 
грађевинског земљишта. 

Јавни или урбани простор дефинисан је: 
регулационим линијама блокова које га 
окружују и елементима физичке структуре 
блокова непосредно уз јавни простор (објектима 
на парцелама уз регулациону линију).

Регулационе линије су постављене тако 
да обезбеде несметано функционисање 
саобраћаја, и да у простору улице укључе  
поред  саобраћајница  и  тротоара,  
бициклистичке  стазе,  улично зеленило,  
расвету,  инфраструктуру,  и  канале  за  пријем  
атмосферских  вода  и  мелиорацију терена. 

Грађевинска линија утврђена је овим 
планом у односу на регулациону линију и 
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представља линију до које је дозвољено да се 
гради објекат и на којој може да се гради 
објекат. 

Планом радне зоне ПРЕСЕКА 
дефинисане су предње и задње грађевинске 
линије. Предње прве грађевинске линије су 
обавезујуће и објекат не сме да пређе ову 
линију. Задње грађевинске линије представљају 
смернице за оптималну изградњу простора и 
очување зелених и отворених простора, али 
нису обавезујуће. У  зависности од  производне 
технологије или естетских разлога објекти могу 
да пређу преко ових грађевинских линија, али 
се не смеју прекорачити параметри који су дати 
овим планом.  

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом је дефинисана нивелација 
јавних површина из које произилази нивелација 
простора за изградњу објеката.

Висинске коте на раскрсницама су базни 
елементи за дефинисање нивелације осталих 
тачака. Нивелација свих површина је генерална 
и мора се прецизније разрадити кроз 
спровођење овог Плана, израду  урбанистичких 
пројеката и израду техничке документације.

Висинска регулација је дефинисана 
означеном спратношћу, односно висином 
објеката по целинама и то као максимална 
вредност, где се један ниво рачуна са просечном 
спратношћу од 3.5-4 м.

Планом радне зоне ПРЕСЕКА 
предвиђене су: минимална нивелација и 
максимална нивелација. Минимална нивелација 
представља нижи ниво изградње и 
искоришћености простора, док максимална 
нивелација представља максималну могућу 
изградњу простора, са максималном 
спратношћу. Обавезујућа је максимална 
висинска регулација и преко те границе се не 
могу градити објекти, сем у посебно 
дефинисаним случајевима.

Доминантни репер је локални пут Ноћај 
- Раденковић, на првом  месту, а затим 
раскрснице постојећих некатегорисаних путева, 
улазне тачке у планираним комплексима. 
Спратност објеката опада са удаљавањем од 
доминантих елемената. 

Нивелација на осталом грађевинском земљишту

Нивелациони план саобраћајних 
површина на осталом грађевинском земљишту, 
односно појединачних радних комплекса, мора 
бити усклађен са начином прикупљања и 
одвођења површинских вода у широј зони за 
дату локацију.  

Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмеравати према суседној 
парцели. Насипање терена не сме угрозити 
објекте на суседним парцелама.

При пројектовању обавезна је примена 
одредби из Правилника о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. 
Гласник РС", број 18/97).

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Грађевинска парцела је простор  на  
којем је могућа изградња  објеката  уколико 
испуњавају услове: 

· да се налазе на простору на 
којем је планирана изградња, и
· да имају приступ на јавну 
површину (улица, трг, сквер). 

Грађевинска парцела дефинисана је 
регулационом линијом према јавном  простору, 
међним линијама према суседним парцелама и 
аналитичко-геодетским елементима преломних 
тачака. 

Планираним решењима организације и 
уређења простора обухвата плана се тежило 
максималном могућем поштовању затеченог 
стања  парцелације. Нове парцеле су формиране 
тако да оптимално користе планирану 
саобраћајну мрежу (планирану приступну 
саобраћајницу у јавној намени) и да задовоље 
потребе већине очекиваних инвеститора у  
будноћности. 

Уколико се појави инвестиција  за чије 
реализовање су неопходне веће површине 
спајањем више ових парцела добија се потребна 
површина. 
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Елементима парцелације извршен је 
предлог парцелације и  препарцелације на 
осталом земљишту у оквиру наведених 
просторних целина са циљем обезбеђења 
рационалне организације простора и оптималне 
величине парцела на којима ће бити могућа 
изградња, потом ради адекватнијег приступа 
појединим деловима планског подручја и 
обезбеђења приступа на јавни пут и ради 
ефикаснијег спровођења плана. 

Границе између планираних 
грађевинских парцела на осталом земљишту 
могу се мењати израдом пројекта парцелације и 
препарцелације.

Границе између планираних 
грађевинских парцела на осталом земљишту и 
парцела на јавном земљишту не могу се 
мењати, осим у случају исправке границе 
парцела.

Дозвољено је укрупњавање и  дељење  
катастарских  парцела  на  осталом  земљишту  
по иницијативи корисника, а у складу са 
Правилима грађења овог плана. За потребе 
укрупњавања и деобе катастарских парцела на 
осталом земљишту обавезна је израда 
урбанистичког пројекта, односно пројекта 
парцелације и препарцелације. 

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Планираним саобраћајним решењем 
предвиђена је доградња путне мреже са новим 
саобраћајницама, у два крака, од темена Т0-Т5 и 
Т3-Т4, укупне дужине око 730 метара.

Ширина појаса регулације наведених 
саобраћајница је 12, односно 10 метара. 
Ширина коловоза за кретање возила је 6m, са 
елементима ситуационог плана који треба да 
испуне услове за кретање тешких теретних 
возила.  

Коловозна конструкција мора да буде 
оспособљена за осовинско оптерећење од 11,5 
тона, минимум 6,0 тона. Одводњавање је 
гравитационо са једностраним или двостраним 
попречним падом.

6.1.1. Коловоз за мировање возила

Овим планом нису предвиђене 
површине намењене за паркирање возила на 
простору дефинисаном за јавне намене. 
Простор за паркирање возила мора се 
обезбедити на осталом грађевинском 
земљишту.

6.1.2. Пешачке стазе

Одвијање пешачког саобраћаја планира 
се преко пешачких стаза, обострано вођених уз 
регулациону линуију саобраћајница. Ширина 
наведених стаза је минимум 1,5 метара. 
Одводњавање је гравитационо са попречним 
нагибом максимално 2% усмереним ка осовини 
саобраћајнице

6.1.3. Бициклистички саобраћај

Бициклистички саобраћај интегрисан је 
са саобраћајем за моторна возила. Очекивани 
обим бициклистичког саобраћаја и рационално 
коришћење простора за јавно коришћење 
дефинише интегрисање бициклистичког са 
моторизованим саобраћајем.

6.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У 
ПОЈАСУ РЕГУЛАЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИЦА

Изградња објеката и постављање 
инсталација у земљишном и заштитном појасу 
јавних путева, поред, испод и изнад истих могу 
се изводити у складу са одредбама Закона о 
јавним путевима, уз претходно прибављене 
услове и уз сагласност управљача над јавним 
путем.
Наведена изградња мора се усагласити са 
одредбама чланова 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС”, 
бр.101/2005).

6.2. Водоводопривредна 
инфраструктура 

6.2.1. Водовод 

У простору обухвата Плана не постоји 
јавна водоводна мрежа, као ни у насељеном 
месту Ноћај. Насеље Ноћај има индивидуално 
водоснабдевање. Најближе место прикључка је 
насеље Салаш Ноћајски. Објекти 
водоснабдевања Салаша Ноћајског су 
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дистрибутивни цевовод ДН100 и мањег 
пречника. Расположиви притисак на крају 
постојеће водоводне мреже се креће у 
границама од 1,5 до 2,5 дара (дан-ноћ).

Услови за прикључење простора у 
Обухвату Плана на постојећу водоводну мрежу 
је изградња водоводне мерже у насељу Ноћај у 
дужини око 4500м, минималног пречника 
ДН200 ( због планираног мачванског прстена) 
као и реконструкција  дела водоводне мреже 
која пролази кроз насељено место Салаш 
Ноћајски у дужини од 3000м, пречника ДН200. 
Квалитет водоснабдевања повећаће се 
изградњом станице за повишење притиска.
Алтернативно снабдевање простора у обухвату 
Плана је могуће са постојеће бушотине – извора 
(само онај чији је бунар). ( Услови – 877/2 од 
28.06.2011.).

До доласка планираног јавног водовода, 
корисници комплекса решавају своје 
водоснабдевање инвидуално преко бунара. 

6.2.2. Одвођење атмосферских и 
отпадних вода постојећа и планирана

Све отпадне воде делимо на: 
атмосферске, фекалне и технолошке отпадне 
воде.

На територији Града (општине) Сремске 
Митровице усвојен је сепаратни систем 
одвођења отпадних вода.

Атмосферске отпадне воде
Атмосферске  воде  се  на  простору 

обухвата плана  одводе  отвореним каналима.

Фекалне и технолошке отпадне воде
Фекална канализација у комплексу се 

решава индивидуално преко водонепропусних 
септичких јама.

Фекалне воде из производних система 
се одводе до једнокоморних водонепропусних 
септичких јама. 

Технолошке отпадне воде из 
производних система морају се пречистити и 
расхладити (само технолошке отпадне, ако их 
има, односно воде које се у процесу производње 
загревају)  до прописаних стандарда, а потом 
упустити у реципијент-канал. Место упуштања 
у канал мора се урадити у складу са прописима 
који се односе на режиме одржавања каналске 
мреже.

6.2.3. Водопривреда 

Простор у обухвату плана се налази 
поред канала Пресека, Ведрило и Ограде. 
Простор обухвата се не налази на водном 
земљишту.

КАНАЛ ПРЕСЕКА ВЕДРИЛО ОГРАДЕ
СТАЦИОНАЖА км 1+290 км 4+750 км 1+ 800
кота дна канала 77.16 77.10 75.79
кота десне обале 78.60 78.50 75.79
ширина дна 1.0м 1.0м 1.0м

нагиб канала 1:1.5 1:1.5 1:1.5
подужни пад дна 0.2% 0.8% 0.1%
дубина воде 0.3м 0.6м 0.7м
мах.протицај 0.07м3/с 0.545 м3/с 0,263м3/с

Ови канали су у добром стању. Њихова 
примарна функција у постојећем стању је да се 
пољопривредно земљиште заштити од 
сувишних вода, а планирано је да исти канали  
обезбеде слободни протицај и постојећи режим 
вода, стабилност дна и косина канала. Квалитет 
вода у каналау мора бити у рангу друге класе.  
Приступ каналу за несметано одржавање и 

реконструкцију не сме бити нарушен. У 
обалном појасу канала планиран је  појас 
ширине 7,0м ( у грађевинском подручју). У том 
појасу није дозвољена градња надземних 
објеката ( ограда, шахтова, вентила, ознака и 
сл).

Простор у обухвату плана нема изграђен 
дренажни систем за одбрану од подземних вода, 
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већ се штити отвореним земљаним каналима 
који су повремено и колектори површинских 
вода. 

6.2.4. Општа правила уређења за 
водопривреду

· Поред ивице канала планирати појас 
ширине 7 м за потребе одржавања 
канала;  

· На предметном простору планирати 
канализацију по сепарационом 
принципу; 

· Атмосферске  воде  са  чистих  
површина (кровови,  надстрешнице  и  
сл.)  без  претходног пречишћавања 
упуштати у околне зелене површине; 

· Загађене  атмосферске  воде  са 
манипулативних,  саобраћајних  и  
паркинг  површина, пре упуштања у 
реципијент-мелиорационе канале, путем 
одговарајућег сепаратора пречистити до 
прописаног нивоа квалитета за II класу 
вода;  

· Санитарно-фекалне  и  технолошке  
отпадне  воде  са  планираних  простора  
прикупити посебним системом 
канализације испуштати у септичке 
јаме, које ће празнити надлежно ЈКП; 

· септничке јаме и простор око њих 
прописно санитарно обезбедити;

· квалитет  вода  које  се  испуштају  у  
реципијент-каналску  мрежу  не  сме  да  
наруши одржавање прописане II класе 
вода; 

· на  местима  укршања  канала  са  
планираним  саобраћајницама  
планирати  пропусте одговарајућих 
димензија. 

6.3. Електроенергетска мрежа и 
постројења  

6.3.1. Објекти и мрежа напонског 
нивоа 20 kV 

У обухвату Плана не постоје  електро 
енергетски извори на напонском нивоу 0,4 кВ. 
Због тога је, у циљу напајања електро енергијом 
планираних објеката , потребно је изградити 
прикључни надземни 20 кВ вод од постојећег 
вода 10 кВ Ноћај- Раденковић па до будуће СТС 
10(20)/0,4 кВ,400 кВА ''Ноћај VII'' коју је 
потребно лоцирати у близини тежишта 

потрошње.Капацитет ове СТС довољан је за 
напајање електро енергијом планираних 
потрошача, а у случају да је та електрична снага 
недовољна, могућа је изградња и друге СТС 10 
(20)/0,4 кВ одговарајуће снаге која би се 
лоцирала на јавну површину. 

Кроз обухват плана пролазе надземни 
високонапонски водови: ДВ 220 кВ Бајина 
Башта – Србобран'' , ДВ 110 кВ Мачванска 
Митровица – Богатић и ДВ 10 кВ Ноћај –
Раденковић.  Сви ови далеководи имају своје 
заштитне зоне у погледу минималних 
сигурносних удаљености и сигурносних висина 
од разних врста и намена  објеката, сагласно 
техничким прописима и нормативима за вођење 
ових водова. У овим заштитним зонама 
забрањена је изградња објеката високоградње, а 
у конкретном случају, за дату врсту објекта чија 
се изградња планира у близини далековода,  
Инвеститор треба да се обрати ЈП 
''Електромреже'' Србије, за 220 и 110 кВ вод, 
односно 10 кВ Електродистрибуцији ''Шабац''.

6.3.2. Нисконапонска мрежа, јавно 
осветљење и потрошња електричне 
енергије 

НН расплет из СТС 10(20)/0,4 кВ 
изградити кабловски, кабловским водовима 
стандардног типа и пресека.

У простору обухвата плана планирана је 
јавна расвета на канделабрима стандардних 
висина који ће се уклопити у постојећи 
мобилијар. Расветна тела треба да буду у скалду 
са принципима енергетске ефикасности.

6.4. Телекомуникациона 
инфраструктура

6.4.1. Фиксна телефонија

Потребе за овом врстом саобраћаја и 
комуникација могуће је задовољити изграњом 
подземне ТТ мреже а мрежу водити у путним 
коридорима. У планираним пословним 
објектима у циљу побољшања  и проширења 
капацитета мреже предвидети миникабинете.

6.4.2. Мобилна телефонија

Предметно подручје покривено је 
базним станицама мобилне телефоније тако да 
је ова врста комуникација могућа.
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6.4.3.Кабловски дистрибутивни 
систем 

Могућа је градња сопственог 
мултифункцијског КДС.

6.4.4. Термоенергетска 
инфраструктура

Дистрибутивна гасна мрежа средњег 
притиска изграђена је до центра насеља Ноћај. 
Потребе за прикључењем појединачних радних 
комплекса на гасну мрежу омогућиће се 
изградњом ДГМ до простора обухвата плана, а 
појединачни комплекси прикључиваће се по 
потреби.

6.6. Зелене површине

Подизања заштитног зеленила са улогом 
вишефункционалног пуфер појаса подразумева 
следеће:

· на граничном делу планираних радних 
површина у свим зонама и околних 
ораница,

· између објеката намењених туризму и
приобалне зоне канала (бр. 5012) који је 
у директној хидролошкој вези са 
простором Специјалног резервата 
природе ''Засавица'', као и зоне А2, дуж 
границе предметног простора 
(намењеног изградњи објеката у 
функцији туризма и угоститељства)
према саобраћајници (у правцу насеља 
Ноћај),

· између блокова 1, 2 и 4, на површини 
намењеној изградњи објеката у 
функцији пољопривреде, у правцу 
према изворишту планираном за 
експлоатацију пијаће воде,

· на граничном делу комплекса за 
изградњу пунионице воде и површине 
на којој се налази извориште планирано 
за експлоатацију пијаће воде.

· очувати појас траве и жбуња уз канале 
(5-7 метара од обале водотока, односно 
на површини која припада водном 
земљишту);

· планиране зелене површине повезати у 
функционалан систем зеленила, уз 

одговарајућу разноврсност врста и 
физиогномије, тј. спратовности зељасте, 
жбунасте и дрвенасте вегетације 
заштитних појасева (нпр. монокултуре 
евроамеричких топола не испуњавају 
функције заштитног зеленила); 

· у саставу зеленила дати предност 
аутохтоним врстама, које су највише 
прилагођене локалним педолошким и 
климатским условима (минимално 
учешће аутохтоних дрвенастих врста у 
саставу лишћара је 30%, оптимално 
50%). Примену четинарских врста 
(максимум 20%) ограничити само на 
интензивно одржаваним зеленим 
површинама, нпр. у окружењу објеката 
у функцији туризма и угоститељства
(напомена: под локалним климатским 
условима лишћари имају значајан 
допринос у унапређењу квалитета 
ваздуха);

· У случају недовољне разноврсности 
садног материјала у периоду формирања 
заштитног зеленила, допуњавање редова 
другим врстама вршити током наредних 
година;

· Избегавати коришћење инвазивних
(агресивних алохтоних) врстa
(наведених у Образложењу);

· Изоловањeм функције саобраћаја 
приликом формирања заштитног 
зеленила дуж границе предметног 
простора (намењеном изградњи објеката 
у функцији туризма и угоститељства)
према фреквентној саобраћајници (у 
правцу насеља Ноћај) избегавати садњу 
врста са јестивим плодовима које би 
привукле животиње и повећале њихов 
морталитет, а паркинг просторе 
равномерно покрити високим 
лишћарима;

· На граници предметног простора са 
околним ораницама пожељно је 
избегавати врсте дрвећа и жбуња које 
представљају прелазне домаћине 
одређених паразита пољопривредних 
култура или воћака. То су врсте Berberis 
sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., 
Sorbus sp., Acer negundo и сл;

· На површини намењеној изградњи 
објеката у функцији пољопривреде, као 
и на површини намењеној изградњи тзв. 
пунионице воде, у правцу према 
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изворишту планираном за експлоатацију 
пијаће воде, минимална ширина 
заштитног зеленог појаса треба да буде 
15 метара.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

7.1. Заштита непокретних 
културних добара

У обухвату плана нема, а ни у његовој 
непосредној близини нема  културних добара 
нити  добара под  претходном заштитом.
У ширем окружењу  евидентирана су два 
археолошка локалитета : ''Шор Гложђе'', бара 
Ведрило и Потес '''Пресека'', локалитет 
''Танасића брдо''.

Услови заштите подразумевају обавезан 
археолошки надзор од стручне службе Завода, 
прибављање појединачних мера заштите за 
израду пројектне документације за све врсте 
радова у обухвату Плана ( Услови – 203-
07/2011-2 од 03.06.2011. )

7.2. Заштита природних добара

Увидом у документацију коју води овај 
Завод утврђено је да се предметна локација не 
налази на простору под заштитом. Међутим, 
треба имати у виду да канал бр. 5012, који је у 
директној хидролошкој вези са простором 
Специјалног резервата природе „Засавица“, 
представља еколошки коридор од локалног 
значаја, који је истовремено станиште 
заштићених и строго заштићених дивљих врста. 
Чланом 4. Закона о заштити природе („Сл. 
гласник РС«, бр. 36/09, 88/10, 91/10), „еколошка 
мрежа је скуп функционално повезаних или 
просторно блиских еколошки значајних 
подручја, која биогеографском заступљеношћу 
и репрезентативношћу значајно доприносе 
очувању биолошке разноврсности. У складу са 
Уредбом о еколошкој мрежи Републике Србије
(“Службени гласник РС”, бр. 102/2010),
планирањем намене површина треба очувати и 
унапредити природне и полуприродне елементе 
коридора и предузети мере којима се обезбеђују 
спречавање, односно смањење свих облика 
загађивања. Зоналним распоредом урбано-
руралних садржаја и применом одговарајућих 
техничко-тенхолошких и других решења 
елиминисати или ублажити негативне утицаје 

на живи свет. Чланом 9. Уредбе је прописано да 
просторни и урбанистички планови, програми и 
основе коришћења природних ресурса морају 
бити усаглашени са плановима управљања 
делова еколошке мреже и овом уредбом.

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине планира се 
кроз следеће услове и мере :

· заштита биодиверзитета аграрних 
површина, очувања квалитета ваздуха, 
земљишта, површинских и подземних 
вода, неопходно је подизање заштитног 
зеленила а према условима из овог 
плана.

· подизање заштитног зеленила са улогом 
вишефункционалног пуфера. 

· забрањује се одлагање/складиштење 
опасних материја и депоновање 
отпадног материјала:

§ у приобалној зони канала (бр. 5012) који 
је у директној хидролошкој вези са 
простором Специјалног резервата 
природе ''Засавица'';

§ у свим прописаним зонама заштите 
изворишта планираног за експлоатацију 
пијаће воде.

· водно земљиште користи на начин 
којим се не утиче штетно на воде и 
приобалне екосистеме, а у складу са чл. 
10. Закона о водама ("Сл. гласник РС", 
бр. 30/2010);

· забрањено је прање возила, машина, 
опреме и уређаја у површинским водама 
и на водном земљишту, као и 
коришћење ђубрива или средстава за 
заштиту биља у обалном појасу до 5 
метара, у складу са чл. 97. Закона о 
водама;

· покровност вештачких (поплочаних, 
бетонираних) површина у границама 
обухвата Плана свести на функционални 
минимум; тежити да што већи део ових 
површина буде засенчен крошњама 
високих лишћара;

· у планираном периоду, обавезно је 
прикључење објеката на канализациону 
мрежу насеља (или обезбеђење 
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индивидуалног третмана ефлуента) -
коришћење водонепропусне септичке 
јаме могуће је само као привремено 
решење; Зауљене отпадне атмосферске 
воде треба да буду пречишћене на 
сепаратору уља и масти; Термички 
загађене воде не смеју бити испуштене у 
водни реципијент;

· непречишћене и недовољно пречишћене 
отпадне воде (чији квалитет не одговара 
карактеристикама II класе), не смеју се 
упуштати у водни реципијент (ради 
заштите водотока од еутрофикације 
препоручује се коришћење 
пречишћених отпадних вода за 
заливање заштитног зеленила).

· препоручује се коришћење обновљивих 
извора енергије или земног гаса, како за 
потребе загревања објеката, тако и као 
погонског горива у функцији процеса за 
прераду пољопривредних производа. 

· коришћења органског отпада и
управљање отпадом вршити сагласно 
одредбама Правилника о условима и 
начину сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се 
користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 
98/2010) и сродних законских аката. 

· привремено одлагање чврстог отпада, 
који се не може искористити као 
секундарна сировина, вршити у
посуде/уређаје одговарајућег 
капацитета, који обезбеђују изолацију 
отпадних материја од околног простора.

· Обезбедити неопходне мере заштите за 
објекте за складиштење 
пољопривредних производа у којима се 
користи фреон који је супстанца за коју
се мора вршити контрола (видети
Образложење). У вези решавања 
проблема евентуалне емисије 
загађујућих материја из процеса 
производње, неопходно је коришћење 
одговарајућих аспиратора и уређаја за 
пречишћавање ваздуха.

· постојећи рибњак, с обзиром на близину
изворишта планираног за експлоатацију 
пијаће воде, а у складу са Чланом 87. 
Закона о водама који се односи на 
коришћење вода за узгој рибе, 
преиспитати могућности даље 
експлоатације, односно потребу 

дислокације акумулације за узгој рибе 
(која се налази на делу канала бр. 5203). 

· уколико се рибњак уклања у складу са 
Чланом 87. Закона о водама, правно, 
односно физичко лице које је 
порибљавањем акумулација и канала 
угрозило прописани квалитет воде и 
опстанак акватичних екосистема, сноси 
трошкове враћања у добар статус 
површинске воде.

· коришћење простора за узгој риба мора 
да подразумева ревизију документације 
која се односи на реконструкцију 
рибњака у складу са захтевима важећих 
законских прописа. Ревизијом 
документације узети у обзир и Члан 117. 
Закона о водама, којим се захтева 
издавање водних услова за рибњак 
(тачка 23.), као и захтеве других чланова 
који су везани за проблематику 
изградње и коришћења рибњака (Члан 
97, тачка 2. која прописује мере заштите 
квалитета воде која је у контакту са 
подземном водом и сл). 

· у циљу избегавања контакта рибњака 
(као извора изразите еутрофикације) са 
подземним водама и околним 
екосистемима, начело предострожности 
Закона о заштити животне средине 
захтева примену најбољих 
расположивих и доступних технологија, 
техника и опреме, односи на изолацију 
од околног простора коришћењем 
непропусне подлоге (нпр. глине), 
примену система за пречишћавање воде 
до нивоа дозвољеног за упуштање у 
природни реципијент и сл.

· обезбедити и заштитити станишта
дивљих врста.

· планирати подизање пољозаштитних 
појасева са улогом спречавања ерозије
на ораницама у циљу очувања биолошке 
разноврсности (домаћих дивљих и 
гајених врста), смањења броја 
штеточина и загађења, које служе као 
ремизе за ловну дивљач, за испашу 
пчела, а имају улогу у очувању 
квалитета животне средине и 
побољшању микроклиматских услова, 
регулацији подземних вода, као и
естетске вредности.

· спречавати ширење или по потреби 
предузимамо мере за уништавање 
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инвазивних врста. На нашим 
подручјима сматрају се инвазивним 
следеће врсте: циганско перје (Asclepias 
syriaca), јасенолисни јавор (Acer
negundo), кисело дрво (Ailanthus
glandulosa), багремац (Amorpha
fruticosa), западни копривић (Celtis
occidentalis), пенсилвански длакави 
јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац 
(Gleditchia triachantos), дафине 
(Eleagnus angustifolia), жива ограда 
(Lycium halimifolium), петолисни 
бршљан (Parthenocissus inserta), касна 
сремза (Prunus serotina), јапанска 
фалопа (Reynoutria syn. Fallopia 
japonica), сибирски брест (Ulmus 
pumila). 

· адекватно успоставити системе
мониторинга (редовне контроле 
квалитета на свим местима 
потенцијалног ризика).

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Просторна решења и планирана 
изградња обухваћеног подручја мора бити 
урађена ускладу са законском регулативом из 
области заштите од пожара, заштите од 
елементарних непогода и заштите у случају 
потреба значајних за одбрану.  

Према сеизмолошкој карти, подручје је 
угрожено земљотресом јачине 70МЦС. Како би 
се објекти заштитили од оштећења од 
земљотреса, а поготово индустријски објекти да 
би се избегли акциденти, потребно је приликом 
планирања, пројектовања и изградње објеката 
применити све законом прописане мере заштите 
које се односе на изградњу објеката на 
подручјима могућих трусних поремећаја јачине 
70МЦС. Новопланиране садржаје реализовати  у 
складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. 
Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са 
Правилником о привременим техничким 
нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким 
подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64). 

Заштиту од пожара за предметне садржаје 
извести тако да се обезбеди  немогућност 
ширења пожара, у складу са Законом о заштити 
од пожара (Сл. Гласник бр. 37/88). Планом су 
обезбеђени приступи противпожарним 
возилима до свих грађевинских парцела. На 
подручју Плана мора бити реализована 
хидрантска мрежа према Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу 
за  гашење  пожара (Сл. Лист  СФРЈ  бр. 30/91), 
као и услови за чување  експлозивних материја, 
течности и гасова (Сл.гл. СРС бр. 44/77, 45/84, 
18/89). Такође је потребно обезбедити и услове 
из техничких норматива за пројектовање и 
изградњу гасовода (Сл. Лист СРЈ бр.20/92). 

Водити рачуна о техничким 
нормативима за заштиту нисконапонских мрежа
и припадајућих трансформаторских станица 
(Сл. Лист СРЈ бр.13/78 и 37/95). Ради 
предупређивања заштите од пожара потребно је 
обезбедити алтернативну саобраћајну 
приступачност, лимитирану спратност и 
густину изграђености, и адекватну међусобну 
удаљеност објеката. Објекте треба градити од 
негоривих материјала (опеке, бетона и сл.). 
Поред тога конструкција објеката треба да буде 
прописане сизмичке отпорности, а елементи 
конструкције треба да имају одређени степен 
ватроотпорности који одговара пожарном 
оптерећењу. Услови везани за заштиту од 
елементарних непогода такође подразумевају 
примену истих мера, уз додатну мере 
(снегобрани, ветрозаштитне шумске и вештачке 
баријере, громобрани, итд.). 

Према условима Министарства 
одбране–сектора за материјалне ресурсе, управе 
за инфраструктуру, нису предвиђени посебни 
услови заштите од ратних разарања. Обавезно је 
применити све законске прописе у вези 
планирања и изградње двонаменских 
склоништа допунске или основне заштите у 
складу са техничким нормативима за склоништа 
(''Сл. Лист СФРЈ'', бр. 55/83) и поступити у 
складу Одлуком о врстама инвестиционих 
објеката и просторних и урбанистичких планова 
од значаја за одбрану земље (''Сл. Лист СРЈ'', бр. 
39/95). Такође водити рачуна о ширини 
саобраћајница, као и о резервним правцима за 
пролаз интерветних јединица за спасавање, у 
зависности од зарушавања, у циљу заштите 
људи и материјалних добара. 
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Услови заштите од ратних разарања, 
сходно Закону о ванредним ситуацијама (''Сл. 
гласник РС'', бр.99/2009 ; 92/2011.) члан 60, ЈП 
Склоништа, склањање становништва у 
склоништима допунске заштите и утврђивање 
капацитета утврђује се на основу следећег :

· У зони А1  обезбеђује се склониште за 
2/3 запослених у највећој смени;

· У зони А2 обезбеђује се склониште за 
2/3 запослених у највећој смени и 1/5 
броја кревета у планираним смештајним 
објектима, а за туристичке и спортско-
рекреативне објекте за 1/5 проценјеног 
једносатног броја туриста;

· У зони А3 нема посебних услова.

Склоништа допунске заштите су 
максималног капацитета 50 особа, отпорности 
30-50кПа и у мирнодопсим условима могу се 
користити у складу са потребама корисника.

У случају непостојанја техничких 
услова за изградњу склоништа, сходно Закону, 
инвеститор може патити накнаду за изградњу и 
одржавање склоништа у висини 2% вредности 
грађевинског дела објекта.

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ

Повећање енергетске ефикасности у 
производњи, преносу, дистрибуцији и 
коришћењу енергије препознато је кao 
један од пет основних приоритета у 
Стратегији  развоја енергетике Србије до 
2015., као и у Националном програму 
заштите животне средине. 

Повећање енергетске ефикасности 
потребно је разматрати, не само као начело 
и циљ, већ и као велики потенцијални извор 
енергије.

*извод из ППРС 

Енергетска ефикасност која даје 
елемнте за уређење пољопривреног 
земљишта у урбане радне комплекса (за 
гринфилд инветсиције), обезбеђује се 
следећим мерама за унапређење енергетске

ефикасности и енергетских својстава
објеката :

· детаљно сагледавање стања 
потрошње енергената (према 
структури и врсти енергетских 
услуга) у појединачним 
комплексима, 

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

· смањење потрошње свих врста
енергије, уштеду енергије и
обезбеђење одрживе градње
применом техничких мера, 
стандарда и услова пројектовања, 
планирања и изградње објекта,

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

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

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

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

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

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

· код изградње комплекса 
производних предузећа користит 
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савремене технолошке поступке са 
рационалном потрошњом енергије,  

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

11. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ 

При пројектовању и реализацији свих 
објеката применити решења која ће омогућити 
инвалидним лицима  неометано  и  континуално 
кретање и  приступ у све садржаје обухваћене 
предметним Планом у складу са Правилником о 

условима за планирање и пројектовање објеката 
у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (''Сл. 
Гласник  РС'', бр. 18/97).

12. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И 
ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ 

ЈАВНОГ СЕКТОРА

Програм уређења грађевинског 
земљишта односи се на  прибављање земљишта 
и улагања у планиране комуналне 
(инфраструктурене) капацитете како би се 
стекла представа о потребним улагањима за 
имплементацију ПДР ПРЕСЕКЕ, примену и 
спровођење планског концепта.

Врста радова Локација
Јед. 
мере

Кол.
Изградња
мил. дин.

Откуп и 
сл.

мил. дин

Укупно
мил. дин

Изузимање 
грађевинског 

земљишта

Регулација нових 
саобраћајница

м2 4148 - 2,1 2,1

Саобраћајне 
површине
(коловоз за 

кретање возила, 
и пешачке стазе)

Нова 
саобраћајница: Т0-

Т5
м2 5220 17,4 - 17,4

Нова 
саобраћајница: Т3-

Т4
м2 1323 4,4 - 4,4

СТС Парцела 3104
10/20/0,

4kV, 
400kVA

1 1,3 - 1,3

Кабл. ВН вод Нови блок м 500 0,9 - 0,9
Јавна расвета Нови блок м 600 2,1 - 2,1

Водовод Ø 110 Нови блок м 1000 10,0 - 10,0
Атмосферска 
канализација

Нове 
саобраћајнице

м 700 8,4 - 8,4

Дрворедне 
саднице

Нови блок ком 280 0,6 - 0,6

Рекапитулација:
Изузимање пољопривредног земљишта 

2.100.000, 00 динара
Уређивање јавних површина 

45.100.000,00 динара
УКУПНО:                     47.200.000,00 динара

Укупна потребна средства за уређење 
новоформиране јавне површине су око 
47.200.000, 00 динара.

Трошкови уређења  и опремање површина јавне 
намене према : 
*Цена земљишта по м2 из јуна 2010. године = 
784,00дин
* 1 Е = 100 дин
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења за објекте у радној 
зони ПРЕСЕКА морају бити таква да обезбеде 
довољно простора за потребе одвијања 
производног процеса, одговарајућу комуналну 
инфраструктуру и морају задовољити услове 
заштите животне средине.

Простор радне зоне мора да буде чисто 
пословне намене (нема становања осим 
становање у оквиру комплекса за потребе 
чуварске службе до 70м2). 

Намене  објеката комплекса су оне које 
неће угрожавати животну средину, природне и 
створене вредности. 

Планиране су следеће намене : 
производња, прерада, складишни простори, 
дистрибутивни центри, туризам, угоститељство, 
услужне делатности, трговина, експлоатација 
природних ресурса-воде и слично.

Појединачни комплекси у радној зони  
се организују на сопственој парцели : објекти, 
приступ, улаз, излаз, паркирање, манипулативне 
површине,  инфраструктура – шахтови, јаме, 
цистерне, уређаји за пречишћавање и слично.

У зонама зеленила нису планирани 
објекти али је могућа изградња инфраструктуре 
како је планом предвиђено.
Није дозвољена изградња чисто стамбених 
објеката и објеката са штетним утицајем на 
животну средину.

Сви објекти треба да се граде са 
сеизмичком заштитом за 70 МЦС скале. Објекти 
морају бити обезбеђени техничким мерама  за 
негативне утицаје доминантних ветрова, 
електропражњења, пожарног дејства.
Могућа је фазна градња, у свакој фази се мора 
обезбедити уређење и функционисање свих 
делова комплекса.

Ограничења за градњу објеката узети 
као просечне вредности и могуће их је 
повећавати, односно нешто  смањивати, у 
зависности од месних прилика, начина грађења 
и нарочитим потребама за  функционисање 
комплекса, до 10%. 

Објекти за експлоатацију природних 
ресурса, у овом случају термоминералне воде, 
планирају се на основу Решења надлежног 
Министарства за енергетику ( Покрајински 
Секретаријат за енергетику и минералне 
сировине  ) и јединице локалне управе.

На шумском земљишту могу се 
градити: објекти са ловнотуристичком 
делатношћу, односно објекти за пружање 
услуга прихвата и смештаја, припремања и 
услуживања хране, пића и напитака у 
угоститељским објектима ловног туризма, 
организовања лова, као и пружање других 
услуга за потребе ловног туризма ловцима -
туристима; пратећи објекти ( сенила са шанк-
баром, настрешнице, одморишта, трибине, 
просторије за опрему и сл.) и објекти партерног 
уређења (одморишта, стазе бициклистичке, 
пешачке, ложишта и сл.). Објекти се граде од 
природних традиционалних материјала са 
применом традиционалних архитектонских 
елеменатане, а максимално смањити употребу 
бетона и вештачких материјала.

Пратећи објекти могу бити површине до 
40 m2, спратности од П+0 до П+Пот. (сенила са 
шанк-баром, настрешнице, одморишта, 
трибине, просторије за опрему и слично.
Највеће дозвољене висине настрешница су 
7,0m.

Објекти за туристичко-рекреативне 
сврхе могу бити максималне површине у 
основи до 400 m2, максималне спратности до 
П+2+Пк. Архитектонско обликовање и примена 
материјала је у зависности од зоне.

lovnoturistička delatnost jeste pružanje
usluga prihvata i smeštaja, pripremanja i
usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskim
objektima lovnog turizma, organizovanja lova, kao
i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma
lovcima - turistima; 

На шумском земљишту забрањена је
измена аутохтоне вегетације и 
карактеристичног екосистема и обавезна је 
контролисана изградња објеката, тако да не 
ремете природну средину и начин обликовања,
Величина објеката и остала својства треба да 
буду у функцији намене овог простора.

1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И 
ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

1.1.1. Саобраћајна инфраструктура

Услови и начин обезбеђивања приступа 
парцели

Саобраћајни прикључци до сваке 
појединачне парцеле приоритетно се планирају 
непосредно на планиране јавне саобраћајнице. 
Саобраћајни прикључци и колски прилази 
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морају се ситуационо и нивелационо ускладити 
са положајем јавних саобраћајних површина. 

Услови за изградњу саобраћајних површина

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи:
· колско-пешачки прилаз до парцеле, 

односно ситуациони и нивелациони 
приказ саобраћајне повезаности са 
јавним саобраћајницама, 

· саобраћајне површине намењене за
кретање пешака,

· саобраћајне површине намењене за 
кретање и мировање возила.

Саобраћајне површине морају бити 
испројектоване на начин да се испуњавају сви 
услови везани за кретање и мировање задатог 
меродавног возила.
Потребе за паркирањем / гаражирањем на 
сопственој парцели могу се обезбедити 
изградњом отворених паркиралишта или гаража 
које могу бити подземне, надземне и надземно -
подземне.

Граничне вредности саобраћајних 
површина за кретање и мировање путничких 
возила димензионисане су према напред 
наведеним вредностима:
• коловоз за мировање возила – површинска 
(отворена) паркиралишта
димензионисање и приказ граничних вредности 
приступне саобраћајнице и паркинг места дати 
су у табели П.1.; Шеме за површинска 
паркиралишта – графички прилози П.1., П.2. и
П.3. и Паркинг места за хендикепирана и 
инвалидна лица – графички прилози Х.1. и Х.2. 
За површинска-отворена паркиралишта на 
сопственој парцели користе се вредности из 
табеле П.1. које се односе на дуготрајно 
паркирање;
• паркинг гараже
димензионисање и приказ граничних вредности 
приступне саобраћајнице, паркинг места и 
бочних ограничења дати су у графичким 
прилозима Г.3, Г.4 и Г.5 ( у случају одступања 
од задатих граничних вредност обавезно је у 
пројекту приказати проверу проходности за 
меродавно возило – путнички аутомобил) и 
Паркинг места за хендикепирана и инвалидна 
лица – графички прилози Х.1 и Х.2;
савладавање висинских разлика између 
различитих нивоа врши се путем рампи. 
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 

метра. Код кружних рампи обавезан је приказ 
проходности за меродавно возило;
подужни нагиби наткривених рампи за гараже 
намењене за познате кориснике (запослени) су 
максимално 25% за наткривене рампе са 
обавезном применом елемената заобљења на 
вертикалним кривинама и максимално 12% за 
откривене рампе; 
планиране гараже морају бити реализоване у 
складу са Правилником о техничким захтевима 
за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозија ("Сл. Лист СЦГ", број 
31/05). 

Критеријуми за одређивање потребног 
броја паркинг места

Изградњу и доградњу објеката треба да 
прати и изградња неопходних саобраћајних 
површина, у првом реду, потребно је 
обезбедити одређен број паркинг места у 
оквиру парцеле на којој се гради. 

Приликом изградње, обавезно је 
обезбеђење паркирања на сопственој парцели.
Неопходан паркинг, односно гаражни простор и 
приступне саобраћајнице морају се обезбедити 
истовремено са изградњом објекта.

При одређивању потребног броја 
паркинг места користи се критеријум заснован 
на претежној намени објекта. Претежна намена 
објекта јесте начин коришћења објекта за више 
различитих намена, од којих је једна 
преовлађујућа.

1.1.2. Водопривредна инфраструктура

Водоводна мрежа постојећа 
У насељеном месту Ноћај не постоји 

јавна водоводна мрежа тј. насеље Ноћај има 
индивидуално водоснабдевање преко бунара и 
јавних чесми.

Планирано је повезивање насеља Ноћај 
у јавни водоводни систем Града Сремска 
Митровица.

До изградње планираног јавног 
водовода корисници појединачних комплекса ће 
инвидуално решавати снабдевање својих 
објеката питком водом преко бунара и 
резервоара.

Отпадне воде

Атмосферске отпадне воде
Одвођење атмосферских вода са 

планираних парцела тј. будућих 
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манипулативних платоа, саобраћајница и стаза 
планира  се изградњом зацевљене атмосферске 
канализације која путем сливника, ревизионих 
окана и цеви треба да прихвата атмосферске 
воде и најкраћим путем одведе до планираног 
путног канала. 

Све евентуално зауљене атмосферске 
воде се пре испуштања у планирани путни 
канал морају одвести на сепаратора уља и масти 
и тако пречишћене се упуштати у канал.

Извориште  подземне воде дефинисано 
је на парцели бр. 3106/2. У првој заштитној зони 
забрањена је свака градња. Евентуална 
изградња инфраструктуре у близини условљена 
је режимом заштите изворишта ( Закон о водама 
Сл.лист РСбр.46/91);

Биодиск – обезбедити парцелу поред 
реципијента - на парцели на којој се налази 
биодиск није дозвољена било какава градња, а 
евентуална изградња других водова 
инфраструктуре условљена је режимом заштите 
и функционисања постројења;

Одвођење отпадних вода-
канализација

До изградње канализационе мреже, 
отпадне воде се привремено спроводе у 
армиранобетонску водонепропусну септичку 
јаму. Запремина септичке јаме рачуна се према 
потрошњи воде и броју лица. Септичке јаме 
поставити:

- мин. 5m од објекта,
- мин. 2m од ограде комплекса,
- мин. 10m од регулационе линије и 
- мин. 20m од бунара.

1.1.3. Електроенергетска инфраструктура

У заштитној зони далековода 220kV
минимално 40m од осе далековода обострано, 
забрањена је градња објеката високоградње, а у 
заштитној зони 110 кВ вода тај заштитни 
коридор износи по 15 м обострано . Евентуална 
изградња условљена је Техничким прописима за 
изградњу надземних ел.енергетских водова 
(Сл.лист СФРЈ бр. 65/88) уз израду студије 
(елабората) о односу далековода и планираних 
садржаја. За такву градњу неопходна је 
сагласност власника мреже.

У заштитној зони далековода 10 (20) 
kV минимално 5м обострано, забрањена је 
градња објеката. За евентуалну изградњу 

планираних садржаја по условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних 
ел.енергетских водова...(Сл.лист СФРЈ бр. 
65/88) неопходна је сагласност власника мреже. 

Електроенергетска мрежа 
Трафостанице за нове потрошаче са 

потребом веће количине ел.енергије, напонског 
преноса 20/0,4 kV, поставити у центар 
потрошње. ТС градити као СТС, МБТС или 
зидане у централним зонама насеља. ТС 
градити на прописаним растојањима од 
постојећих и планираних објеката.ТС се могу 
градити и унутар објекта као посебне 
просторије. Капацитет ТС треба да буде од 
50kVA до 630 kVA. У рубним зонама насеља 
ТС градити као СТС капацитета од 50kVA до 
250kVA на прописаном растојању од постојећих 
и планираних објеката. ТС по правилу градити 
на сопственим парцелама или на парцелама ЈГЗ.

Планирану 20kV мрежу у радним 
зонама насеља градити ваздушно на бетонским 
стубовима са голим проводницима и подземно 
електричним кабловским водовима. Мрежу по 
правилу градити на сопственим парцелама или 
на парцелама ЈГЗ.

Нисконапонску мрежу градити 
ваздушно на бетонским стубовима  и 
самоносоивим кабловским снопом (СКС), или 
подземно, подземним кабловским водовима. ТС 
по правилу градити на сопственим парцелама 
или на парцелама ЈГЗ.

Јавну расвету поставити на постојеће 
бетонске стубове. ЈР примарних саобраћаница 
мора бити на вишим стубовима, а детаље као 
што су број стубова, светиљки, врсту светиљки 
и др. одредити главним пројектом у складу са 
условима надлежног Југословенског комитета 
за осветљење.

Заштиту од атмосферског пражњења 
извести класичним громобранским 
инсталацијама према важећим законским 
прописима.

Услови за изградњу електроенергетске 
мреже

Електроенергетска мрежа и објекти 
граде се  у складу са главним пројектом према 
важећим законским прописима.

Услови за изградњу Трафостанице 20/0,4кВ
- ТС градити као МБТС,  стубну ТС на 

бетонском стубу или зидану ТС. 
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Минимална удаљеност енергетског 
трансформатора од суседних објеката је 
3.0м ;

- ТС у склопу објекта мора задовољити 
прописе ''Правилника о техничким 
нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја 
од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90) ;

- ТС градити за напонски ниво 20/0,4kV.
- Локација ТС мора бити у центру 

потрошње, односно што ближе тежишту 
оптерећења;

- Прикључни водови треба да буду што 
краћи, а расплет водова што 
једноставнији;

- обезбедити лак приступ ТС (приступни 
пут – чврста подлога);

- ТС мора имати што мањи утицај на 
животну средину ( бука).

Услови за подземну ел.мрежу
- дубина рова за полагање електрокаблова  

је минимално 0.70m, односно 0.90m за 
каблове 20kV;

- ел.мрежу полагати на милималном 
растојању од 0.5m од темеља објеката и 
1.0m од коловоза; по могућности мрежу 
полагати у простору зелених површина;

- укрштање ел.кабловског вода са 
саобраћајницом, ван насеља, врши се 
полагањем кабловског вода у бетонски 
ров или бетонску односно пластичну цев 
увучену у хоризонтално избушен отвор у 
циљу лакшег одржавања вода. Дубина 
између  горње ивице кабловске 
канализације и површине пута  је 
минимално 0.80m;

- међусобни размак електоенергетских 
каблова у истом рову одредити на основу 
струјног оптерећења, а минимално 
растојање је 0.07m код паралелног вођења 
и минимално 0.2m код укрштања. 
Обезбедити кабловске водове од 
међусобног контаката како код 
паралелног вођења тако и код укрштања;

- код паралелног вођења електро и 
телекомуникационих каблова минимално 
растојање је 0.50m за каблове напона 1kV
10kV и 20kV, а 1.0m за каблове напона 
35kV.

- Растојање приликом укрштања са 
телекомуникационим кабловима несме 
бити мање од 0.50m; укрштање са 
телекомуникационим каблом у насељу  је 
под минималним углом од 30о по 

могућству што ближе 90о, а ван насеља 
минимални угао од 45о. По правилу 
електроенергетски кабл се полаже испод 
телекомуникационог кабла.

- није дозвољено паралелно полагање 
електроенергетског кабла испод или 
изнад водовоних и канализационих цеви.

- хоризонтални размак енергетског кабла 
од водоводне  и канализационе цеви је 
минимално 0.5m за каблове 20kV, 
односно 0.4m за остале каблове.

- вертикални размак ел.енергетског кабла 
код укрштања са водоводном или 
канализационом цеви може да буде испод 
или изнад цеви на минималној 
удаљености од  0.4m за каблове 35kV или 
минимално 0.3m за остале каблове.

- у ситуацијама када није могуће постићи  
прописане минималне удаљености, 
односно размаке,  ел.кабл се провлачи 
кроз заштитну цев.

- није дозвољено паралелено полагање 
ел.каблова ни изнад ни испод гасоводних 
цеви.

- полагање ел.каблова ни изнад ни испод 
гасоводних цеви.

- размак између ел.каблова и  и гасовода 
при укрштању и паралелном вођењу у 
насељеним местима је минимално 0.80m, 
а изван насеља 1.2m. У ситуацијама када 
су просторни услови неадекватни ел.кабл 
се мора полагати у заштитној цеви на 
минималном расојању 0.30m, дужина 
цеви мора бити најмање 2.0m са обе 
стране укрштања или целом дужином 
паралелног вођења.

Услови за надземну електромрежу
- НН самоносиви кабловски склоп 

постављати на бетонске стубове са 
међусобним размаком до 40m. (у 
специфичним ситуацијама могу се 
полагати на фасади објекта по вазећим 
прописима и нормативима),

- није дозвољено полагање нисконапонских 
и самоносивих кабловских снопова у 
земљу или у малтер,

- само у изузетним случајевима могу се 
водити водови преко или у близини 
објеката за стални боравак људи ( вођење 
водова преко објекта је и када се вод 
налази на 3м од објекта ( 20kV) или 5m од 
објекта ( напон већи од 20kV),

- када се водови воде изнад објеката 
неопходно је појачање изолације, а за 
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објекте где се задржава већи број људи  
потребна је и механички појачана 
изолација,

- није дозвољено постављање зидних 
конзола  или кровних конзола и носача 
водова на стамбеним зградама преко 
којих прелазе ВН надземни водови,

- није дозвољено водити надземне водове 
изнад објеката у којима се налазе 
лакозапаљиви материјали, на пролазу  
поред таквих објеката хоризонтална 
сигурносна  удаљеност једнака је висини 
стуба  увећаној за 3m а износи најмање 
15,0m,

- одређивање сигурносних удаљености и 
висина од објеката, као и укрштање 
електроенергетских водова међусобно и 
са другим инсталацијама врши се у складу 
са Правилником о техничкоим 
нормативима  за изградњу надземних и 
електроенергетских водова напона од 1kV
до 400kV ( ''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88), и

- заштиту од атмосферског пражњења 
извести класичним громобранским 
инсталацијама у облику фарадејевог 
кавеза према класи нивоа заштите  
објеката у скалду са Правилником о 
техничким  нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења ( 
''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96).

Услови за прикључење објекта на 
електроенергетску мрежу

- сваки објекат се напаја само преко једног 
прикључка, изузетно за двојни објекат 
када се уз сагласност ЕД могу одобрити 
два прикључка,

- прикључак служи за напајање само једног 
објекта; ако се преко једног огранка НН 
мреже напаја више  објеката онда се 
огранак третира као мрежа,

- за прикључке се користе самоносиви 
кабловски снопови,

- димензионисање приључка се врши на 
основу очекиваног максималног  
једновременог оптерећења, начина 
извођења мреже, конструкције и облика  
објекта, положаја објекта у односу на НН 
мрежу,

- стуб НН вода је место прикључења 
(изузетно конзола  или кровни носач),

- минимални распон од стуба НН до објекта 
који се прикључује СКС-ом је 30m, за 
веће распоне планирати помоћни стуб.

Комуникациони системи
- ТТ мрежа мора бити каблирана до 

телефонских извода,
- минимална дубина полагања ТТ каблова 

је 0,80m,
- ТТ мрежу по правилу градити на 

сопственим парцелама или на
парцелама ЈГЗ.

- ТТ мрежу полагати у зеленим 
површинама поред тротоара или у 
тротоару на минималном одстојању од 
регулационе линије 0,50m,

- код укрштања са другим нсталацијама ТТ 
кабл се полаже у заштитну цев, а угао 
укрштања мора бити 900,

- код паралелног вођења са 
електроенергетским кабловима напона 
1kV, 10kV и 20kV минимално одстојање 
мора бити 0,50m,

- код паралелног вођења са 
електроенергетским кабловима напона 
35kV минимално одстојање мора бити 
1,0m,

- код укрштања са електроенергетским 
кабловима минимално вертикално 
растојање је 0,50m изнад; угао укрштања 
у насељу мора бити што ближи 900 а 
минимално 300, а ван насеља минимално 
450; у случају да не могу да се задовоље 
ови услови телекомуникациони кабл се 
провлачи кроз заштитну цев са размаком 
не мањим  од 0,300,

- код паралелног вођења са водоводом, 
канализацијом, гасоводом и топловодом 
минимално растојање мора бити 1,0m, а 
код укрштања  минимално растојање је 
0,50m а угао укрштања што ближи 900,

- ТТ каблове који служе искључиво 
електродистрибуцији водити у истом рову 
на растојању који се прорачуном покаже 
задовољавајућим али не мањим од 0,20m.

Мобилна телефонија
- Код пројектовања и изградње Објекта 

мобилне телефоније обавезно је 
поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове 
области.  

КДС
Генерално, мрежа КДС поставља се у 

режиму у ком се поставља и мрежа тт 
инсталација и електроинсталација – подземно 
или надземно. У изградњи нове 
инфраструктурне мреже на простору ЈГЗ улица 
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обавезно је полагање окитен црева за полагање 
кабловских водова. У насељима  у којима се не 
врши изградња нове инфраструктурне мреже и 
у насељима слободностојећих објеката 
једнопородичног становања могуће је 
постављање каблова на стубове јавне расвете 
или електродистрибуције уз претходну 
сагласност власника стубова. У изузетним 
случајевима могуће је уз поштовање и примену 
свих техничких прописа и нормаива из ове 
области постављање каблова на фасадама 
објеката, али тако да су што мање уочљиви. 

ОДРЖИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
За изградњу објеката за производњу 

енергије из одрживих извора (термоминерална 
вода и биомаса)  за сопствене потребе 
површине до 10m2 и висине до 2m изградња се 
може вршити по правилима за изградњу 
помоћних објеката, уз идејни пројект и пријаву 
градње.

За изградњу већих објеката за 
производњу енергије из одрживих извора 
(термоминерална вода и биомаса) важе 
технички нормативи за  сваку област понаособ.

За комплексе објеката за производњу 
енергије из одрживих извора неопходна је 
израда урбанистичког плана.

1.1.4. Термоенергетска инфраструктура

Дистрибутивни гасовод

Дистрибутивним гасоводом средњег 
притиска (дистрибутивна гасна мрежа, ДГМ) 
сматра се цевовод од полиетиленских цеви за 

развод гаса, радног притиска до 4 bar, који 
почиње непосредно иза запорног цевног 
затварача мерно-регулационе станице, а 
завршава се главним запорним цевним 
затварачем потрошача.

Дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ)
се не полаже испод зграда и других објеката 
високоградње. У изузетним случајевима ДГМ 
се поставља дуж трупа пута, уз посебне мере 
заштите.

При паралелном вођењу ДГМ са 
подземним водовима, минимално светло 
растојање износи 40cm, а у изузетним 
случајевима може да износи најмање 20cm. Код 
паралелног вођења ДГМ и темеља објеката 
минимално растојање износи 1m.
При укрштању ДГМ са подземним водовима 
минимално светло растојање износи 20cm, а про 
вођењу испод темеља 1m.

При паралелном вођењу ДГМ са 
цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида, ДГм се поставља на растојање које 
обезбеђује да температура полиетиленске цеви 
не буде већа од 200C.

Дубина укопавања ДГМ износи од 0,6 
до 1m (у зависности од услова терена), при чему 
дубина укупавање може да износи и 0,5m уз 
употребу додатних техничких мера заштите.
Минимална дубина укопавања ДГМ при 
укрштању са:

Изузетно дубина укопавања ДГМ може 
да буде већа од 2m, при чему морају да се 
предузму додатне техничке мере заштите.
Профил рова за полагање ДГМ одређује се 
према пречнику полиетиленске цеви и условима 
терена.

Спољни 
пречник
цеви Д

Најмања светла ширина

Подграђен ров Ров који није подграђен

Нормално са укрућењем
Ров са нагибом 

бочне
стране < 600

Ров са нагибом 
бочне

стране > 600

до 0,40 Д+0,40  Д+0,70 Д+0,40

0,40 - 0,80 Д+0,70 Д+0,40 Д+0,70

0,80 - 1,40 Д+0,85

од 1,40 Д+1,00

Табела9 . : Најмање светле ширине рова
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При укрштању ДГМ са 
саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао 
између осе препреке и осе гасовода мора бити 
од 600 до 900.

Локација и конструкција 
дистрибутивних гасних мрежа у свему морају 
бити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 bar („Службени 
лист СРЈ“, број 20/1992).

1.1.5. Зелене површине

Код подизања нових зелених површина важе 
следећи услови:

· избор врста прилагодити висини 
објеката,

· сагледати могућност формирања 
травних баштица са дрворедима у 
појединачним комплексима,

· садњу усагласити са синхрон планом, 
односно свим вртсама 
инфраструктурних водова,

· најмање растојање између садница 
прилагодити врсти дрвећа у дрвореду и 
станишним условима,

· предвидети садњу школованих садница 
(висина садница 3,5 м, стабло чисто од 
грана до висине од 2,5 м и прсног 
пречника најмање 10 цм) најмање 2м од 
ивице коловоза .

· ширина зеленог појаса између коловоза 
и тротоара треба да буде између 2,5 и 
3,5 м. 

· ради безбедности саобраћаја дрвеће 
садити 1.5-2 м од ивице коловоза, а 
шибље 1-2 м од ивице зелене траке. 

· растојање стабала од објеката не би 
требало да буде мање од 5,0 –7,0 м, што 
зависи од избора врста. 

· растојање између дрворедних садница је 
најмање 5 м, а у зависности од врсте 
креће се од 5–15 м. 

· принципи озелењавања треба да 
стварају максималне погодности за 
кретање саобраћаја и пешака и заштиту 
околине од буке и атмосферских гасова,

· неопходно је стварати и услове за 
сагледавање пејсажа у току кретања уз 
усклађивање са препознатљивим 

мачванским пејсажом, склад равнице и 
шумарака.

2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

2.1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ 
СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА

У простору обухвата плана радне зоне могуће је 
градити  у складу са наменом планиране целине 
радне и производене објекет.

Планиране намене су :
Комплекс пунионице воде чији је положај и 
намена детерминисана постојећим бунаром. У 
овом комплексу планирана је изградња објеката 
у склaду са технолошким потребама самог 
погона пунионице, пратећих радних сарджаја, 
пословног објекта  и објеката у функцији 
изливне бушотине.

Туристичко-угоститељски комплекс 
У овој намени простора, који се формира уз 
локални пут Л7 и ствара услове за изградњу 
објеката у функцији туризма и угоститељства и 
услуга могуће је градити :

o туристичке објекте са смештајним 
капацитетима (мотел, пансион, етно 
село и сл.),

o туристичке објекте са спортским 
садржајима (базен, спа и сл.),

o објекте са услужним капацитетима 
(салаш у функцији туризма, 
ресторан, кафана, продавница и сл.) 
за спољне посетиоце планираних 
комплекса,

o и сличне објекте који немају 
штетан утицај на животну средину.

Комплекс пословања у функцији ратарско-
повртарско-воћарске производње
У овој намени могу се гредити :

o објекти за пољпривредну 
производњу (стакленици и 
пластеници ),

o објекти за чување (хладњаче) 
пољопривредних производа (воћа, 
поврћа, печурки...),

o објекте за конзервирање воћа, 
поврћа и печурки,

o објекте за прераду воћа, поврћа и 
печурки,
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o објекте за сушење воћа, поврћа и 
печурки, и

o сличних погона који немају 
штетних еманација на животну 
средину. 

2.1.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ 
СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА

У простору обухвата плана радне зоне 
није дозвољено градити стамбене објекте, осим 
стамбених јединица у појединачном комплексу 
као смештајну јединицу за чувара. У обухвату 
плана није дозвољено градити објекте који могу 
имати штетан утицај на животну средину 
(објекте за чување стоке или механизације, 
објекти за производњу дивљачи и сл.), нити 
објекте који нису у складу са режимом и 
степеном  заштите водоизворишта.

2.1.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Правила парцелације за грађевинске 
парцеле појединачних комплекса у радној зони 
условљена су пре свега постојећим стањем.

Парцелацијом и препарцелацијом 
постојећих парцела може се формирати:
§ парцела за дефинисање планиране 

приступне саобраћајнице, спајањем 
постојећих парцела некатегорисаног 
пута и делова парцела са источне стране, 
како би се формирао довољан габарит 
саобраћајног коридора за изградњу: 
саобраћајнице и неопходне 
инфраструктуре у функцију планираних 
појединачних комплекса. Добијена 
парцела имаће статус земљишта у јавној 
својини.

§ парцела за потребе формирања 
појединачног радног комплекса у складу 
са потребама поризводног и 
технолошког поступка, било спајањем 
више парцеле у једну или деобом 
парцеле у више мањих парцела.

Правилима препарцелације утврђује се обавезна 
површина радног комплекса не мања од 0.2 ха и 
ширином уличног фронта парцеле не мањом од 
30м.

3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Грађевинске линије унутар 
појединачних  комплекса су скуп линија на које 
се лоцирају архитектонски објекти у односу на 
регулационе линије и границе парцела бочних 
суседа, као и међусобна растојања објекат у 
комплексу.

Простор између успостављених 
грађевинских линија је простор за изградњу у 
складу са просторним параметрима.

Лоцирање објеката у појединачним 
радним комплексима ће зависити од потреба 
технолошког процеса, а биће регулисано кроз 
спровођење (идејног решења и организације 
простора). 

Уз планирану саобраћајницу важи 
обавезна грађевинска линија на мин.5,0м од 
регулационе лијие.

Уколико парцела има приступ на две 
или више основних саобраћајница обавезна је 
грађевинска линија према саобраћајници вишег 
ранга, ако је парцела на углу, обе грађевинске 
линије су обавезне.

Уз постојеће атарске путеве важи 
обавезна грађевинска линија на мин. 10,0 м.

Простор у обухвату Плана налази се на 
надморској висини од 79.50мНВ на северу и 
југу простора обухвата до 78.50мНВ у 
централном делу са генералним падом од севера 
(од локалног пута) и од југа ка централном делу 
простора обухвата. Планом нивелеације терен 
се задржава у постојећем стању (или) са 
евентуалним земљаним радовима.

Простор у обухвату плана, с обзиром на 
своју локацију, остварује везу са насељем преко 
постојећег локалног пута  Ноћај - Раденковић.

Унутар комплекса планирају се интерне 
саобраћајнице – колско пешачке саобраћајнице, 
манипулативне површине, паркинзи.

3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

Условима регулације дефинишу се 
регулационе линије и грађевинске линије, 
одваја се земљиште за јавне намене од осталог.

Регулационим линијама је 
разграничен простор предметног плана на 
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површине у оквиру јавног грађевинског 
земљишта и  површине у оквиру осталог 
грађевинског земљишта. 

Јавни или урбани простор дефинисан је: 
регулационим линијама блокова које га 
окружују и елементима физичке структуре 
блокова непосредно уз јавни простор (објектима 
на парцелама уз регулациону линију). 

Регулационе линије су постављене тако 
да обезбеде несметано функционисање 
саобраћаја, и да у простору улице укључе поред 
саобраћајница и тротоара, бициклистичке стазе, 
улично зеленило, расвету, инфраструктуру, и 
канале за пријем атмосферских вода и 
мелиорацију терена. 

Грађевинска линија утврђена је овим 
планом у односу на регулациону линију и 
представља линију до које је дозвољено да се 
гради објекат и на којој може да се гради 
објекат. 

Планом је дефинисана нивелација 
јавних површина из које произилази нивелација 
простора за изградњу објеката.

Висинске коте на раскрсницама су базни 
елементи за дефинисање нивелације осталих 
тачака. Нивелација свих површина је генерална 
и мора се прецизније разрадити кроз 
спровођење овог Плана, израду урбанистичких 
пројеката и израду техничке документације.

Висинска регулација је дефинисана 
означеном спратношћу, односно висином 
објеката по целинама и то као максимална 
вредност, где се један ниво рачуна са просечном 
спратношћу од 3.5м - 4 м.

3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

Минимална удаљеност објеката од 
границе суседне парцеле (њиве) износи 5.0 м. 

4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКС 
ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Градња објеката високоградње у радној 
зони ограничена је степеном заузетости од 70% 

и индексом изграђености 2,20. Највеће 
дозвољене вредности индекса изграђености и 
степена заузетости се не могу прекорачити, а 
могу се реализовати мање вредности.

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ 
И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

Највећа дозвољена спратност

У зависности од намене објеката 
произилази и њихова спратност:

· радни објекти П+0 или П+1, сем у 
изузетним случајевима када то захтева 
технолошки процес производње,

· складишни простори П+0, евентуално 
П+1,

· помоћни објекти П+0, 
· планирани објекати у функцији туризма, 

угоститељства и услуга могу бити 
П+1+ПК.

Код радних објеката у складу са 
технолошки поступком одређује се највећа 
дозвољена висина објеката.

Висина објеката
За све објекте који подразумевају 

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

Дозвољава се изградња посебних 
објеката који не подразумевају корисну БРГП, 
као што су инфраструктурни - димњаци, 
ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни 
стубови.

Изградња оваквих објеката је у оквиру 
грађевинских линија. Дозвољена висина за 
рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне 
објекте се утврђује изузетно и већа висина, 
према технолошким потребама. Уколико су 
виши од 30m неопходно је прибавити мишљење 
и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја.

Овакви посебни објекти се постављају 
тако да не представљају опасност по безбедност 
и, да не ометају значајно сагледивост објеката. 



09.03.2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 2

85

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

У простору обухвата плана дозвољена је 
изградња више објеката на парцели.
Складишни, технолошки и инфраструктурни 
простори и објекти, организују се у простору 
који није непосредно окренут потенцијалним 
корисницима.

Помоћни објекти који су у функцији
главног објекта, а гради се на истој парцели на
којој је саграђен главни пословни или објекат
јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, 
бунари, цистерне за воду и сл.) организују се у 
простору који није непосредно окренут 
потенцијалним корисницима.

Планирани објекти могу да се граде као 
слободностојећи и у низу.

Изградња радних објеката у низу 
(међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за 
ширину дилатационе разделнице) може се 
дозволити ако то технолошки процес 
производње захтева и ако су задовољени услови 
противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих 
објеката је минимално половина висине вишег 
објекта, с тим да не може бити мањи од 5.0 м.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине 
вишег објекта, а у складу са потребама 
организовања противпожарног пута.

Међусобно одстојање објеката у оквиру 
комплекса не може бити мање од 4.0m.

Није дозвољено упуштање делова 
објеката преко земљишта у јавној намени 
(јавних површина).

Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2.2 

м. Ограда на регулационој линији мора бити 
транспарентна, односно комбинација пуне и 
транспарентне. Транспарентна ограда се 
поставља на подзид висине максимално 0.3 м, а 
код комбинације пуне и транспарентне пуни део 
не може бити виши од 1.0 м.

Бочне и задње ограде могу бити и пуне 
у потпуности.

Ограда, стубови ограде и капије морају 
бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов 
да висина те ограде не може бити виша од 
спољне ограде и да је обезбеђена проточност 
саобраћаја.

Заштита суседних објеката:
Испади на објекту не могу прелазити 

грађевинску линију више од 1.2м и то на делу 
објекта вишем од 3.0 м. 

Изградњом објеката уз бочне границе 
парцеле не сме се нарушити ваздушна линија 
суседне парцеле, а одвођење атмосферских вода 
са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Уз бочне границе парцеле формирати 
ободне зелене површине које ће имати 
функцију изолације самог комплекса од 
околних парцела.

Нивелацијом саобраћајних површина 
одвођење атмосферских вода решити у оквиру 
парцеле.

Архитектонско односно естетско 
обликовање појединих елемената објекта:

Објекти могу бити грађени од сваког 
чврстог материјала који је тренутно у употреби, 
на савремен начин за радне објекте, а  
традиционалан мачвански начин за објекте у 
функцији туризма, угоститељства и услуга.

Обавезна је израда косог крова, а 
кровови могу бити једноводни, двоводни или 
сложени. Раван кров се дозвољава само у 
случајевима када то захтева технолошки 
процес.

Кровна конструкција може бити дрвена, 
челична или армиранобетонска, а кровни 
покривач у складу са нагибом крова.

Фасаде објекта могу бити малтерисане у 
боји по жељи инвеститора, од фасадне опеке и 
других природних и вештачких фасадних 
облога.

Архитектонским облицима, 
употребљеним материјалима и бојама мора се 
тежити ка успостављању јединствене естетски 
визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

8. УСЛОВИ И НАЧИН 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА 
ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА  

Паркирање се планира на парцели.
Паркирање посетиоца треба да буде 

организовано у оквиру комплекса на начин да 
буде добро приступачно и сагледиво. На 
паркинг површинама је обавезна садња 
континуалних дрвореда.

У зависности од технолошког процеса у 
оквиру комплекса потребно је планирати 
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претоварно - манипулативне површинеи 
паркинг површине за теретна возила.

9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ 
ПРОЈЕКАТ 

Обзиром на значај предметног подручја, 
обавезна је израда урбанистичких пројеката за 
просторне целине за које се формирају радни 
комплекси, али и туристички комплеси, 
угоститељски иуслужни комплекси, из 
функционалних и обликовних разлога: 

· Потреба  за  детаљном  архитектонско-
урбанистичком разрадом која 
произилази из захтева изабране 
технологије производње,  

· Потреба за детаљном архитектонско-
урбанистичком разрадом која 
произилази из захтева везаних за 
заштиту животне средине и обезбеђења 
заштитних појасева,

· Потреба  за  детаљном  архитектонско-
урбанистичком разрадом која 
произилази из захтева везаних за 
интерну мрежу саобраћајница и 
комуникација, као и формирања 
заједничких паркинг простора.

Све остале парцеле  које се из било ког 
разлога формирају спајањем или деобом  
катастарских парцела морају се дефинисати 
пројектом парцелације и препарцелације.  

Обавезна је Процена утицаја на животну 
средину за планиране Пројекте - потенцијалне 
изворе загађивања воде, ваздуха,  земљишта,  
генераторе  отпада,  буке,  опасних  материја  и  
могућих конфликата у простору према Уредби о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката  за  које се 
може  захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС″ бр. 84/2005). 

За све блокове и појединачне 
комплексе неопходна је израда пројеката 
парцелације и препарцелације којим би се 
дефинисале парцеле за намене јавног и 
осталог грађевинског земљишта, тако и 

тачна организација појединачних парцела, 
сходно захтевима технолошких процеса.

Услед специфичности планираних 
садржаја, а чији корисници су још увек 
непознати, обавезна је израда 
Урбанистичких пројеката којима би се 
дефинисали појединачни садржаји у 
планираним зонама на дефинисаној 
грађевинској парцели.

Нема посебних захтева ни препорука у 
погледу обавезе расписивања јавних 
архитектонских или урбанистичких конкурса.

10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ 
ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Смернице за спровођење плана  

Овај План детаљне регулације радне 
зоне ПРЕСЕКА у Ноћају, представља  правни  и 
урбанистички  основ  за  израду урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације и 
препарцелације и издавање информација о 
локацији и локацијске дозволе, у складу са 
Законом о планирању и  изградњи (''Сл.гласник 
РС'', бр.72/2009. 81/2010. 64/2010. одлука УС и 
24/2011.)  и  Правилником о садржини , начину 
и поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'', бр.69/2010. и 16/2011.).

Информација о локацији се издаје за 
сваку појединачну парцелу или деоницу 
саобраћајнице, односно дела мреже 
инфраструктуре и представља правни основ за 
издавање одобрења за изградњу и израду 
техничке документације 

Потребно је реализовати сву потребну 
инфраструктуру како би се омогућило 
прикључење планираних објеката. Све 
планиране водове сместити у регулационој 
ширини саобраћајница, како примарних тако и 
секундарних, у свему према графичким 
прилозима: План регулације и нивелације.

Ради ефикаснијег спровођења Плана, 
препоручује се максимално поштовање 
постојећих граница катастарских парцела. 
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36.

На основу члана 13, 17, 19 и 24.Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС “ бр. 88/2011), 1. и 21. Закона о сахрањивању 
и гробљима („Службени гласник СРС “ бр. 
20/77, 24/85, 6/89 и „Службени гласник РС“ бр. 
53/93 , 67/93, 48/94 и 101/2005) и члана 35.став. 
1 тачка 7. Статута града Сремска Митровица
("Службени лист града Сремска Митровица "
бр. 1/2008) Скупштина града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана
09.03.2012. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

Члан 1.

У Одлуци о Сахрањивању и гробљима 
("Службени лист Општина Срема" бр.18/2001) у 
члану 6. иза става 2.додаје се нов став 3., који 
гласи:

"Гробно место( парцела) које је дато на 
коришћење не може се стављати у правни 
промет."

Члан 2.
Мења се члан 57 став 1. тако да гласи: 

„Сахрањивање у гробља која су делимично
стављена ван употребе , може се вршити 
најдуже до 08. јуна 2040. године, односно до 
њиховог потпуног стављања ван употребе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном листу града
Сремска Митровица"

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 352-186/2012- I 
Дана: 09.03.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

37.

На основу члана 35. тачка 27. Статута 
града Сремска Митровица (''Сл. лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
09.03.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ПРИХВАТА СЕ Програм пословања 
ЈКП Регионална депонија ''Срем-Мачва'' у 
Сремској Митровици за 2012. годину, који је 
Управни одбор усвојио на седници одржаној 
28.02.2012. године.

II

Овај Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-26/2012- I 
Дана: 09.03.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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38.

На основу члана 35. тачка 32. Статута 
града Сремске Митровице (''Службени лист 
града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 09.03.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и 
развоја Апотеке Сремска Митровица  за 2012. 
годину,  који је Управни одбор донео на 
седници одржаној  08.02.2012. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-53/2012- I 
Дана: 09.03.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

39.

На основу члана 27. став 1. тачка 4. 
Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (''Сл.гласник 
РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007) и члана 35. тачка 32. Статута Града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
09.03.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Одлуку 
Управног одбора ЈКП ''Водовод'' из Сремске 
Митровице од 31.12.2011. године, о повећању 
капитала за износ од 50.244.196,97 динара 
преузимањем постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Мачванској Митровици.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Сл.листу града  
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-25/2012- I 
Дана: 09.03.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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40.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремска Митровица (''Сл.лист града Ср. 
Митровица'' бр. 1/2008) и члана 12. став 2. 
Одлуке о оснивању Дома здравља у Сремској 
Митровици (''Сл.лист општине Сремска 
Митровица'', бр. 7/2007), Скупштина града 
Сремска Митровица на седници одржаној 
09.03.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

У Управни одбор дома здравља Сремска 
Митровица именују се:

За председника
МИРОСЛАВ ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, 

дипл.правник из Лаћарка, испред оснивача

За чланове:
1. Др ЖЕЉКО БОСАНАЦ из Ср. 

Митровице, испред оснивача
2. БРАНИСЛАВ ЧОЛИЋ из Ср. 

Митровице, испред оснивача
3. Др СВЕТЛАНА ПРИЦА из Ср. 

Митровице, из реда запослених
4. КАЋА РАКИЋ, дипл.фарм. из Ср. 

Митровице, из реда запослених

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-59/2012- I 
Дана: 09.03.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

41.

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављања делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС“бр.25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 35. тачка 
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист 
града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Mитровица, на 
седници одржаној 09.03.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА''

I

НЕНАД ДРЕЗГИЋ и ЈОВАН 
КОТАРАЦ, разрешавају се дужности чланова
Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 
града Сремска Митровица''.

II

ДРАГАНА АЋИМОВИЋ из Сремске 
Митровице,  и ЈОВАН КОВАЧИЋ из Сремске 
Митровице, именују се за чланове овог 
Управног одбора.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-33/2012- I 
Дана: 09.03.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.



Број 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 09.03.2012.

90

ГРАДСКО ВЕЋЕ

42.

На основу члана 46. тачка 7, а у вези са 
чланом 66. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр, 129/07), члана 
58. став 1. тачка 7. Статута Града Сремске 
Митровице („Сл. лист града Сремска 
Митровица“ бр.1/2008) и члана 40. Пословника 
о раду Градског већа Града Сремска Митровица 
("Сл. лист Града Сремска Митровица" 
бр.2/2008), Градско веће Града Сремска 
Митровица на својој 100. седници одржаној 
12.03.2012.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И 

СПОРТ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

I

ЗОРИЦА ГАШПАР, професор 
разредне наставе из Сремске Митровице, 
разрешава се дужности начелника Градске 

управе за образовање, културу и спорт Града 
Сремска Митровица, на лични захтев са 
12.03.2012.године.

II

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Број: 112-14/2012-III
Дана, 12.03.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Бранислав Недимовић,с.р.
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